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2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 ورقة عمل 
 ة لدعم التنمية املستدام   بناء وتنمية اجلامعات الريادية 

 "مدخل القدرة التنافسية املستدامة كنظام "
 داد ــــــــــإع

 د / أيمن عادل عبد الفتاح عيد
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 جامعة مدينة السادات -كلية التجارة 
 خبير التخطيط االستراتيجي وريادة األعمال

Dr_aymaneid@hotmail.com 
 مقدمة: 

توجهاً بالمفهوم الموستتتع لفكر وثقافة ريادة ااعمال، والذي يرتبط بالمروج من فكرة االقتصتتتار على  

ااعمال المجتمعية والمؤستستية،  مجرد إنشتاء مشتروع ريادي)المفهوم التقليدي الضتي (، انطالقاً لفكرة ريادة 

والتستتوي  الريادي والقيادة الريادية، والربح الريادي والموارد الريادية، وانطالقاً من نتا ج بعا الدراستتات  

التي تمتت على بيئتة ومنتاخ الجتامعتات العربيتة من منظور ريتادي والتي بينتت واقع اتجتاهتات الطالب ببعا  

ل، والتحكيد على أهمية مقدمي المدمة التعليمية في تحستين مستتوى امتال  الجامعات العربية نحو ريادة ااعما

الطالب للستتمات الريادية وتفعيل ممارستتات الطالب لتتستتم بالريادية، لذا نتبنى في هذه الورقة البحثية مدخل  

تها المتنوعة القدرة التنافستتتية المستتتتدامة كنظام قناعة من الباحث بحن الجامعات الريادية ي مكنها تحويل مدخال

والمتعددة بكامل جوانبها البشتتتترية والمادية والمالية، من خالل عمليات تتستتتتم بالريادية في ممتلف جوانبها،  

بغرض تحستتتين ممرجات الجامعات من طالب وأنظمة وثقافات وفعاليات بيئية وبحوس أستتتاستتتية وتطبيقية  

التنافستية للجامعات العربية من منظور نظام واتستامها بالريادية، كل للك يهدف للتحستين المستتدام للوضتعية  

 متكامل .

 ومن أجل تحقي  هذا الهدف يتم مناقشة الجوانب التالية:

 أوالً: أهمية ريادة األعمال في االقتصادات القومية:

 مدخل القدرة التنافسية المستدامة كنظام كنموذج مقترح لبناء الجامعة الريادية. ثانياً:

 طالب الجامعات العربية نحو ريادة األعمال.ثالثاً: واقع اتجاهات 

الريادية لدى  رابعاً:   التدريس والموظفين من أجل بناء وتنمية السمات  ثقافة اإليجابية لدى أعضاء هيئة 

 الطالب بالجامعات العربية في ظل مناخ تنظيمي داعم.

 التنافسية المستدامة للجامعة الريادية كنظام. خامساً: توصيات وتطبيقات عملية لتنفيذ متطلبات دعم القدرة 
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 وفيما يلي بيان تفصيلي لكل جانب على حدة وللك على النحو التالي: 

 أوالً: أهمية ريادة األعمال في االقتصادات القومية: 
 لبيان أهمية ريادة ااعمال في االقتصادات القومية نتناول باختصار عدد من الجوانب والتي تتمثل في:

 نظور الضي  لريادة ااعمال.الم .1

 المنظور الموسع لريادة ااعمال. .2

 كيف نشحت الحاجة لريادة ااعمال كحل يساهم في إحداس طفرة في االقتصادات القومية؟ .3

 وفيما يلي بيان ممتصر لكل جانب، وللك على النحو التالي:

إنشتاء وإدارة وتطوير مشتروع جديد يشتير إلى القدرة والرغبة في  المنظور الضـي  لريادة األعمال: .1

يتستتم باإلبداع مع شتتيء من المماطرة من أجل تحقي  الربح، وهذا يؤكد على عملية االقتصتتار في تناول  

 ريادة ااعمال على أنها مجرد إنشاء مشروع ريادي.

ويتضتتتتمن اإليمان واليقين بستتتتالمة المنظور الضتتتتي  لريادة   المنظور الموســــع لريادة األعمال: .2

ال، وتحويل المفهوم ليشتتتمل كافة الجوانب التي تمثل مدخالت للعمل الريادي وعمليات وممرجات  ااعم

تمثل قيمة مضتتافة لرفراد والمجتمع وتشتتير نحو االنطالق لفكرة ريادة ااعمال المجتمعية والمؤستتستتية، 

هو مبين بالشتتكل رقم   والتستتوي  الريادي والقيادة الريادية، والربح الريادي والموارد الريادية، وللك كما

(1.) 

وهتذا المفهوم الموستتتتع يتواف  مع المتدختل التذي يتبنتاه البتاحتث بغرض بنتاء وتنميتة الجتامعتة الريتاديتة، 

 بغرض دعم القدرة التنافسية المستدامة للجامعة والمجتمع.

 ( 1شكل رقم )

 المنظور الموسع لريادة األعمال

 
 الجامعات في دعم ريــادة األعمـــال االجتماعيـــة، األسبوع العالمي لإلرشاد لريادة األعمال.(، دور 2015المصدر: عيد، أيمن عادل )
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 كيف نشأت الحاجة لريادة األعمال كحل يساهم في إحداث طفرة في االقتصادات القومية؟  .3
اقتصادات مستقرة  لسنوات عديدة تم االعتماد على المشروعات الصغيرة باعتبارها العامل الحاكم في بناء 

يمكنها تحقي  طفرات، ولكن بعد فترة تبين أن للك يمثل وهم حقيقي نظراً لتعرض المشتتتتروعات الصتتتتغيرة 

للعديد من المشتتتكالت والتي تركزت جلها حول إمكانات)ستتتمات وقدرات ومهارات( صتتتاحب المشتتتروع  

لات اهتمام بالمشتتروع وبصتتاحب الصتتغير، وهذه كانت نقطة التحول الحقيقية نحو ريادة ااعمال باعتبارها  

المشتتروع في آن واحد، وعدم االقتصتتار على االهتمام بالمشتتروع لاته، وبذلك كان الحل هو أن يتم التركيز 

 ( التالي:2على المشروع وصاحب المشروع، ويساهم في بيان هذه الفكرة الشكل التوضيحي رقم)

 

 ( 2شكل رقم )

 المشروعات الرياديةالتحول من المشروعات الصغيرة إلى 

 
 (، دور الجامعات في دعم ريــادة األعمـــال االجتماعيـــة، األسبوع العالمي لإلرشاد لريادة األعمال.2015المصدر: عيد، أيمن عادل )

الجامعة   لبناء  مقترح  كنموذج  كنظام  المستدامة  التنافسية  القدرة  مدخل  ثانياً: 

 الريادية. 
مراجعة اادبيات وثيقة الصلة ببناء الجامعة الريادية أن را د هذا العمل وأول تبين للباحث من خالل  

(، والذي أكد على أن أحد أهم اادوار الر يسة 2015من بادر ونادى بدعم بناء الجامعة الريادية)الشميمري،  

المنتجة، وقد اقترح للجامعة، يتمثل في المساهمة في التنمية االقتصادية من خالل إطالق المشاريع االبتكارية  

المتطلبات ضمن خمسة محاور ر يسة يبينها الشكل رقم) التالي_3عدد من  إال أننا نؤكد في مبادرتنا على    ( 
إال إلا كان نقل التقنية والمعرفة خطوة بداية تمهيدًا إلنتاجها توجهاً بالمنهج   إنتاج المعرفة وليس نقل التقنية،

  :_الياباني 
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 ( 3شكل رقم)

 طلبات بناء الجامعة الريادية مجاالت مت

 

)بتصرف من خالل تصنيف المجاالت  منشور في جريدة االقتصادية السعودية(، مقال  2015المصدر: الشميمري، أحمد بن عبد الرحمن)

 في ضوء المقالة(. 

يرتكز في أبسط صورة ومكوناته وعناصره على اعتبار أن للنظام والباحث يتبنى مدخل النظم الذي  
 ( التالي: 4عناصر يوضحها الشكل رقم )عدة 

 ( 4شكل رقم )
 عناصر النظام 

 
 
 
 
 
  
 
 

ية
اد
ري
 ال
عة
ام
ج
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اء
بن
ت 
با
طل
مت

  فرص تحويل دور الجامعة من التركيز على التوظيف إلى التركيز على مبدأ خل: أوالً 

(.جزء من العمليات التشغيلية) ...............العمل 

الشراكة الحقيقية مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة : ثانيا
(.جزء من العمليات التشغيلية) .................والخريجين

 ً ربية والشرقية نقل التقنية والمعرفة ويتم ذلك بالتواصل الوثي  مع الجامعات الغ: ثالثا
(.جزء من العمليات التشغيلية) ..المتقدمة في مجاالت ريادة األعمال

 ً (.يةجزء من العمليات التشغيل) ....التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار: رابعا

 ً القيادة القادرة على توفير اإلمكانات المادية والمعنوية لرواد األعمال: خامسا
(.جانب من المدخالت)...............................................................

 المخرجات  عمليات النظام المدخالت

 البيئة البيئة

 البيئة البيئة
 التغذية العكسية 
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مدخل النظم ليحق   حيث يرى الباحث في هذا الصدد أن بناء الجامعة الريادية يجب أن يتم تحسيسه وف  

القيمة المضتافة المتوقعة، وحتى تتمتع الجامعات الريادية بمصتا ا النظام حيث تستتطيع أن تستتمر أو تتوازن 

 -واالكتشتتاف ايني لرخطاء، لذا يتناول الباحث القدرة التنافستتية باعتبارها م مرج نها ي للعديد من الم دخالت 

ليات التي تتم داخل الجامعات وخارجها خاصتة في ظل المنافستة الحادة  والعم -محددات تنمية القدرات التنافستية

بين الجامعات، حيث أصتبح البحث عن المزايا التنافستية المستتدامة هو التحدي ااكبر للقيادات الجامعية خاصتة  

متقدم في ظل المتغيرات العالمية، وحتى يتحق  التميز التنافستي المستتدام للجامعات بشتكل يستمح بتحقي  موقع  

في ترتيب الجامعات، وبما يحق  التفوق والمستتتدام، ويحق  أحد أهم اادوار الر يستتة للجامعة والتي تتمثل في  

 المساهمة في التنمية المستدامه من خالل إطالق المشاريع االبتكارية المنتجة.

ظم يتبين أن  وفى ضوء هذا التصور لمحددات تنمية القدرات التنافسية للجامعات من منظور مدخل الن

ااساس في تنمية القدرات التنافسية المستدامة للجامعات يتمثل في بعا المدخالت والمزيج من العمليات، بما  

المنتجة، والشكل رقم ) االبتكارية  المشاريع  المستدامه من خالل إطالق  التنمية  في  المساهمة  (  5يمكنها من 

 التالي يوضح للك. 
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 (5)شكل رقم 
 النظام المتكامل لبناء وتنمية الجامعة الريادية )نموذج القدرة التنافسية المستدامة كنظام(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دعم التنمية المستدامه ودعم القدرة ▪
التنافسية للجامعة والوطن من خالل إطالق 

 المشاريع االبتكارية المنتجة.

 قيادة ريادية.•
مات الريادية • اختبارات قبول تمييزية تأهيلية للتعرف على مقدار توافر السمممممم

للمرشمممممحين للعمل أو الدراسمممممة بالجامعة ترتكز على اختبار السممممممات الريادية 
 )تُطب  على جميع منسوبي الجامعة وعلى ترشيح الطالب للقبول(. 

 أعضاء هيئة التدريس إيجابيين ذوي سمات ريادية متميزة.•
يجابيين رياديين )عنصمممممر بشمممممرى يمتلك صمممممفات وم ارات وقدرات موظفين إ•

 ريادية متميزة(.
 طالب ريادي، أو يمتلك السمات الريادية األساسية.•
بيئة داخلية مشمممممجعة ذات أنظمة وإمكانات راعية لريادة األعمال، وال تقتصمممممر •

 على مجرد أن ا راعية لإلبداع واالبتكار.
 االستقالل المالي.•

 

 اتجاهات الطالب نحو ريادة األعمال.التعرف على •
 تعليم ريادي )طرق تدريس(.•
 تعليم ريادة األعمال.  •

 حاضنات أفكار.•
 حاضنات أعمال.•

وحدة بحوث تختص ببحوث ريادة األعمال )ريادة األعمال هي عصمممممممب •
 االهتمامات البحثية(.

 عالقات استراتيجية مع بيئة التعليم الجامعي وقبل الجامعي.•

شممممممراكة مجتمعية مع رعاة من أصممممممحاب األعمال والرياديين عالقات •
 الحتضان المشروعات الريادية، ودعم الرياديين وأبحاث ريادة األعمال.

 وحدة تسوي  األفكار والمشروعات الريادية. •

 التمويل الذاتي.•
 

 مدخالت

عمليات 

 تشغيل

 مخرجات

. 
ي
ات
لذ
 ا
ن
از
تو
وال
ة 
سي
عك
 ال
ية
غذ
لت
ا

 

 بيئة داعمة وراعية  بيئة داعمة وراعية 

 بيئة داعمة وراعية  بيئة داعمة وراعية 
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 المصدر : رؤية للباحث في ضوء فكرة الورقة الحالية والمصادر التي تم الرجوع إلي ا في هذا الجانب ومدخل النظم . 

 ثالثاً: واقع اتجاهات طالب الجامعات العربية نحو ريادة األعمال. 
ومحاولة التوصل  للتعرف على الواقع الحقيقي التجاهات طالب الجامعات العربية نحو ريادة ااعمال،  

تناول   يتم  الموسع،  بمفهومها  ااعمال  ريادة  نحو  قوية  اتجاهات  بناء  في  تساهم  التي  العوامل  لمجموعة من 

 موضوعين هما:

 العوامل المؤثرة على االتجاهات نحو ريادة ااعمال.  .1

 واقع اتجاهات طالب الجامعات العربية نحو ريادة ااعمال. .2

 موضوع، وللك على النحو التالي: وفيما يلي بيان ممتصر لكل 

 العوامل المؤثرة على االتجاهات نحو ريادة األعمال:  .1

المؤثرة على االتجاهات نحو   العوامل  التي اهتمت بالتوصل اهم  السابقة   الدراسات  العديد من  تشير 

ااعمال)رمضان   الشميمري  2012ريادة   ،2014  Harris and Others 2007,  Cachon; Cotton 

2008, Bosma; Veronique 2009, Todd and others 2011, Strobl and others 2012, 

Andersson; Ghannad 2013, Talaş and others 2013, Rantanen; Toikko 2013, Catia; 

Janis 2014   الثقافة ااعمال،  ريادة  ثقافة  لنشر  والتعليم  التدريب  برامج  في  يتمثل  العوامل  هذه  أهم  أن   ،)

تمعية السا دة، الوالدين، التواصل بين ااجيال واالستفادة من خبراتهم، ومدارسة تجاربهم، الدافع الذاتي المج

المال   المالي، مدى سهولة الحصول على رأس  للفرد وتحقي  االستقالل  الوضع االقتصادي  لتحسين وتغيير 

باعتبارها خيار وظيفي مستقبلي،    الداعم لرا د ااعمال، تنفيذ الطالب لمشروعات تمرج أو تطبيقات عملية

التوظيف   الميل للمماطرة، مدى توافر فرص العمل للتوظيف، اإلرشاد ااكاديمي، مدى اتساع قاعدة  درجة 

 الحكومي المستقر، اإلعالم.

 .واقع اتجاهات طالب الجامعات العربية نحو ريادة األعمال .2

التعرف على واقع اتجاهات طالب الجامعات العربية نحو وحتى ي مكننا بناء جامعة ريادية، استوجب  

ريادة ااعمال، وقد توصل الباحث في أحد الدراسات السابقة والتي تم تطبيقها على بعا الجامعات العربية  

 ( على النحو التالي: 1والتي يوضحه الجدول رقم) (1)ريادة ااعمال لمقياس االتجاهات نحو

 ( 1جدول رقم)

 االتجاهات نحو ريادة األعمال أبعاد 

 مكون الميل للسلوك  المكون العاطفي  المكون المعرفي  

بتمتفتهتوم   ▪ التمتعترفتتة 

 ريادة ااعمال

متتتتتتعتتتتتترفتتتتتتة  ▪

التتمصتتتتتتا تتا 

الشتتتتتمصتتتتتيتتة  

والستتلوكية لرواد  

 ااعمال

 حب العمل الفردي ▪

 عمليتقبل تر  الوظيفة ليكون صاحب  ▪

 يحب القيادة ▪

 يرى في القيادة اثبات للذات  ▪

 يؤمن أن اتمال القرارات مسؤولية كل فرد  ▪

 يرى اتمال القرارات فطرة بشرية  ▪

 تحديد ااهداف ي شعره بالرضا  ▪

 يميل للسيطرة على اامور ▪

 يسعى للمسؤولية  ▪

 يميل لتوفير المعلومات لمدمة اتمال القرارات. ▪

 يبدأ مهامه والنهاية المرغوبة محددة  ▪

يضتتتتع ستتتتينتاريوهتات مستتتتبقتة لمواجهتة المواقف   ▪

 الطار ة

 اافكار الجديدة ويتحمل التبعاتيبدأ في تنفيذ  ▪

 يعترف بالمطح وال ألقي اللوم على غيري  ▪

 

ـا ــم اطمة ـــي ع يــ ا ـاـ  اــادـ ا عمــال) د ا    2015عيد، أيمن عادل) .1 تـبيقي  ع ى بمض (، اتجاهــا  اطـــــوا عاطم
ـفي ، اطمدد ا عل عاطثاـي. -، ك ي  اطتجاـ اطجا ـما  اطميبي ، اطمج   اطم مي  ط باـث اطتجا ا   جا م  اطمن
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 مكون الميل للسلوك  المكون العاطفي  المكون المعرفي  

معرفتتة تحتتديتتات  ▪

 ريادة ااعمال

فتتوا تتد  ▪ متتعتترفتتة 

 ريادة ااعمال

 

الوقت الذي يقضتيه في االستتعداد للمستتقبل يمثل  ▪

 استثمار

 لديه استعداد دا م لتحمل المماطر ▪

المهمتتة مهمتتا كتتانتت  يمكنتته قبول التعتتامتتل مع   ▪

 المشاكل المحتملة

يرى أن الثقتة بتالنفس الزمتة لتحقي  النجتاح في   ▪

 الحياة

 ال يماف مواجهة المشكالت  ▪

 يقبل بالفشل ويعتبره خطوة نحو النجاح  ▪

 اافكار الجديدة تقدم شيء مفيد  ▪

 يؤمن بحن كل المشكالت لها حلول  ▪

 ليس لديه بديل عن العمل الجاد في الحياة ▪

ة أنته يمكن تحويتل المشتتتتكالت إلى لتديته قنتاعت ▪

 فرص

 يرى ااصدقاء باعتبارهم موارد نجاح  ▪

 يسعى نحو حل المشكالت  ▪

 يعمل باستمتاع في ظل المشكالت ▪

ال يتردد في البدء في تنفيذ مشتتروعة مهما توقع من  ▪

 احتماالت لفشل الفكرة 

 لديه أكثر من بديل لحل كل مشكلة ▪

 دا م التساؤل عما يدور حوله  ▪

 افكار الجديدة دون انتظار المشكالتيبادر با ▪

 لديه اصرار ارادي على تنفيذ مشروعه  ▪

 عدم التراجع مهما كانت العقبات  ▪

 دا م التفكير في المستقبل  ▪

 يرى ااحداس بمنظور ممتلف  ▪

 يميل للتواصل الفاعل مع ايخرين  ▪

 دا ماً فكرته واضحة وداله ▪

أيمن عادل) بعض (،  2015المصدر: عيد،  تطبيقية على  دراسة  األعمـال)  ريـادة  نحو  عليـ ا  المؤثـرة  والعوامـل  الطــالب  اتجاهـات 

 الجامـعات العربية. 

 على النحو التالي: (2)وقد توصلت الدراسة لبعا النتا ج والتي توضحها بيانات جدول رقم 
 (2جدول رقم )                                    

 الجامعات العربية باختالف نوع ملكيت ا نحو ريادة األعمال اتجاهات طالب 

 الجامعة  المتغير 

 الوصف اإلحصائي 

 الوسط الحسابي 
االنحراف  
 المعياري

نحو ريادة  اتجاهات الطالب 
 ااعمال

 جامعة مدينة السادات

 جامعة النهضة

 الجامعة اامريكية بالقاهرة

 إجمالي

2.75 

2.65 

3.39 

2.93 

0.65 

0.34 

1.02 

0.77 

 معرفة الطالب بريادة ااعمال  .1

 جامعة مدينة السادات

 جامعة النهضة

 الجامعة اامريكية بالقاهرة

 إجمالي

2.78 

2.55 

3.58 

2.97 

0.49 

0.58 

0.44 

0.48 

 شعور الطالب نحو ريادة ااعمال  .2

 جامعة مدينة السادات

 جامعة النهضة

 الجامعة اامريكية بالقاهرة 

 إجمالي

2.90 

2.83 

2.95 

2.89 

0.81 

0.61 

0.76 

0.78 

 ميل الطالب نحو السلو   الريادي   .3
 جامعة مدينة السادات

 جامعة النهضة

3.10 

2.66 

0.79 

1.01 
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أيمن عادل) بعض (،  2015المصدر: عيد،  تطبيقية على  دراسة  األعمـال)  ريـادة  نحو  عليـ ا  المؤثـرة  والعوامـل  الطــالب  اتجاهـات 

 الجامـعات العربية. 

 وقد تبين أن :

(، في حين بل  %58.6( بنستتتتبتة )2.93متوستتتتط اتجتاهتات الطالب نحو ريتادة ااعمتال إجمتاالً يبل  ) ▪

(لكل من جامعة مدينة  %67.8بنستتتتبة )( 3.39(، )%53( بنستتتتبتة )2.65 (،)%55( بنستتتتبتة )2.75)

ضتعف نستبي في الستادات، جامعة النهضتة، الجامعة اامريكية بالقاهرة علي الترتيب، وهذا يشتير إلى 

اتجتاهتات الطالب بتالجتامعتات العربيتة محتل التدراستتتتة نحو ريتادة ااعمتال، رغم ارتفتاعهتا بفرع الجتامعتة  

 .اامريكية بالقاهرة عن غيرها من الجامعات

وجود اختالف لو داللة  بالنسبة لمكونات اتجاهات الطالب نحو ريادة ااعمال كٍل على حدة فقد تبين أما  ▪

، وأن االختالف معنويتة لكتل من معرفتة الطالب بريتادة ااعمتال وميتل الطالب نحو الستتتتلو  الريتادي

 حول رغبة وشعور الطالب نحو ريادة ااعمال غير دال إحصا ياً.

 لبدء في بناء ثقافة ريادة ااعمال لدى الطالب بالجامعات العربية.وهذا يفيد في كيفية ا ▪

ة االعتـماد األـكاديمي وفيـما يتعل  بقـيا    ة نحو رـيادة األعـمال وف  مرحـل اتـجاـهات طالب الـجامـعات العربـي

حصلت على االعتماد ااكاديمي الدولي/  -باختالف مرحلة مسيرة الكلية في االعتماد ااكاديمي الدوليالدولي  

 ( ما يلي:3تبين وف  جدول )فقد  -تقدمت لالعتماد / لم تتقدم

 ( 3جدول رقم )

 اتجاهات طالب الجامعات العربية وف  مرحلة االعتماد األكاديمي الدولي نحو ريادة األعمال

 الجامعة  المتغير 

 الوصف اإلحصائي 

 الوسط الحسابي 
االنحراف  
 المعياري

 الجامعة اامريكية بالقاهرة

 إجمالي

2.88 

2.88 

0.74 

0.87 

 جامعة ال المتغير 
 الوصف اإلحصائي 

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي 

نحو ريادة  اتجاهات الطالب 
 ااعمال

 جامعة مدينة السادات
 جامعة القصيم
 جامعة الكويت

 إجمالي

2.75 
3.57 
2.98 
3.15 

0.65 
0.41 
0.37 
0.39 

معرفة الطالب بريادة   .1
 ااعمال

 جامعة مدينة السادات
 جامعة القصيم

 الكويتجامعة 
 إجمالي

2.78 
3.61 
2.99 
3.13 

0.49 
0.95 
1.03 
0.71 

شعور الطالب نحو ريادة   .2
 ااعمال

 جامعة مدينة السادات
 جامعة القصيم
 جامعة الكويت

 إجمالي

2.90 
3.55 
3.11 
3.20 

0.81 
0.78 
0.97 
0.69 
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( أيمن عادل  تطبيقية على بعض 2015المصدر: عيد،  المؤثـرة عليـ ا نحو ريـادة األعمـال) دراسة  الطــالب والعوامـل  (، اتجاهـات 

 الجامـعات العربية(. 

 (، في حين بل  )%63( بنستتتتبتة )3.15بل  متوستتتتط اتجتاهتات الطالب نحو ريتادة ااعمتال إجمتاالً يبل  ) ▪
( لكتل من جامعتة مدينتة  %59.6( بنستتتتبتة )2.98(، )%71.4( بنستتتتبتة )3.57(،)%55( بنستتتتبتة )2.75

الستادات، جامعة القصتيم، جامعة الكويت علي الترتيب، وهذا يشتير إلى تحستن نستبي في اتجاهات الطالب 
ااعمال، رغم ارتفاعها بدرجة ملحوظة بجامعة القصتيم بالجامعات العربية الماضتعة للدراستة نحو ريادة 

 عن غيرها من الجامعات.
تبين أن االختالف في اتجتاهتات طالب الجتامعتات العربيتة بتاختالف مرحلتة االعتمتاد ااكتاديمي التدولي نحو   ▪

 ريادة ااعمال إجماالً غير دال إحصا ياً.
ـهي   ▪ ـد ا توه ج ــا  اتجاها  اطـوا ـاـ  اادـ ا عمال كمى ع ى فدـ تبد تبين عج أ ا باطنســــب  طمت

فـل  يـم اطـوا ـاـ اطســــــــــــــ ـا اطياـاد ، عأم ام توه فـل كـم  ن  ميتـ  اطـوا  ياـادـ ا عمـال 
ـ  اطـوا ـاـ  اادـ ا عمال )اطمتـم اطماطفي( غيي دال إفصائيًا.   عشم

نتائج التي تتعل  باتجاهات المســتقصــي من م نحو ريادة األعمال  د توصــل الباحث إلى عدد من الوإجماالً فق

 والعوامل المؤثرة علي ا والتي تمثلت في:

 انمفاض مستوى المعرفة بريادة ااعمال بصفة عامة لدى طالب الجامعات العربية. (1)

الريادية التي ي نشتتتتئها الطالب بما يقلل من انمفاض قدرة الجامعات العربية على زيادة عدد المشتتتتاريع  (2)

 القيمة المضافة للجامعات العربية في مجال خدمة المجتمع.

الشتراكة مع أصتحاب المشتروعات االبتكارية الناجحة يمثل قيمة حقيقية للطالب من خالل تنمية الرغبة   (3)

 في المحاكاة وبناء المشروعات الريادية. 

يتادة ااعمتال لتدى الطالب التذين ينفتذون مشتتتتتاريع تمرج أو لتديهم تزداد االتجتاهتات اإليجتابيتة نحو ر (4)

 متطلبات عملية في بعا مقررات ريادة ااعمال عن غيرهم من الطالب.

التدافع التذاتي لتدى الطالب بتحن يكونوا ريتاديين لات تتحثير إيجتابي خفي على امتالكهم الستتتتمتات الريتاديتة   (5)

 وتحسين اتجاهاتهم نحو ريادة ااعمال.

 أسلوب بناء وتنمية ثقافة ريادة ااعمال بالثقافة السا دة في المحيط االجتماعي للطالب.  ارتباط (6)

إليها طالب  (7) أضاف  والتي  ااعمال،  ريادة  نحو  االتجاهات  على  المؤثرة  العوامل  لعدد من  التوصل  تم 

امل من ( ع12توصل الباحث لعدد)  -الجامعات العربية عدد من العوامل التي تؤثر على تلك االتجاهات 

ووف  نتا ج التحليل الوصفي  -( ستة عوامل أخرى6خالل مراجعة الدراسات السابقة، وأضاف الطالب)

 للبيانات ي مكن تناول العوامل مرتبة وف  درجة االتفاق على تحثيرها على االتجاهات كما يلي:

 لسابقة: العوامل التي تم التوصل إلي ا من خالل الدراسة االستطالعية والدراسات ا( 7/1)

 الثقافة المجتمعية السا دة. ▪

 التواصل بين ااجيال واالستفادة من خبراتهم، ومدارسة تجاربهم.  ▪

للفرد   ▪ االقتصادي  الوضع  وتغيير  لتحسين  شمصي  عمل  امتال   على  واإلصرار  الذاتي  الدافع 

 وتحقي  االستقالل المالي.

 جامعة ال المتغير 
 الوصف اإلحصائي 

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي 

ميل الطالب نحو السلو    .3
 الريادي 

 جامعة مدينة السادات
 جامعة القصيم

 الكويتجامعة 
 إجمالي

3.10 
3.69 
2.55 
3.12 

0.79 
0.78 
0.89 
1.07 
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 الوالدين.  ▪

 مدى توافر فرص العمل للتوظيف.  ▪

 مدى سهولة الحصول على رأس المال الداعم لرا د ااعمال.  ▪

 مدى اتساع قاعدة التوظيف الحكومي المستقر.  ▪

 برامج التدريب والتعليم لنشر ثقافة ريادة ااعمال.  ▪

 تنفيذ الطالب لمشروعات تمرج أو تطبيقات عملية باعتبارها خيار وظيفي مستقبلي. ▪

 اكاديمي. اإلرشاد ا ▪

 درجة الميل للمماطرة. ▪

 اإلعالم. ▪

 العوامل التي تم التوصل إلي ا من خالل الدراسة الميدانية: ( 7/2)

 جهود الدولة لدعم رواد ااعمال )دعم فني، دعم لوجستي، دعم مالي(. ▪

 مبادرات دعم االبتكار.  ▪

 قطاع خاص(. -البنية التحتية المؤسساتية )حكومية ▪

 الواقعية.قصا النجاح  ▪

 وف  الجنس البشري....(.  -الجغرافي -الشعور بالتهميش )الفئوي   ▪

 دعم القيادة الريادية.  ▪

ثقافة اإليجابية لدى أعضاء هيئة التدريس والموظفين من أجل بناء وتنمية  رابعاً:  

 . السمات الريادية لدى الطالب بالجامعات العربية في ظل مناخ تنظيمي داعم
ثقافة اإليجابية وبين الستمات الريادية لدى الطالب قام الباحث بدراستة مستتفيضتة لدراستة العالقة بين 

 :(2)بين من خالل الدراسة ما يليفي ظل مناخ تنظيمي داعم بالجامعات العربية، وقد ت

الريادية لدى الطالب وأبعاد ثقافة اإليجابية وبين كل من الستمات وجود عالقة دالة إحصتا ياً بين أبعاد  

العالقة اإلجمالية )مباشتترة، غير مباشتترة( بين ثقافة  وتشتتير نتا ج تحليل ، المناخ التنظيمي بالجامعات العربية

بشتتتكل إجمالي   ،اإليجابية وبين الستتتمات الريادية لدى الطالب في ظل مناخ تنظيمي داعم بالجامعات العربية

 ( التالي: 6ها شكل رقم )وف  نتا ج تحليل آموس والتي يوضح

 
( ، دع   بـاـت  اجيجـا ـي  تي تنمـي  اطســــــــــــــمـا  اطيـاادـي  ـطدي اطـوا ـباطجـا مـا  اطميبـي  تي  2015عـيد، أيمن عـادل).   2

 جا م  ا زهي، اطمدد اطثاطث عشي. -مي  طبـاع ك يا  اطتجاـ ، ك ي  اطتجاـ ظم  ناخ تنظيمي داعم، اطمج   اطم 
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(، دور ثقافة اإليجابية في تنمية السمات الريادية لدى الطالب بالجامعات العربية في ظل مناخ تنظيمي  2015المصدر: عيد، أيمن عادل)

 داعم. 

حيث تبين أن النمولج الوصتتفي للبحث لدراستتة العالقات بين متغيراته لات داللة معنوية ويؤكد على  

في تفستتتير التغيرات في مستتتتوى توافر الستتتمات الريادية، في ظل    أبعاد ثقافة اإليجابيةإمكانية االعتماد على  

 السمات الريادية أن: مناخ تنظيمي داعم، وقد تبين من تحليل مدى توافر

(  3.89في حين بل  )  (،%68.8)  ( بنستبة3.44) إجماالً بل  متوستط توافر الستمات الريادية محل الدراستة   ▪

( لجامعة مدينة الستتادات، جامعة %87.8( بنستتبة)4.39 (، )%61.6( بنستتبة )3.08(، )%77.8بنستتبة )

ااعمال بجامعة  القصتتتيم، وجامعة الكويت علي الترتيب، وهذا يشتتتير الرتفاع نستتتب توافر ستتتمات رواد 

 الكويت عن مستوى توافرها في جامعتي مدينة السادات و القصيم على الترتيب.

 . ذو داللة معنويةحول توافر السمات الريادية إجماالً  االختالفتبين أن  ▪

أما بالنستتتتبة لكل ب عد من اابعاد على حدة فقد تبين وجود اختالف لو داللة معنوية فيما يتعل  بتوافر كافة  ▪

توافر ستتتمات رواد    لعدم معنويةالذي يشتتتير  م ارات رواد األعمال  عاد الستتتمات الريادية، باستتتتثناء  أب

ااعمال بين الجامعات العربية محل الدراسة. وفيما يلي نتناول معنوية الفروق لكل ب عد على حدة )صفات 

 رواد ااعمال/ قدرات رواد ااعمال/ مهارات رواد ااعمال( كما يلي:

 (.  %70( بنسبة توافر)3.50تتوافر صفات رواد ااعمال بصورة إجمالية بمتوسط )  :د األعمالصفات روا ▪

( بنستتتبة  3.51) إجماالً بل  متوستتتط توافر أبعاد التفكير اإليجابي محل الدراستتتة   :قدرات رواد األعمال  ▪

(70.2%.) 

 (.%37)( بنسبة 1.85) إجماالً بل  متوسط توافر مهارات رواد ااعمال  :م ارات رواد األعمال ▪

ثقافة اإليجابية لدى أعضاء هيئة التدريس  نتائج التي تتعل  بتأثير  وإجماالً فقد توصل الباحث إلى عدد من ال

ــمات الريادية لدى الطالب بالجامعات العربية في ظل مناخ   ، تنظيمي داعموالموظفين على بـناء وتنمية الســ

 وكان من أهم هذه النتائج ما يلي:

( 6شكل رقم )

نتا ج تحليل آموس للعالقة بين متغيرات الدراسة وف  النمولج الوصفي المقترح  

 
 
 
 
 
 
 

0.31 

0.56 

 أبعاد ثقافة اإليجابية

 

0.37 

0.45 

0.37 

0.41 

 السلوك اإليجابي

 التفكير اإليجابي

المشاعر 
 اإليجابية

سمات رواد  المناخ التنظيمي

 األعمال

0.81

5 
0.039 

0.36 
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يوجد تواف  بين نستب توافر أبعاد ثقافة اإليجابية لدى الجامعات الثالثة بصتورة إجمالية، وبصتورة تفصتيلية   .1

كانت المشتتاعر اإليجابية بجامعة القصتتيم لات النستتبة ااعلى، رغم أن لات الجامعة كانت أقل من مثيالتها  

 ( التالي:3التفكير والسلو  اإليجابي، ويبين للك جدول رقم)من حيث  

 ( 3جدول رقم )

   نسب توافر أبعاد ثقافة اإليجابية في الجامعات العربية محل الدراسة

 مجاالت ثقافة اإليجابية 

 الجامعة 
 السلوك اإليجابي  التفكير اإليجابي  المشاعر اإليجابية 

 % 66.4 % 61.8 % 55 جامعة مدينة السادات 

 % 48.2 % 56 % 58.4 جامعة القصيم 

 % 66.8 % 58 % 58 جامعة الكويت 

 % 60.6 % 58.2 % 57.2 إجمالي 

 

كما تبين أنه رغم ارتفاع نستتتبة التفكير اإليجابي بجامعة مدينة الستتتادات إال أن انمفاض نستتتب توافر أبعاد  .2

وتفوق جامعة الكويت على الجامعتين المناخ التنظيمي أدت لتراجع نستتتب الستتتلو  اإليجابي لذات الجامعة  

ويبين للك    ااخرتين في نستتتب توافر الستتتلو  اإليجابي نظراً الرتفاع نستتتب توافر أبعاد المناخ التنظيمي،

 ( التالي:4بيانات الجدول رقم )

 (  4جدول رقم )

 نسب توافر أبعاد المناخ التنظيمي والسمات الريادية في الجامعات العربية محل الدراسة
 المناخ التنظيمي والسمات الريادية

 

 الجامعة

 المناخ 

 التنظيمي

سمات رواد 

 األعمال 

قدرات رواد  

 األعمال 

م ارات رواد 

 األعمال 

 % 39.4 % 72.6 % 68.6 % 73.6 جامعة مدينة السادات

 % 35.2 % 60.6 % 60.8 % 76.8 جامعة القصيم 

 % 36 % 74.8 % 83.6 % 88.8 جامعة الكويت

 % 37 % 70.2 % 75 % 74.8 إجمالي

وبمقارنة نسب توافر كل من سمات وقدرات ومهارات رواد ااعمال يتبين أنه رغم تزايد نسب القدرات عن   .3

ويعطي مؤشتتر لتوقع نستتب توافر المهارات، إال أن مهارات   -وهذا استتتنتاج منطقي -نستتب توافر الستتمات

وف  تستتلستتل   -ةوهذه نتيجة غير منطقي -رواد ااعمال أتت منمفضتتة عن نستتب كل من الستتمات والقدرات

البيانات حيث أثبتت بعا الدراستتتات بحن توافر الستتتمات يؤدي لتحستتتين القدرات وبتفاعلهما معاً تتحستتتن 

المهارات بصتتتورة تفوق عن نستتتب توافر كل من الستتتمات والقدرات على حدة ولكن بشتتترط توافر البيئة 

منطقية، حيث أن المناخ التنظيمي  (، إال أن الشرط الذي تم تحديده هو الذي جعل النتيجة2003المناسبة)عيد

هو الستبب في انمفاض نستب المهارات عن كل من الستمات والمهارات، كما يرى الباحث أنه قد تكون هنا  

أبعتاد للمنتاخ التنظيمي لم يتم تنتاولهتا ولهتا أهميتة كبيرة في تفعيتل الستتتتمتات والقتدرات المتال  قتدرات رواد  

 (. 4ت الجدول رقم)ااعمال بشكل منطقي، ويبين للك بيانا

تبين أن جامعة مدينة الستتتادات لات نستتتب توافر أعلى ابعاد ثقافة اإليجابية يليها جامعة الكويت ثم جامعة  .4

القصتتيم، ولكن انمفضتتت نستتب توافر الستتمات الريادية بجامعة الستتادات وتفوق عليه جامعة الكويت تحثراً 

 ( .5رقم )بالمناخ التنظيمي، وف  ما يتبين من بيانات الجدول 
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 ( 5جدول رقم )

 نسب توافر متغيرات البحث في الجامعات العربية محل الدراسة

 متغيرات البحث 

 الجامعة 
 السمات الريادية  المناخ التنظيمي  ثقافة اإليجابية 

 % 77.8 % 73.6 % 59.6 جامعة مدينة السادات 

 % 61.6 % 76.8 % 52 جامعة القصيم 

 % 87.8 % 88.8 % 53 جامعة الكويت 

 % 68.8 % 74.8 % 55 إجمالي 

تبين أن المناخ التنظيمي يغير ترتيب الجامعات من حيث توافر الستتتمات الريادية عن توافر ثقافة اإليجابية،  .5

وهذا يؤكد على أهمية المناخ التنظيمي كمتغير وستتيط في التحثير على أبعاد ثقافة اإليجابية لتحستتين الستتمات 

 الريادية.

وفي ضتتوء ما ستتب  في كل من جانب اتجاهات الطالب نحو ريادة ااعمال وستتبل تحستتين مستتتوى  

توافر الستمات الريادية لدى طالب الجامعات العربية باعتبارهما من العمليات التنفيذية والتشتغيلية لبناء وتنمية  

ب أن تنطل  من نتا ج دراستتتة  الجامعات الريادية، تبين أن الممارستتتات التي نتوقعها من الجامعة الريادية يج

واقع ريتادة ااعمتال بتالجتامعتات العربيتة حتى تتمكن من إحتداس الطفرة المتوقعتة وغرس القيمتة المتوقعتة من 

جتامعتة ريتاديتة لات قيمتة مضتتتتافتة تحق  التميز المستتتتتمر لجميع العتاملين بهتا ولطالبهتا وخريجيهتا وللمجتمع 

 من منظومة الجامعة الريادية. المحلي، باعتبارهم جميعاً عناصر متكاملة ض

ة  ـــي افســ درة التـن ات دعم الـق ذ متطلـب ة لتنفـي ات وتطبيـقات عملـي ـــي ـخامســـــاً: توصــ

 المستدامة للجامعة الريادية كنظام.
بناء وتنمية رواد أعمال متميزين بصورة واضحة يتطلب تصميم مبادرات الكتشاف رواد ااعمال، ثم 

بالنستبة لمصتا صته الشتمصتية والستلوكية  ثم تصتميم برامج دراستة حالتهم ومعرفة مستتوى كل واحد منهم  

رعاية وتنمية لكٍل منهم حسب مستواه للحصول على رواد أعمال احترافيين ... وهذا يؤكد على ااهمية البالغة  

رواد   بنتتاء وتنميتتة  بتتدورهتتا في  الريتتاديتتة  الجتتامعتتة  لتقوم  ااعمتتال  الريتتادي، وتعليم ريتتادة  التعليم  لبرامج 

(، وفيما يلي بعا التوصتتتتيات التنفيذية التي ي مكن االستتتتترشتتتتاد بها في بناء الجامعات 2014ااعمال)عيد

 الريادية أو االسترشاد بها في عملية التحول نحو الجامعة الريادية.

توـصيات خاـصة باتجاهات الطالب نحو ريادة األعمال وـسبل االـستفادة التطبيقية من ا، ومن   .1

 أهم هذه المقترحات ما يلي:

يم عدد من البرامج التوعوية لنشتر ثقافة ريادة ااعمال لدى الطالب، من خالل رؤستاء ااقستام  تصتم (1)

 العلمية وتحت إشراف وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب.

تدريس ريادة ااعمال من خالل مقررات متمصتتصتتة مع االهتمام بدرجة أكبر بطريقة تدريستتها بما   (2)

عمتداء الكليتات ولجتان القطتاع إلقرار هتذه المقررات، وكتذلتك من ينتاستتتتب طبيعتهتا، وللتك من خالل  

خالل رؤستاء ااقستام لالهتمام بطريقة تدريس ريادة ااعمال بما يتناستب مع طبيعة التمصتا وللك 

تحت إشتتراف وكيل الكلية لشتتؤون التعليم والطالب، وفيما يلي تصتتور مقترح لممرجات تعليم ريادة 

 ( التالي7شكل رقم )ااعمال وللك كما يوضحها ال
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 ( 7شكل رقم )

 تعليم ريادة األعمال مخرجات 

 
 (، دور الجامعات في دعم ريــادة األعمـــال االجتماعيـــة، األسبوع العالمي لإلرشاد لريادة األعمال. 2015المصدر: عيد، أيمن عادل )

أصتحاب المشتاريع الريادية،  تصتميم برامج شتراكة مجتمعية تركز في أحد جوانبها على التواصتل مع  (3)

وللك من خالل رؤستتتاء ااقستتتام العلمية وتحت إشتتتراف وكيل الكلية لشتتتؤون خدمة المجتمع وتنمية  

 البيئة.

تشتتجيع الطالب على انتقاء اافكار المبتكرة كنواة لمشتتروعات ريادية في مشتتاريع التمرج بالتعاون   (4)

قستتام العلمية باعتباره توجه عام حاكم مع أعضتتاء هيئة التدريس وفي إطار التنستتي  مع رؤستتاء اا

 الختيار أفكار المشروعات.

التركيز على بنتاء وتنميتة التدافع التذاتي لتدى الطالب بتحن يكونوا رواد أعمتال، وللتك من خالل البرامج  (5)

التوعويتة التي يتم إعتدادهتا لهتذا الغرض بتالتعتاون مع وكيتل الكليتة لشتتتتؤون التعليم والطالب وفعتاليتات  

 ية الشباب.إدارة رعا

ضترورة مراعاة الثقافة المجتمعية نظراً اهميتها في غرس ثقافة ريادة ااعمال بما يستاهم في تحستن  (6)

فاعلية هذه البرامج، وللك من خالل التنستتتي  بين كل من وكيل الكلية لشتتتؤون خدمة المجتمع وتنمية  

 البيئة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب.

االتجتاهتات اإليجتابيتة نحو ريتادة ااعمتال والتي تم التوصتتتتل إليهتا من خالل   التركيز على عوامتل بنتاء (7)

البحث في بناء وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية والفعاليات المستتتاندة لتحستتتين االتجاهات االيجابية  

 نحو ريادة ااعمال.

ــيات ل .2 ــمات توص بناء وتنمية رواد األعمال، من خالل توجه الجامعات بكل من اختبار الس

الريادية واإليجابية كمتغيرات حاكمة في اختيار منســوبي ا وتنميت ا لدى كل من أعضــاء 

هيئة التدريس والموظفين الحاليين، والذي بدوره يســـاهم في تفعيل دور ثقافة اإليجابية  
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الخصـائص الشـخصـية والسـلوكية لرواد األعمال بشـرط في بناء وتنمية طالب يمتلكون 

 توافر بيئة تنظيمية داعمة وراعية وشراكات بيئية داعمة وراعية، وهذا يتطلب:

اعتمتاد اختبتار الستتتتمتات الريتاديتة كتحستتتتاس مبتد ي لالختيتار التمييزي بين أعضتتتتاء هيئتة التتدريس  (1)

دراستتتة بالجامعة الريادية، وللك والموظفين، والمستتتاهمة كحستتتاس في اختيار الطالب المتقدمين لل

أستوة باختبارات القبول في الكليات الرياضتية والتربية الفنية ..... وغيرها من خالل )إدارة الموارد  

 البشرية بالتعاون مع المتمصصين في مجال بناء وتنمية ريادة ااعمال(.

ناء نمولج متكامل  اعتماد الجامعات للمشتتتاعر والتفكير والستتتلو  اإليجابي من المتمصتتتصتتتين، لب (2)

د العتبتاره أستتتتاس في االختيتار والتعيين اعضتتتتاء هيئتة التتدريس والموظفين الجتدد .... من  عتمتد وم 

 خالل )إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع المتمصصين في مجال بناء وتنمية اإليجابية(.

جع على بناء وتنمية  تصتتتميم برامج تدريبية لبناء وتنمية اإليجابية لدى منستتتوبي الجامعات بما يشتتت  (3)

طالب يمتلكون المصتا ا الشتمصتية والستلوكية لرواد ااعمال ....من خالل )مراكز تنمية قدرات  

 أعضاء هيئة التدريس والموظفين، عمادة تطوير المهارات(.

البحث الدا م من منظور ريادي عن أبعاد المناخ التنظيمي التي تستتاهم في تنمية اإليجابية والستتمات  (4)

لدى جميع منستوبي الجامعة الريادية من العاملين وأعضتاء هيئة التدريس والطالب .... من الريادية  

 خالل )مدراء العموم بالكليات ومسؤولي الموارد البشرية بالتعاون مع المسؤولين ااكاديميين(.  

زيادة االهتمام بالمقررات وثيقة الصتلة بريادة ااعمال في مرحلة البكالوريوس ووضتع موضتوعات   (5)

ريادة ااعمال ضتمن مجاالت اهتمام الطالب وأعضتاء هيئة التدريس ....من خالل )عمداء الكليات 

 بالتعاون مع رؤساء ااقسام العلمية ولجان القطاع المتمصصة(.

وضتتع موضتتوعات ريادة ااعمال ضتتمن ااولويات البحثية اعضتتاء هيئة التدريس، بما يجعلهم   (6)

صتية والستلوكية لرواد ااعمال ....من خالل)رؤستاء ااقستام داعمين لبناء وتنمية المصتا ا الشتم

العلمية وعمداء الكليات تنستتتيقاً مع وكالء البحث العلمي وعمادة البحث العلمي ووحدة بحوس ريادة 

 ااعمال(.

إشرا  منسوبي الجامعة الريادية من الموظفين بفاعليات ريادة ااعمال التي يتم تنفذها ... من خالل  (7)

 الكلية وعمداء الكليات(. )مدير عام

دراسة وتحليل إجراءات ونظم العمل بالكليات والجامعات لتعديل ما يمكن منها بما يدعم بناء وتنمية   (8)

الطالب الرياديين ... من خالل )مدراء الكليات ومستؤولي الموارد البشترية بالتعاون مع المستؤولين 

 ااكاديميين(.

يتادة ااعمتال بمتا يعمتل على استتتتتثمتار المعتارف والقتدرات تنفيتذ نتدوات وحلقتات نقتال حول ثقتافتة ر (9)

لتحستتتتين مهارات رواد ااعمال لدى الطالب، وبما يجعلهم مستتتتاهمين اقتصتتتتاد جامعتهم وبيئتهم  

 المحلية ودولته .... من خالل )رؤساء ااقسام العلمية وعمداء الكليات(. 

العملية التعليمية التي تمثل ضتمانات بناء  تغيير الممارستات التطبيقية لتغيير الوزن النستبي لمدخالت  (10)

القتدرة التنتافستتتتيتة المستتتتتتدامتة للجتامعتة الريتاديتة، حيتث االرتكتاز على اإلدارة لات روح المبتادرة  

(، وللك على النحو 9(،)8والمعرفة بدرجة أولى من باقي المدخالت، ويبين للك كل من شكل رقم )

 التالي: 
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 ( 8شكل رقم )

 منظور اقتصادي المدخالت من 

 
 

 (، دور الجامعات في دعم ريــادة األعمـــال االجتماعيـــة، األسبوع العالمي لإلرشاد لريادة األعمال.2015المصدر: عيد، أيمن عادل )

 
 ( 9شكل رقم)

 المدخالت من منظور ريادي 

 
 ااعمتتتال االجتماعيتتتة، ااسبوع العالمي لإلرشاد لريادة ااعمال.(، دور الجامعات في دعم ريتتادة  2015المصدر: عيد، أيمن عادل )
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