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 الملخص: 

تواجه الحكومات حول العالم خاصة في الدول النامية ضغطاً متزايداً لتقليص     

ت البطالة، حيث جري االهتمام من قبل نحو التركيز على مؤشرات االقتصاد معدال

 2030الكلى، وذلك تحقيقا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 

Sustainable Development Goals (SDGs) الذي يدعو إلى تعزيز النمو ،

املة وتوفير فرص العمل الالئق االقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الك

للجميع، وفي الوقت نفسه تعاني الدول النامية ومنها مصر من قدرات مالية محدودة 

تصعب عليها خلق فرص عمل وأستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل سنويا، مما 

 أدى إلى تزايد االتجاه نحو ريادة األعمال كأداة أو أسلوب لخلق فرص العمل. 

ب ريادة االعمال دورا محوريا في االقتصاديات المختلفة، فهي تعد محركا وتلع    

للنمو االقتصادي وآليه هامة للتنمية المستدامة، حيث يساهم اإلبداع على األبتكار 

وإنشاء مشروعات محلية ريادية، يمكن من خاللها توفير فرص عمل وخفض معدالت 

الك مقومات التنمية المستدامة القائمة البطالة في مصر، وفي إطار سعى الدول إلي أمت

على النمو واالستقرار االقتصادي، وهو ما يستلزم تعظيم دور ريادة األعمال في كافة 

مجاالت التنمية، يبرز ضرورة توجه مؤسسات التعليم العالى نحو االهتمام بريادة 

عليم األعمال وتعظيم دورها، لذلك تبحث هذه الدراسة في ثالث موضوعات هي: الت

 Sustainabilityوالتنمية المستدامة  Entrepreneurship Educationالريادي 

Development  وسوق العملLabor Market من خالل اإلجابة علي التساؤل ،
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الرئيسي اآلتي: كيف يمكن تعزيز دور التعليم الريادى فى التنمية المستدامة وخفض 

ان المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من معدالت البطالة في مصر؟ ، واستخدمت الباحثت

خالل دراسة العديد من الكتب واالبحاث والدراسات السابقة حول ريادة االعمال 

 والتنمية المستدامة. 

 : ريادة األعمال، التعليم الريادى، التنمية المستدامة، سوق العمل.الكلمات المفتاحية

Entrepreneurial education as an approach for achieving 

sustainable development and to improve the distortions of 

 the labor market in Egypt 

Summary: 

     Governments around the world, especially in developing 

countries, face increasing pressure to reduce unemployment, as 

attention has been paid before to focus on macroeconomic 

indicators, in order to achieve the eighth goal of the United 

Nations 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), which 

calls for the promotion of economic growth, comprehensive, 

sustainable and full employment and providing decent work 

opportunities for all. At the same time, developing countries, 

including Egypt, suffer from limited financial capabilities that 

make it difficult for them to create job opportunities and absorb 

new entrants into the labor market annually, which led to an 

increasing trend towards entrepreneurship as a tool or method for 

creating job opportunities. 

 

Entrepreneurship plays a pivotal role in different economies, as it 

is an engine for economic growth and an important mechanism 
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for sustainable development, where creativity contributes to 

innovation and the establishment of local entrepreneurial 

projects, through which job opportunities can be provided and 

unemployment rates in Egypt can be reduced, and within the 

framework of countries seeking to possess the elements of 

sustainable development based on economic growth and stability, 

which necessitates maximizing the role of entrepreneurship in all 

areas of development, highlights the need for higher education 

institutions to move towards interest in entrepreneurship and 

maximize its role, so this study examines three topics: 

entrepreneurial education and sustainable development and the 

labor market, by answering the following main question: How 

can the role of entrepreneurial education in sustainable 

development and reduce unemployment rates in Egypt be 

strengthened?  The researchers used the descriptive analytical 

method, through studying many books, research and previous 

studies on entrepreneurship and sustainable development. 

Keywords words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Education, 

Sustainable Development, Labor Market 

 

 المقدمة:

تعتبر ريادة األعمال على مدار عدة عقود سابقة أحدى أهم القوى االقتصادية في     

، وأداة (1)العالم، حيث اكتسبت اهتماماً متزايداً لكونها طريقة لتعزيز فرص التوظيف

العمل وتحسين القوى االقتصادية في سوق العمل واالقتصاد ككل، قوية لخلق فرص 

فمع ظهور الثورة الصناعية الرابعة أصبحت هناك مجموعة من الكفاءات المطلوبة 
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وفي . (2)عند انشاء مشروعات رواد األعمال تتمثل في اإلبداع واألبتكار والمخاطرة

تقدمة إلى األهتمام الكبير بنشر إطار تحقيق التنمية المستدامة، أتجهت معظم الدول الم

ثقافة العمل الحر وريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل تطوير 

التعليم الجامعي للمساهمة في تعزيز المبادرات اإلبداعية وربط التعليم بالحياة العملية، 

عي، مما يؤدي ومن ثم ظهر اتجاه يدعو إلى دمج ريادة األعمال في برامج التعليم الجام

إلى إطالق المشاريع االبتكارية المنتجة، وبذلك يتحول دور الجامعة من التركيز على 

التوظيف إلى التركيز على مبدأ خلق فرص العمل، فالتعليم التقليدي يسعى إلى البحث 

عن توافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، بينما نجد التعليم الريادي الناتج عن 

 .(5)ي برامج التعليم يؤدي إلى خريجين قادرين على توفير فرص العملدمج الريادة ف

وتتضمن الدراسة أربعة مباحث رئيسية، المبحث األول يتناول اإلطار المنهجي     

للدراسة، ويركز المبحث الثاني على اإلطار النظري، في حين خصص المبحث الثالث 

وأختتمت الدراسة في مبحثها  للجانب العملي وتفسير النتائج واختبار الفرضيات،

 .الرابع بالتأكيد على أهم االستنتاجات والتوصيات

 المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة

 أوال: مشكلة الدراسة:

انطالقاً من أهمية دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية مهارات ريادة األعمال     

فرضته الظروف االقتصادية  لدى طالبها، وبأعتبار ريادة األعمال بعداً جديداً 

واالجتماعية، وفي إطار سعي الدولة المصرية المتالك مقومات التنمية المستدامة 

تتلخص في  مشكلة الدراسةوخفض معدالت البطالة، وتأسيساً على ما سبق، فإن 

 :التساؤل الرئيسي التالي

جاد فرص عمل إلى أي مدى يسهم التعليم الريادي في تمكين رواد األعمال من اي    

 دائم وتحقيق التنمية المستدامة؟

 :ويتفرع من التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية أخرى تتمثل فيما يلي    

ما مستوى ثقافة ريادة األعمال لدى طالب كليتي التجارة والهندسة بجامعة قناة      - 

 السويس؟
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 مستدامة؟ما هي طبيعة العالقة بين ريادة األعمال والتنمية ال     - 

 هل توفر ريادة األعمال فرص عمل مناسبة لرواد األعمال؟      -

 :ثانيا: أهمية الدراسة

ترجع أهمية الدراسة إلى تركزها حول تعزيز مفهوم ريادة األعمال في الجامعات     

المصرية سعياً ألن يكون مالئماً ومتوافقاً مع احتياجات سوق العمل، وأهمية غرس 

 .ي نفوس الشباب وتزويدهم بخبرات حياتية ضرورية لهمعقلية الريادة ف

 ثالثا: أهداف الدراسة:

التعرف على واقع ثقافة ريادة األعمال وآليات تفعيلها فى جامعة قناة السويس  -

 من وجهة نظر طالب كليتى التجارة والهندسة.

تسليط الضوء على أهمية التعليم الريادى لتطوير المهارات والكفاءات التى  -

 ز القدرة التنافسية فى سوق العمل.تعز

 توضيح دور التعليم الريادى فى تحقيق التنمية المستدامة. -

 رابعا: فروض الدراسة:

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التعليم الريادى والتنمية المستدامة. -

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التعليم الريادى وسوق العمل. -

 اسة:خامسا: منهجية الدر

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج المناسب لطبيعة هذه     

الدراسة، التي تسعي إلي التعرف على التعليم الريادى ودوره في التنمية المستدامة 

وسوق العمل من وجهة نظر طالب جامعة قناة السويس بكلية الهندسة والتجارة. 

ئية من خالل أستمارة أستبيان لجمع البيانات واستخدمت الدراسة االستقصا

والمعلومات التي تم بناؤها لهذا الغرض، وتم تطبيقها على عينة ممثلة من مجتمع 

 .الدراسة لتحقيق أهداف الدراسة
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 سادسا: مجتمع الدراسة:

بغرض إجراء الدراسة الميدانية والوصول للنتائج المستهدفة من الدراسة، تم إجراء     

( طالب وطالبة، تم اختيارهم 320شخصية باستخدام استمارة االستبيان لعدد ) مقابالت

باستخدام العينة العشوائية البسيطة من طالب كلية التجارة وكلية الهندسة بجامعة قناة 

 2013/2020ستبيان فى الفصل الدراسى األول اطبقت عليهم استمارة  السويس،

حاور هى: التعليم الريادى، التنمية ( فقرة، موزعة على ثالثة م23مكونة من )

 المستدامة، سوق العمل.

 الثاني: اإلطار النظري للدراسة المبحث

 أوال: الدراسات السابقة:

: تبحث هذه الدراسة عن موضوعي ريادة األعمال والتنمية (4)(9102دراسة )شذا، 

تعزز  االقتصادية، من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسى: ماهي اإلجراءات التي

ريادة األعمال للمساهمة في التنمية االقتصادية في المجتمع الفلسطينى، واستخدمت 

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث قامت الباحثة بدراسة أدبيات سابقة حول ريادة 

األعمال وأهميتها في المجتمعات، وتسليط الضوء على أهم المعوقات لريادة األعمال 

ي، وأيضا تم التطرق للتجربة الماليزية في ريادة األعمال في المجتمع الفلسطين

كدراسة حالة، والتعرف على واقع هذه التجربة على التنمية االقتصادية الماليزية، 

وعوامل النجاح في نشر ثقافة ريادة األعمال. توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها 

ة ما قبل المدرسة حتى الوصول األهتمام بالثقافة الريادية للشعب الماليزي منذ مرحل

للتعليم العالي، وتم اعتماد سياسة التجمعات الصناعية الماليزية حاضنات لألعمال، 

قامت الباحثة بوضع توصيات من شأنها ان تنشط ريادة األعمال في فلسطين بشكل 

فعلي حتى تستطيع المساهمة في التنمية االقتصادية، من هذه التوصيات تطوير آليات 

ة لتسويق وتعزيز المنتج الوطني في األسواق الفلسطينية وعمل دورات ألزامية فعال

مجانية لكل ريادي يسعى إلنشاء مشروع وتبسيط االجراءات الحكومية إلنشاء 

مشروعات ناشئة، وإنشاء حاضنات من شأنها نقل وتسويق األفكار اإلبداعية من 

 عمل.الجامعات إلى إطار التنفيذ من خالل ربطها بسوق ال
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: هدفت الدراسة إلى تحليل أثر ريادة األعمال على النمو (5)(9102دراسة )محمد، 

االقتصادي، وقياس تأثير المؤسسات على العالقة بين ريادة األعمال والنمو 

االقتصادي، واستخدمت في ذلك التحليل الوصفي للعالقات بين المؤسسات وريادة 

التحليل القياسي من خالل تقدير نموذج  األعمال والنمو االقتصادي، كما استخدمت

(، وذلك من خالل بيانات 2SLS( و)OLSقياسي مكون من معادلتين بطريقتى )

دولة تمثل الدول المشتركة في تقرير مرصد ريادة األعمال العالمي  31مقطعية لعدد 

. توصلت الدراسة إلى أن ريادة األعمال التي تعتمد على توليد االفكار 2013لعام 

جديدة واألبتكار هي التي تؤثر بشكل إيجابي على االداء االقتصادي، وليست ريادة ال

االعمال التي تقاس بعدد المشروعات الجديدة فقط دون النظر إلى أهمية منتجاتها، وقد 

توصلت أيضا إلى ان العوامل المؤثرة فيه سواء رسمية او غير رسمية تؤثر بشكل 

بشكل مباشر، وبالتالي على االداء االقتصادي  معنوي على معدالت ريادة األعمال

بشكل غير مباشر من خالل ريادة األعمال. توصلت الدراسة بضرورة تشجيع أنشطة 

ريادة األعمال التي تعمل على توليد أفكار او منتجات او خدمات جديدة كليا او جزئيا، 

فكرية، من خالل وضرورة األهتمام بإنشاء نظام قوي لضمان حقوق الملكية المادية وال

البيئة القانونية والسياسية وتفعيل سيادة القانون والسيطرة علي الفساد وتحجيم ممارسة 

 السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.

: هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الجامعات الفلسطينية (6)(9102دراسة )أنور، 

يئة التدريس، استخدمت في تحقيق التعليم الريادي من وجهة نظر العمداء وأعضاء ه

فردا من عمداء  130الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 

الكليات وأعضاء هيئة التدريس، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من الجامعات 

فقرة موزعة  22الفلسطينية األزهر االسالمية االقصى طبقت عليهم استبانه مكونة من 

ي: أهمية دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق التعليم الريادي، علي اربع مجاالت ه

والخطط االستراتيجية للجامعات الفلسطينية في تحقيق التعليم الريادي، ومتطلبات دور 

الجامعات الفلسطينية في تحقيق التعليم الريادي، ومعوقات دور الجامعات الفلسطينية 

ئج أهمية دور الجامعات الفلسطينية في في تحقيق التعليم الريادي، وقد كشفت النتا
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تحقيق التعليم الريادي من وجهه نظر العمداء وأعضاء هيئة التدريس فقد جاء الوزن 

، كما بلغ الوزن بالنسبة لدرجة تضمين الخطة االستراتيجية لدور %32النسبي نحو 

 ، والوزن النسبي لدرجة توافر%30.03الجامعات الفلسطينية في تحقيق الريادة 

، وبلغ الوزن %32.3متطلبات دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق التعليم الريادي 

النسبى للمعوقات التي تحد من دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق التعليم الريادي 

، كما اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في تقديرات أفراد 33.1%

مكان اخر مؤهل علمي، وقدمت الدراسة عدد من عينة الدراسة، ترجع إلى متغير 

 التوصيات والمقترحات.

: أستعرضت هذه الدراسة تطور ريادة األعمال في الدول (7)(9102دراسة )خالد، 

العربية، والقيود التي تواجه طموحات ريادة االعمال واالصالحات المتخذة، كما 

على المعوقات، ودعم  تناولت تدعيم ريادة األعمال في العالم العربي للتغلب

األستثمارات الشبابية في قطاعات االقتصاد المعرفي، والمجاالت ذات األولوية للعالم 

العربي، بما يخدم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي، وتوصلت 

الدراسة إلى أهمية زيادة دور المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في عملية 

ية في الوطن العربي، من خالل صياغة استراتيجية عربية لتنمية المشروعات التنم

الريادية، وزيادة الفرص في مجال التنمية وتنويع القاعدة اإلنتاجية بحيث تتكامل مع 

بعضها البعض، مع األستفادة من تزايد حجم السوق العربية وتشابه هياكلها 

مية التنسيق بين المنظمات والهيئات االقتصادية، كما تؤكد نتائج الدراسة على أه

المسؤولة عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، والتغلب 

على العقبات التي تواجه الدول العربية تجاه تشجيع المشروعات الريادية الصغيرة 

والمتوسطة، وتستهدف هذه االستراتيجية تطوير أدوات تمويلية حديثة توفر التمويل 

الالزم للمشروعات الريادية إلى جانب تفعيل دور اتحاد الغرف العربية في مجال 

تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم قدرتها التنافسية وتوثيق 

الروابط بين اعضائه، بما يعزز تحقيق التكامل االقتصادي بين الدول العربية، وتدعو 

مية بالتنسيق مع الجهات المعنية في العالم العربي الدراسة إلى إنشاء هيئة بحثية إقلي
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لتنمية مجاالت البحث والتطوير، باإلضافة إلى إنشاء البورصة العربية للمشروعات 

الريادية الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء المجلس العربي لريادة األعمال تحت 

 مظلة جامعة الدول العربية لتنمية وتدعيم رواد االعمال.

: أستهدفت الدراسة وضع تصور مقترح (3)(9107ضياء الدين وآخرون، دراسة )

لتفعيل اإلبتكار واإلبداع وريادة األعمال، في برامج التجربة التكاملية للجامعات 

الخليجية ومبادراتها، وسعت الدراسة إلى اإلجابة على بعض األسئلة، مثل ما المقصود 

تهدف مبادرات مراكز اإلبداع وريادة باالبتكار واالبداع وريادة األعمال التي تس

األعمال تعزيزها على المستوى الجامعي، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

التحليلي، حيث تعرضت لألدبيات المرتبطة بمتغيراتها للتعريف باالبتكار واالبداع 

وريادة األعمال وجهود الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العالمية والعربية في 

االبتكار واإلبداع، من خالل مبادرات مراكز اإلبداع وريادة االعمال، كما تم  تعزيز

التعريف بالتجربة التكاملية الخليجية والمجاالت العشرة لبرامجها ومبادراتها وأظهرت 

الدراسة ابرز معوقات تفعيل التجربة التكاملية على مستوى الجامعات، والمتمثلة في 

ا وآليات تفعيلها، وتم اقتراح لمصفوفة خطة تشغيلية إنخفاض مستوى الوعي بابعاده

لتفعيل برامج التجربة التكاملية ومبادراتها التعزيزية لمسيرة العمل الخليجي المشترك 

لتكون مسابقة خريطة الطريق تشمل أهداف كل مجال من المجاالت العشرة للتجربة 

عمادات ووكاالت وكليات  التكاملية والجهات المعنية لتحقيق هذه األهداف التي شملت

واقسام واكاديميات وبرامج هيئات ومنظمات وتم اقتراح آليات تنفيذية ووضع تصور 

لخطة تشغيل تنفيذية لتفعيل مشاركات الطالب واعضاء هيئة التدريس في تحقيق 

اهداف التجربة التكاملية، اوصت الدراسة بتوصيات تفعيلية ألدوار مراكز اإلبداع 

بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في برامج التجربة  وريادة األعمال

التكاملية ومبادراتها لتعزيز االبتكار واالبداع، ومن هذه التوصيات تبادل الزيارات 

بين طالب الجامعات في دول الخليج العربي لتبادل الخبرة في مجال ريادة األعمال، 

ل الخليج تتبنى برامج متخصصة وعقد الشراكات بين مؤسسات البحث العلمي لدو

للبحث العلمي والتقني، وانشاء مركز بحث مشترك للدراسات التي تتعلق بالتجربة 
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التكاملية لدول الخليج العربي في المجاالت المختلفة، وتبادل الخبرات في مجال 

 مسرعات األعمال في مراكز اإلبداع وريادة األعمال الخليجية. 

: هدفت الدراسة إلى التعرف على التعليم التقني (3)(7910دراسة )سامى وآخرون، 

ودوره في تعزيز ريادة األعمال في قطاع غزة، وقد تم أستخدام المنهج الوصفي 

( فقرة تم توزيعها عشوائيا، 21التحليلي في الدراسة، وتم أستخدام أاستبانه مؤلفة من )

ة للبحث، وتم استخدام على عينة من العاملين بالكليات التقنية لقطاع غزة الخاضع

موظفا من الكليات المذكورة، وقد كانت  233العينة الطبقية العشوائية المكونة من 

، واظهرت النتائج وجود درجة موافقة مرتفعة ألبعاد التعليم %32.3نسبة االستجابة 

، حيث كان الترتيب والوزن النسبي كما يلي: مؤسسات التعليم %33التقني وبوزن 

، سوق العمل والمجتمع المدني %33.33، خريجو التعليم التقني %33.3التقني 

، كما اظهرت نتائج الدراسة ان الكليات التقنية حققت مستوى مرتفع من 32.33%

، وأكدت النتائج وجود %35.23تعزيز ريادة األعمال، حيث بلغ الوزن النسبي الكلى 

زيز ريادة األعمال في الكليات عالقة ذات دالله احصائية بين ابعاد التعليم التقني وتع

التقنية بقطاع غزة، أكدت النتائج وجود اثر ذا داللة احصائية للتعليم التقني في تعزيز 

ريادة االعمال في الكليات التقنية في قطاع غزة، وأوصت الدراسة بضرورة التوجه 

لتعليم التقني نحو التعليم التقني لما له من دور في تعزيز ريادة األعمال، وبيان أهمية  ا

وتعزيز ريادة االعمال في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، 

وضرورة األهتمام بالتعليم التقني تماشيا مع الخطة الوطنية االستراتيجية للتعليم العالي 

بالتوجه نحو التعليم التقني، وحث الباحثون على إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية 

تناول نفس متغيرات الدراسة الحالية في مجال ريادة األعمال وتطبيقها على التي ت

 قطاعات أخرى.

: تهدف الدراسة للتعرف على األسس النظرية للتعليم (10)(9105دراسة )عصام، 

الريادي الجامعي وتحديد متطلباته والوصول الى تصور مقترح للتعليم الريادي لدعم 

ة والعمل الحر، أستخدمت الدراسة المنهج الوصفي توجه طالب الجامعة نحو الرياد

ألنه يتميز بكونه يهتم باستقصاء األسباب التي تساعد على فهم مشكلة الدراسة وال 
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يقتصر على المعلومات والبيانات، بل يتضمن قدرا من التفسير وتحديد العالقات 

سة وأستخدم هذا البيانية، وأستخراج األستنتاجات ذات الدالله بالنسبة لمشكلة الدرا

المنهج في معالجة اإلطار النظري، من حيث التعرف على األسس النظرية للتعليم 

الريادي الجامعي وتحديد متطلباته، اوصت الدراسة بتصميم برامج التعليم الريادي 

التي تستهدف طالب الجامعة وإنشاء صفحة لمركز ريادة األعمال على موقع الجامعة 

ة وفاعليته وأهدافه، وكذلك مواد تثقيفية لنشر ثقافة التعليم تحتوي على جميع أنشطت

الريادي وريادة األعمال وإنشاء قناة على اليوتيوب تتناول موضوعات التعليم الريادى 

 الجامعي لنشر ثقافته بين طالب الجامعات.

: هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع ريادة األعمال (11)(9100دراسة )رسالن ونصر، 

والمتوسطة في االقتصاد الفلسطيني، من خالل تشخيص أبرز المعوقات، الصغيرة 

ووضع المقترحات الممكنة والهادفة إلى تذليل هذه المعوقات، في ضوء التجارب 

العالمية واالقليمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها، أستخدمت 

الرسمية الصادرة عن  الدراسة منهجية التحليل الوصفي واألعتماد على البيانات

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، وملفات الدوائر 

الفلسطينية، وكذلك من خالل اإلطالع على العديد من الدراسات التي اجراها 

المختصون فى وزارة االقتصاد الوطني، بشأن الريادة في فلسطين وواقع المشروعات 

فلسطينية، توصلت الدراسة الى العديد من النتائج التي تفيد الصغيرة والمتوسطة ال

بمجملها وجود كثير من المعوقات التى تعترض ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة، 

وقدم الباحثين عدد من التوصيات التي في حالة تطبيقها والعمل بها تحدث نقلة نوعية 

 للعمل الريادي في فلسطين.

 :سابقةالتعليق على الدراسات ال

موضوع ريادة األعمال من رؤى مختلفة، واتفقت فى  الدراسات السابقة تناولت    

معظمها على أهمية تعليم ريادة األعمال فى مؤسسات التعليم المختلفة مع التركيز على 

مؤسسات التعليم العالى، وأشارت نتائج غالبية هذه الدراسات إلى عدم أهتمام 

لدول النامية ومنها مصر بالتوعية بثقافة ريادة األعمال، مؤسسات التعليم العالى فى ا
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وقد أستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فى أختيار المنهجية المناسبة 

لموضوع الدراسة، وتحديد أهم الجوانب ذات العالقة باإلطار النظرى، باإلضافة إلى 

ات السابقة فى منطقة طريقة أختيار العينات، وتختلف هذه الدراسة عن الدراس

 التطبيق.

 ثانيا: ريادة األعمال والتعليم الريادى:

لقد اكتسب مفهوم ريادة األعمال في السنوات األخيرة أهمية بالغة في األوساط     

االقتصادية واالجتماعية، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في التنمية المستدامة، 

ة كبيرة في المجتمعات المختلفة، مما جعل واعتماده على فئة الشباب التي تمثل نسب

كثير من الدول تقوم بإدخال تعليم ريادة األعمال في مؤسساتها التعليمية لخلق ثقافة 

، وتمثل الريادة سلسلة متصلة من األنشطة المختلفة لتوجد في النهاية شيئاً (12)الريادة

قيمة المجتمع االقتصادي جديداً ومبتكرا ذا قيمة مضافة إذا تعمل الريادة على تعزيز 

وتعزز قدرته على النمو المستدام، ويعد قطاع التعليم من أبرز القطاعات في بيئة 

األعمال الحديثة، نظراً لما يلعبه هذا القطاع من دور أساسي في االقتصاد حيث يقاس 

نمو المجتمعات بمدى تقدم مناهج التعليم وتنوعها ونسبة تركيزها على متطلبات 

 . ويصف االقتصادي جوزيف شومبيتر(15)ن ثم متطلبات المجتمع بشكل عامالسوق وم

Joseph Schumpeter  رائد األعمال "بأنه ذلك الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة

. كما عرف شومبيتر (12)على تحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار ناجح"

من أجل  Creative Destruction ريادة األعمال بأنها "الهدم أو التدمير الخالق

إحداث التوازن في االقتصاد من خالل ما يقدمه رواد األعمال من منتجات جديدة أو 

، كما (13)أساليب إنتاج حديثة، ومن ثم إحداث نقلة نوعية في النظام االقتصادي ككل

الريادة "بأنها انشاء الشركة الخاصة التي  1323وصف جون ستيوارت ميل عام 

صحابها بالمخاطرة ويأملون تحقيق الثراء السريع من خالل إدارة أقل الموارد يتميز أ

 ، كما عرف المركز األمريكي للتعليم الريادي(13)لتأسيس شركات أعمال جديدة

(CEIEE)  ريادة األعمال بأنها "العملية التي تعد األفراد بمفاهيم ومهارات معينة

،  (Insight) خرون، والتمتع برؤى جديةتمكنهم من إدراك الفرص التي ال يدركها اآل
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 (Instruction) وتزود األفراد بالمعلومات المطلوبة  (Self-esteem) وتقدير الذات

إلدراك الفرص وجمع الموارد واألخذ بالمخاطرة والمبادرة لممارسة إدارة األعمال 

 .(13)"التجارية

هم األشخاص الذين رواد األعمال على "أن (Hala Hattab) وقد عرفت دراسة    

لديهم القدرة على رؤية وتقييم الفرص التجارية، وجمع الموارد الالزمة لالستفادة، 

والبدء في االجراء المناسب لضمان النجاح"، وأنه من األفضل توقع هذا السلوك من 

نوايا الريادة التي يمكن تعريفها كحالة توجيه عقلي وتوجيه تصرفات األفراد نحو 

، ومن المفترض ان برامج ريادة األعمال (13)يذ مفاهيم تجارية جديدةالتنمية وتنف

يمكنها التأثير على وعي الطالب لريادة األعمال كمهنة بديلة عن الطريق إلى العمل 

 .(19)بأجر وتزويدهم بالمهارات الالزمة لبدء إدارة أعمالهم الخاصة بنجاح

 :(20)ثة أبعاد تتمثل فيما يليومما سبق يتضح أن مفهوم الريادة يتكون من ثال    

، وتمثل الحلول اإلبداعية غير  (Innovativeness)بتكاريةالبعد األول: اال - 

 .المألوفة لحل المشكالت وتلبية الحاجات، والتي تأخذ صيغا من التقنيات الحديثة

، وعادة ما تحتسب المخاطرة، حيث أنها تستند (Risk) البعد الثاني: المخاطرة - 

 .في االستثمار لفرصة معينة مع التحمل الكامل لتكلفة وإخطار تلك المخاطرة للرغبة

، وهي تتعلق بالتنفيذ مع ضرورة  (Proactiveness)البعد الثالث: االستباقية - 

 .العمل على ان تحقق الريادة نتائج مثمرة

 The World Economic) "كما أهتم المنتدى االقتصادي العالمي"دافوس    

Forum)  بالتعليم الريادي أيضاً، أذ تضمن ذلك في تقريره بعنوان: "تعليم الموجه

التالية من رواد األعمال، وسلط الضوء خالله على العالقة اإليجابية بين التعليم وريادة 

 .(21)األعمال إذا أردنا رأس المال البشري الالزم لبناء المجتمعات

 اد(:األبع –ثالثا: التنمية المستدامة )المفهوم  

مع أزدياد وتنامى الوعى لدى الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بقضايا البيئة     

، حيث ركز (22)والمجتمع ، ظهر مفهوم جديد اصطلح على تسميته بالتنمية المستدامة

خالل الخمسينيات من القرن العشرين بمسائل الرفاه االجتماعى، لينتقل خالل 



 
 ومعالجة تشوهات سوق العمل في مصر التعليم الريادى كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة

 أ. رانيا محمد عبد الحميد&  آمال على إبراهيم د/

0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد   
513 

 
 

ليم والتدريب، ثم أهتم بالتركيز على تأمين الحاجات الستينيات إلى األهتمام بالتع

األساسية والتخفيف من حدة الفقر فى السبعينيات، ولكنه أغفل الجانب البشرى خالل 

عقد الثمانينيات، حيث ركز صندوق النقد الدولى على سياسات التكيف الهيكلى 

متحدة إلى إعادة والتثبيت االقتصادى، وفى بداية التسعينيات بادر برنامج األمم ال

التركيز على العنصر البشرى فى التنمية مرة أخرى، حيث شهدت هذه الفترة عدة 

. فقد عقدت (25)تطورات تمثلت فى ظهور مفهوم التنمية البشرية والتنمية المستدامة 

األمم المتحدة ثالث مؤتمرات حول فكرة التنمية المستدامة، األول: عقد فى استكهولم 

بعنوان "مؤتمر األمم المتحدة حول بيئة االنسان"، والثانى: عقد  1332بالسويد عام 

بعنوان "مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية"،  1332فى ريو دى جانيرو عام 

بعنوان "مؤتمر األمم المتحدة حول  2002والثالث: عقد فى جوهانسبورج فى سبتمبر 

، 1332لمؤتمر "قمة األرض في عام  ، والذي جاء إمتداداً (22)التنمية المستدامة" 

إلى ان التقدم الذي حدث في التنمية المستدامة كان ضعيفاً،  2002حيث أشار مؤتمر 

فقد تزايد الفقر بضرورة تقليل نسبة أولئك الذين ال يتمتعون بالمرافق األساسية بحلول 

ية على البيئة ، والتخلص من استخدام المواد الكيماوية التي لها آثارها السلب2003عام 

 .(23) 2020وصحة البشر وذلك بحلول عام 

 مفهوم التنمية المستدامة: -0

يعد مفهوم "التنمية المستدامة" من المفاهيم الحديثة نسبياً التى ظهرت مع بداية     

االهتمام العالمى بقضايا البيئة وحماية الموارد الطبيعية من االستخدامات غير الرشيدة 

فى  1330د أستخدمت عبارة "التنمية المستدامة" ألول مرة عام ، فق(23)واالستنزاف

االستراتيجية العالمية للبقاء من قبل االتحاد الدولى للحفاظ على البيئة فى تقرير لجنة 

، حيث عرف التنمية (23)والذى كان يحمل عنوان "مستقبلنا المشترك" *برنتالند

لحاضر دون تعريض قدرات األجيال المستدامة بأنها "التنمية التى تجيب عن حاجات ا

، فقد عرفها برنامج 1331القادمة للخطر"، ثم تطور مفهوم التنمية المستدامة فى عام 

األمم المتحدة للبيئة بأنها "تحسين شروط المجتمعات البشرية، مع البقاء فى حدود 

 .(23)قدرة تحمل أعباء األنظمة البيئية"
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التنمية المستدامة بأنها  1333ية المستدامة عام وقد عرفت اللجنة العالمية للتنم    

"التنمية التى تلبى احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية 

 احتياجاتها"، ويحتوى هذا التعريف على عدة عناصر لهذه الفكرة وهي:

هم مفهوم الحاجات األساسية وخاصة أكثر وأشد الناس فقراً وان تمنح ل األول:

 األولوية، 

فكرة الموارد المحدودة وقدرة النظام البيئي على تحقيق التوازن بين كل من  والثانى:

 احتياجات االجيال الحالية والمستقبلية، 

يجب على الناس المحافظة على المجتمع ألنه يلبي احتياجاتهم وأيضا يجب  والثالث:

 .(29)نالحفاظ على قدرة النظام البيئى على دعم حياة االنسا

التنمية المستدامة بأنها "إدارة  FAO)*يُعرف مجلس منظمة األغذية والزراعة )و    

قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة 

 .(50)تضمن تلبية االحتياجات البشرية لالجيال الحالية والقادمة بصورة مستمرة"

الستدامة بأنها "نمو اليشجع على نضوب الموارد أو كما يمكن تعريف ا    

االضطرابات االجتماعية"، وهو مايعنى مستوى من التنمية تكون متوازنة مع القدرة 

االستيعابية للوجهة أو المقصد، والتى التحدث تغيير فى النظام البيئى الحالى مع عدم 

ركيز على مبادىء المساس باألجيال المستقبلية، حيث تتجه االستدامة إلى الت

 .((31ايكولوجية واسعة قابلة للصيانة

ستخلص بأنها تشترك فى يمن خالل استعراض المفاهيم المختلفة للتنمية المستدامة     

النظر إلى نوعية  –النظر إلى العالم بنظرة كلية  –الموارد المحدودة –)الحاجات 

 مستدامة تتكون من:الحياة كنظام(، ومن خالل ذلك يمكن القول ان التنمية ال

 تنمية احتياجات الجيل الحاضر مع مراعاة متطلبات األجيال القادمة. -

 حماية البيئة وعدم تلوثها. -

 عدم استنزاف الموارد الطبيعية واستغاللها بطريقة عقالنية. -

 .(52)تحقيق التوافق والتوازن بين البيئة والطبيعية والسكان -

                                                
 .اسم رئيسة وزراء النرويج آنذاك )غرو هارلم برونتالند( *
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ص ثالث خصائص أساسية من التعريفات ستخالباإلضافة إلى ما سبق، يمكن ا    

 والمفاهيم المختلفة لعملية التنمية المستدامة كما يلى:

فهى عملية تنتقل من جيل إلى آخر، اى  التنمية المستدامة عملية عابرة لألجيال: -

ان التنمية المستدامة تحدث خالل فترة زمنية ال تقل عن جيلين، ومن ثم الزمن الذى 

 سنة . 30إلى  23المستدامة يتراوح بين  يكفى لعملية التنمية

: تتفاوت التنمية التنمية المستدامة عملية تحدث فى عدة مستوايات جغرافية -

المستدامة بين المستوى المحلى والمستوى اإلقليمى والمستوى الدولى، ومن ثم فإن 

تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى ليس بالضرورة أن يتحقق على 

 وى اإلقليمى أو الدولى.المست

: حيث تشتمل على ثالث مجاالت التنمية المستدامة عملية ذات مجاالت متعددة -

على األقل )بيئية، اقتصادية، اجتماعية(، بالرغم من انه يمكن تعريف التنمية 

المستدامة وفقاً لكل مجال من هذه المجاالت بشكل منفرد، إال ان أهمية المفهوم تكمن 

 .(55)لمتداخلة بين تلك المجاالتفى العالقات ا

 أبعاد التنمية المستدامة: -9

ان التنمية المستدامة ال تركز على الجانب البيئى فقط، لكنها تشمل أيضا الجوانب     

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فهى تضم عدة أبعاد متداخلة ومتشابكة مع بعضها 

 البعض، وتتمثل هذه األبعاد فيما يلى:

يركز البعد االجتماعى للتنمية المستدامة على االنسان الذى االجتماعى: البعد  -أ

يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائى، من خالل تحقيق العدالة االجتماعية بين األجيال 

الحالية واألجيال القادمة، ومكافحة الفقر والبطالة، والعمل على تقليل الفجوة بين 

الخدمات االجتماعية لجميع المحتاجين لها، كذلك طبقتى الفقراء واألغنياء، وتوفير 

تلبية االحتياجات االساسية لالنسان من المأكل والمشرب والمسكن واالستفادة من 

 .(52)الثروات الطبيعية مع الحفاظ على حق األجيال القادمة فى هذه الثروات

مشترك" السابق ويؤكد تقرير اللجنة العالمية للتنمية والبيئة بعنوان "مستقبلنا ال    

ذكره عن دور السكان في عملية التنمية المستدامة، وان اعتبار السكان مجرد أعداد 
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فقط، فهذا يعني اغفال قضية هامة وهي ان هؤالء السكان مورد إبداع ومصدر قوة 

 .(53)للمجتمعات، لذلك يجب دعم هذا المورد وتحسين مستوى معيشته

هذا البعد تحقيق االستمرارية من خالل  تعنى االستدامة فى البعد االقتصادى: -ب

توليد دخل مرتفع يمكن من إعادة استثمار جزء منه، حتى يسمح بإجراء اإلحالل 

والتجديد والصيانة للموارد، وأيضا توفير االحتياجات االساسية من السلع والخدمات 

بشكل مستمر، وكذلك المحافظة على مستوى معين من التوازنات يشتمل على 

ر التالية: النمو االقتصادى المستدام وتوفير وإشباع الحاجات األساسية والعدالة العناص

 االقتصادية وكفاءة رأس المال.

البيئة هى كل مايحيط باالنسان من موارد طبيعية وغير طبيعية، البعد البيئى:  -ج

ومع مرور الوقت تتعرض هذه البيئة للتعديات، مما يتعارض مع أهداف التنمية 

امة، لذلك يجب مراعاة الحدود البيئية بحيث يكون لكل نظام بيئة وحدود معينة المستد

ال يمكن تجاوزها من االستهالك واالستنزاف، ألن هذا التجاوز يؤدى إلى تدهور 

النظام البيئى، ومن ثم يجب وضع الحدود أمام االستهالك والنمو السكانى والتلوث 

وقطع األشجار وتجريف التربة واالستغالل  وأنماط اإلنتاج السيئة واستنزاف المياه

غير العقالنى للموارد غير المتجددة، ويركز البعد البيئى على المحافظة على التنوع 

البيولوجى وأستخدام التكنولوجيا النظيفة والقدرة على التكيف وتحقيق التوازن البيئى 

المعيشي، ومن ثم بإعتباره محور يضبط الموارد الطبيعية، وذلك بهدف رفع المستوى 

 يؤدى إلى المحافظة على سالمة البيئة.

يركز البعد السياسي على مفهوم الحكم الراشد، وغياب هذا البعد  البعد السياسي: -د

فى التنمية المستدامة له أثر بالغ على جميع األبعاد األخرى االقتصادية والبيئية 

ثر التنمية المستدامة بدرجة عالية ، وتتأ(53)واالجتماعية بدرجة تعوق التنمية المستدامة

بالقرارات السياسية، فاالختالفات السياسية قد تؤدى إلى أختالفات وجهات النظر 

بالنسبة للتنمية المستدامة، حيث نرى أن هناك أنظمة سياسية مختلفة مثل النيوليبرالية 

واالشتراكية والماركسية وغيرها لديها أراء وأجراءات مختلفة فى التنمية 

 .((37المستدامة
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 رابعا: الوضع الراهن لريادة األعمال والتعليم الريادى فى مصر:

أن سعى الدول ومنها مصر ألمتالك مقومات التنمية المستدامة، يؤكد على عظم     

دور ريادة األعمال فى كافة المجاالت واألنشطة، من خالل توجه الجامعات نحو 

ورعاية العناصر البشرية المتميزة، الذين  األهتمام بريادة األعمال، من أجل تبنى

يمثلون نواة لرواد األعمال القادرين على إنشاء المشروعات الريادية من خالل 

وتعد الواليات المتحدة األمريكية أول دولة على  ،(53)أفكارهم األبداعية والخالقة

 Harvardمستوى العالم تبنت التعليم الريادي، حيث قدمت جامعة هارفارد 

University  أول مقرر في ريادة األعمال لطالب الماجستير في إدارة األعمال عام

، وذلك بهدف إدماج الجنود Myles Maceبواسطة البروفيسير مايلز ماك  1323

ائدين من الحرب العالمية الثانية في اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية، ثم حذت حذوها الع

 .(53)بعض الجامعات األمريكية األخرى مثل جامعة استانفورد وجامعة نيويورك

وتتمثل مهمة البرامج الريادية فى الجامعات فى ثالثة أهداف رئيسية، الهدف     

م وإدارة المشروعات والمثابرة واإلبداع األول: هو تطوير المعارف ومهارات تنظي

المعزز للنشاط الريادى، ويتمثل الهدف الثانى: فى زيادة الوعى لريادة بأعتبارها 

فرصة وظيفية محتملة، والهدف األخير: يتمثل فى أن هذه البرامج توفر للطالب 

ه الفرصة لتقييم ما إذا كانت ريادة األعمال مهنة مناسبة لهم، ويؤدى تحقيق هذ

المجموعة من األهداف فى النهاية إلى زيادة نجاح المشروعات وخفض التكاليف 

 .(20)المرتبطة بالمشروعات الناشئة

، إلى ان التصورات المجتمعية الشاملة لريادة (21)يشير تقرير الجامعة األمريكية    

. وان 2012األعمال ال تزال مواتيه واستمرار اإلتجاه اإليجابي الذي بدأ عام 

من المصريين  %32من المصريين يرون أن روح المبادرة الجيدة، وان  33.3%

من  %33.3يجدون رواد األعمال الناجحين في مكانة اجتماعية عالية، وأن 

المصريين يالحظون اهتمام وسائل االعالم بريادة األعمال، وأن هناك تحول إيجابي 

 2013المجتمع، وذلك عن عام متزايد نحو مزيد من التقدير نحو ريادة األعمال من 

 (. 1كما يتضح من بيانات الجدول رقم )
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 ( 0جدول رقم )

 مقارنة القيم المجتمعية لريادة األعمال في مصر بالعالم

 

 السنة

 ريادة األعمال

 كخيار مهني جيد

الوضع الجيد لرواد 

 األعمال الناجحين

اهتمام وسائل االعالم بريادة 

 األعمال

 مصر العالم مصر
الم الع

 المتوسط
 العالم المتوسط مصر

2012 35.0 33.3 33.0 31.5 35.3 30.0 

2013 35.3 30.5 33.3 33.2 33.3 30.3 

2013 35.2 32.3 33.1 53.3 32.1 31.5 

2013 33.3 31.3 32.0 33.2 33.3 30.3 

   Source: GEM Global report 2017 – 2018. p24 

ى جميع الدول فى التعليم الريادى، وتبلغ ( على مستو32تحتل مصر المرتبة )    

( مقارنة بالمتوسط 5.2درجة مصر في التعليم الريادي في مرحلة التعليم العالي نحو )

ال تزال طرق التدريس ال تشجيع (، أنه 2، ويتضح من الجدول رقم )(2.3العالمي )

بادرات السلوكيات المرتبطة برجال األعمال مثل االبداع أو االستقاللية أو الم

الشخصية وال يوفر المحتوى التعليمي فهماً عن عمل اقتصاد السوق أو عملية خلق 

 األعمال. 

 (9جدول رقم )

 9107 – 9109حالة التعليم الريادي في مصر خالل الفترة 

 9107 9106 9105 9109 الحالة م

1 

التدريس في التعليم االبتدائي والثانوي 

تي يشجع على االبداع واالكتفاء الذا

 والمبادرة الشخصية

1.3 1.3 1.3 1.3 

2 
التعليم في المرحلة االبتدائية والثانوية 

 يوفر تعليمات كافية لمبادئ اقتصاد السوق
1.3 1.3 1.3 1.3 

 1.3 1.3 1.3 1.3التعليم االبتدائي والثانوي يوفر ما يجذب  5
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االنتباه إلى ريادة األعمال وانشاء شركة 

 جديدة

2 
عات بتوفر تحضير كافي الكليات والجام

 لبدء ونمو مشروعات جديدة
5 2.3 5 5.2 

3 
مستوى تعليم إدارة األعمال يوفر تحضير 

 الجيد والكافي لبدء ونمو مشروعات جديدة
5 2.2 5.2 5.3 

3 

أنظمة التعليم المهني والمهني المستمر 

توفر اعداد جيدة وكافية لبدء ونمو 

 المشروعات الجديدة

2.3 5 5 5.2 

Source: Ayman Ismail & others: Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), the American   University in Cairo, school of 

Business, Egypt, 2017/2018. P60  

 المبحث الثالث: الجانب العملي وتفسير النتائج واختبار الفرضيات

حصائي واألساليب التي تم تناول هذا الجزء من الدراسة إجراءات التحليل اإل    

لقياس  Alpha Cronbachاستخدامها في تحقيق أهدافها، ويبدأ بأختبار ألفاكرونباخ 

، Internal Consistencyثبات وصدق محتوى استبيان الدراسة، واالتساق الداخلي 

ثم تحديد إجراءات وأساليب التحليل اإلحصائي في كل من اإلحصاء الوصفي، 

المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، معامل التكرارات والنسب 

االختالف، والترتيب وذلك لتحديد سمات عينة الدراسة، اإلحصاء التحليلي متمثل فى: 

 Simple(، وتحليل االنحدار البسيط Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون )

Regression  م الريادى كمدخل لتحقيق "التعليلقياس قوة واتجاه العالقة بين ابعاد

 التنمية المستدامة ومعالجة تشوهات سوق العمل في مصر".

 أوال: معامــــالت الصــدق والثبــــــات:

 Cronbach's Alpha.( αمعامل كرونباخ الفا ) -1 

 .Internal Consistencyاالتساق الداخلي  -2 

 :Cronbach's Alpha( : αمعامل كرونباخ الفا ) -0
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مدت الدراسة على أدوات القياس سالفة الذكر، بهدف التعرف على مدى اعت    

وضوحها وفهمها ومدى مصداقيتها فى قياس المتغيرات، إال انه بغرض التأكد من 

صدق األداة المستخدمة، حبث تم استخدام معامل الثبات الفا كرونباخ إلجمالي "التعليم 

لجة تشوهات سوق العمل في مصر"، الريادى كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ومعا

( األمر الذى انعكس أثره على الصدق الذاتى 0.310إلجمالي حجم العينة الذى بلغ )

(. وأكدت قيم معامالت الثبات 0.332)الذى يمثل الجذر التربيعي للثبات(، حيث بلغ )

لمحاور"التعليم الريادى كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة تشوهات سوق 

( .,3)(، وهي أكبر من 0.303 -0.305باالرتفاع وتراوحت بين )" لعمل في مصرا

 كما تشير نتائج الجدول التالي:مما يعني القدرة علي االعتماد علي هذه المقاييس، 

 ( 3جدول رقم )

معامل الثبات والصدق الذاتي إلجمالي محاور الدراسة "التعليم الريادى كمدخل 

ومعالجة تشوهات سوق العمل في مصر" باستخدام  لتحقيق التنمية المستدامة

  Alph Cronbachمعامل الفا كرومباخ 

 محاور الدراسة
معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدق

 1.250 1.215 المحور األول: التعليم الريادى

 1.250 1.214 المحور الثانى: التنمية المستدامة

 1.251 1.213 المحور الثالث: سوق العمل

الدراسة "التعليم الريادى كمدخل لتحقيق التنمية  إجمالي محاور

 المستدامة ومعالجة تشوهات سوق العمل في مصر"
1.201 1.254 

 :Internal consistencyاالتساق الداخلي -9

تم حساب معامل االتساق الداخلي لمحاور "التعليم الريادى كمدخل لتحقيق التنمية     

في مصر"، وذلك باستخدام معامل ارتباط  المستدامة ومعالجة تشوهات سوق العمل

العالقة بين كل عبارة والدرجة الكلية  لقياس Pearson correlation)بيرسون( 

 إلجمالي المحاور المتعلقة بالدراسة.
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 ( عبارات كاألتي:01المحور األول )التعليم الريادى(، الذي يشتمل على )

 

 (4جدول رقم )

 (عليم الريادىنتائج صالحية واعتمادية محور )الت

 العبارات م
معامل االتساق 

 الداخلي

 **0.320 .يدعم التعليم الريادى المشاركة االيجابية لرائد االعمال 1

 **0.331 .يحقق التعليم الريادي الرضا الوظيفي لرائد االعمال 2

 **0.303 .يعزز التعليم الريادي الطموح والثقة بالنفس 5

 **0.331 .االبداع واالبتكارينمي التعليم الريادى روح  2

 **0.320 .يدعم التعليم الريادي القدرة على المخاطرة المدروسة 3

 **0.332 .يكسب التعليم الريادي رائد االعمال المرونة والتغيير لالفضل 3

 **0.333 .يعزز التعليم الريادي االعتماد علي الذات لدي رائد االعمال 3

 **0.331 .الجراءات الروتينية في العمليقلل التعليم الريادي من ا 3

3 
العمل  يحقق التعليم الريادي مكانة اجتماعية افضل لرائد االعمال من

 .الحكومي
0.303** 

10 
 يساهم التعليم الريادي في االستفادة من تجارب رواد االعمال

 .الناجحين
0.303** 

 (.0.01تشير الى معنوية عند مستوى )**    

 ( ما يلي:2رقم )يتضح من الجدول 

صالحية جميع البنود على مستوى إجمالي محور )التعليم الريادي(، حيث جاءت     

( أو أقل، وقد تراوحت هذه 0.03معامالت االتساق الداخلي بمعنوية عند مستوى )

(، األمر الذى يعكس قوة قيم المعامالت ومدى 0.303إلى  0.303المعامالت بين )

يح مما يعكس قوة العالقة بين العبارات المختلفة ومدى اقترابها من الواحد الصح

تمثيلها لمحور )التعليم الريادي(، وهذا ما ينعكس بشكل كبير على درجة مصداقية هذه 

 العبارات.
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 ( عبارة كاألتي:2المحور الثاني: )التنمية المستدامة(، الذى يشتمل على )

 (5جدول رقم )

 (ة المستدامةنتائج صالحية واعتمادية محور )التنمي

 العبارات م

معامل 

االتساق 

 الداخلي

 **0.333 .االهتمام بالتعليم الريادي يلبي احتياجات التنمية المستدامة 1

 **0.320 .مخرجات التعليم الريادى تساهم في احداث التنمية المستدامة 2

5 
الصادرات ومن  يعمل التعليم الريادى على خلق القيمة المضافة ورفع قيمه

 .التنمية المستدامة ثم
0.313** 

2 
المستدامة )رؤية  يحقق التعليم الريادي التطلعات والرؤى القومية في التنمية

 2050مصر 
0.323** 

3 
الصغر  يساهم التعليم الريادي في انشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية

 .التي تلعب دورا فعاال في عملية التنمية المستدامة
0.332** 

3 
السوق  لتعليم الريادي رائد االعمال على التكيف مع احتياجاتيساعد ا

 .المتغيرة من السلع والخدمات
0.303** 

3 
للسلع  يساعد التعليم الريادي رائد االعمال على فتح اسواق جديدة

 .والمنتجات
0.300** 

 **0.303 .يحقق التعليم الريادي بعض أهدف التنمية المستدامة السبعة عشر 3

 (.0.01شير الى معنوية عند مستوى )ت **    

 ( ما يلي:5يتضح من الجدول رقم )

، حيث جاءت ()التنمية المستدامة صالحية جميع البنود على مستوى إجمالي بعد    

( أو أقل، وقد تراوحت هذه 0.03معامالت االتساق الداخلي بمعنوية عند مستوى )

س قوة قيم المعامالت ومدى (، األمر الذى يعك0.320إلى 0.332المعامالت بين )

اقترابها من الواحد الصحيح مما يعكس قوة العالقة بين العبارات المختلفة ومدى 

(، وهذا ما ينعكس بشكل كبير على درجة مصداقية هذه )التنمية المستدامة تمثيلها لبعد

 العبارات.
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 ( عبارات كاألتي:2المحور الثالث: )سوق العمل(، الذى يشتمل على )

 (6قم )جدول ر

 (نتائج صالحية واعتمادية محور )سوق العمل

 العبارات م
معامل االتساق 

 الداخلي

1 
 يؤهل التعليم الريادي للعمل الحر وانشاء المشروعات الصغيرة

 .والمتوسطة
0.331** 

 **0.313 .يهدف التعليم الريادي الى تشجيع العمل المستقل غير التقليدي 2

5 
والتوجهات  ع اقتصاد السوق والقطاع الخاصيتوافق التعليم الريادي م

 .الحديثة في سوق العمل
0.313** 

 **0.322 .يشارك التعليم الريادي في حل مشكلة البطالة 2

3 
العمالة  يساهم التعليم الريادي في خلق فرص عمل جديدة وزيادة تشغيل

 .الوطنية
0.331** 

 **0.320 .سوق العمل يوفر التعليم الريادي بعض المهارات التي يتطلبها 3

 **0.303 .العمل يعزز التعليم الريادي قدرة رائد األعمال على المنافسة في سوق 3

3 
ويحد  يحدث التعليم الريادي التغيير الهيكلي المطلوب في سوق العمل

 .من تشوهاته
0.352** 

 **0.313 .المناسبين للعمل يساعد التعليم الريادي رواد االعمال في اختيار االفراد 3

 (.1.10** تشير الى معنوية عند مستوى )

 ( ما يلي:6يتضح من الجدول رقم )

، حيث جاءت ()سوق العمل صالحية جميع البنود على مستوى إجمالي بعد    

( أو أقل، وقد تراوحت هذه 0.03معامالت االتساق الداخلي بمعنوية عند مستوى )

ذى يعكس قوة قيم المعامالت ومدى (، األمر ال0.331إلى  0.331المعامالت بين )

اقترابها من الواحد الصحيح مما يعكس قوة العالقة بين العبارات المختلفة ومدى 

، وهذا ما ينعكس بشكل كبير على درجة مصداقية هذه ()سوق العمل تمثيلها لبعد

 العبارات.
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 محاور الدراسة:

ات البحثية، حيث يتضح من وفيما يلي نتناول المقاييس اإلحصائية الوصفية للمتغير    

بيانات الجداول الخاصة بتلك المحاور، العبارات التي حازت على أعلى درجات 

األهمية وأقل درجات األهمية وذلك وفقاً الستجابات مفردات عينة الدراسة، ثم يوضح 

بالنسبة لكل بعد االتجاه العام الستجابات مفردات البحث. بالنظر إلي نسبة معامل 

(، 100× المتوسط الحسابي ÷ والتي )معادلتها األتي= االنحراف المعيارياالختالف 

 طبقاً ألبعاد الدراسة. 

 كاالتي: ( عبارات فرعية01)المحور األول: التعليم الريادى، الذي يشتمل علي 

 (7جدول )

المقاييس الوصفية )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف( 

 ريادىلمحور التعليم ال

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

الترتي

 ب

 1 12.50 0.203 2.33 .يدعم التعليم الريادى المشاركة االيجابية لرائد االعمال  1

 3 20.20 0.321 2.33 .يحقق التعليم الريادي الرضا الوظيفي لرائد االعمال  2

 2 13.32 0.223 2.32 .والثقة بالنفس يعزز التعليم الريادي الطموح  5

 2 13.00 0.302 2.33 .ينمي التعليم الريادى روح االبداع واالبتكار  2

 3 22.25 0.322 2.33 .يدعم التعليم الريادي القدرة على المخاطرة المدروسة  3

3 
يكسب التعليم الريادي رائد االعمال المرونة والتغيير  

 .لالفضل
2.32 0.352 13.33 3 

3 
يعزز التعليم الريادي االعتماد علي الذات لدي رائد  

 .االعمال
2.32 0.353 13.31 3 

3 
يقلل التعليم الريادي من االجراءات الروتينية في  

 .العمل
2.22 0.335 53.00 10 

3 
يحقق التعليم الريادي مكانة اجتماعية افضل لرائد  

 .العمل الحكومي االعمال من
2.31 0.333 22.33 3 
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10 
يساهم التعليم الريادي في االستفادة من تجارب رواد  

 .الناجحين االعمال
2.35 0.315 13.31 5 

 - 11.31 0.515 2.33 المتوسط العام إلجمالي محور"التعليم الريادى"

 ( ما يلي:7يتضح من الجدول رقم )

، على أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاهًا عاًما نحو الموافقة    

( وبمعامل اختالف قدره 2.33(، وذلك بمتوسط حسابي قدره )التعليم الريادىمحور )

يدعم (. وقد كان من أكثر العبارات أهمية في اإلجابة على الترتيب: )11.31%)

يعزز التعليم الريادي الطموح (، )التعليم الريادى المشاركة االيجابية لرائد االعمال

(. وأن %13.32(، )%12.50مالت اختالف مقدارها )(، وذلك بمعاوالثقة بالنفس

يقلل التعليم الريادي من االجراءات الروتينية في أقل العبارات أهمية في اإلجابة: )

 (، وفقاً لردود عينة الدراسة.%53(، وذلك بمعامل اختالف قدرها )العمل

 التي:( عبارة فرعية كا2المحور الثاني: التنمية المستدامة، الذى يشتمل على )

 (2جدول )

المقاييس الوصفية )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف( 

 لمحور "التنمية المستدامة"

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

الترتي

 ب

1 
االهتمام بالتعليم الريادي يلبي احتياجات التنمية  

 .المستدامة
2.33 0.333 20.33 2 

2 
مخرجات التعليم الريادى تساهم في احداث التنمية  

 .المستدامة
2.35 0.333 21.23 5 

5 
يعمل التعليم الريادى على خلق القيمة المضافة ورفع  

 .الصادرات ومن ثم التنمية المستدامة قيمه
2.33 0.321 22.21 3 

2 
يحقق التعليم الريادي التطلعات والرؤى القومية في  

 (.2050المستدامة )رؤية مصر  التنمية
2.33 0.333 23.23 3 

 1 13.32 0.322 2.35يساهم التعليم الريادي في انشاء المشروعات الصغيرة   3
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الصغر التي تلعب دورا فعاال في عملية التنمية  والمتناهية

 .المستدامة

3 
يساعد التعليم الريادي رائد االعمال على التكيف مع  

 .تغيرة من السلع والخدماتالسوق الم احتياجات
2.35 0.332 22.33 3 

3 
يساعد التعليم الريادي رائد االعمال على فتح اسواق  

 .للسلع والمنتجات جديدة
2.33 0.333 21.23 2 

3 
يحقق التعليم الريادي بعض أهدف التنمية المستدامة  

 .السبعة عشر
2.23 0.323 23.05 3 

 - 03.74 1.361 9.69 ية المستدامة"المتوسط العام إلجمالي محور "التنم

 ( ما يلي:2يتضح من الجدول رقم )

أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاهًا عاًما نحو الموافقة، على بعد     

( وبمعامل اختالف قدره 2.32(، وذلك بمتوسط حسابي قدره )التنمية المستدامة)

ي اإلجابة على الترتيب: )يساهم التعليم (. وقد كان من أكثر العبارات أهمية ف15.32%)

الصغر التي تلعب دورا فعاال في عملية  الريادي في انشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية

التنمية المستدامة(، )االهتمام بالتعليم الريادي يلبي احتياجات التنمية المستدامة(، وذلك 

ل العبارات أهمية في (. وأن أق%20.33(، )%13.32بمعامالت اختالف مقدارها )

اإلجابة: )يحقق التعليم الريادي بعض أهدف التنمية المستدامة السبعة عشر(، وذلك 

 (، وفقاً لردود عينة الدراسة.%23.05بمعامالت اختالف قدرها )

 ( عبارات فرعية:2المحور الثالث: سوق العمل، الذى يشتمل على )

 (2دول )ج

واالنحراف المعياري ومعامل االختالف( المقاييس الوصفية )المتوسط الحسابي 

 لمحور سوق العمل

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 الترتيب

1 
يؤهل التعليم الريادي للعمل الحر وانشاء المشروعات  

 .والمتوسطة الصغيرة
2.32 0.252 13.53 1 
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2 
تقل غير يهدف التعليم الريادي الى تشجيع العمل المس 

 .التقليدي
2.33 0.332 21.33 2 

5 
 يتوافق التعليم الريادي مع اقتصاد السوق والقطاع الخاص 

 .والتوجهات الحديثة في سوق العمل
2.32 0.323 23.32 3 

 3 25.33 0.322 2.31 .يشارك التعليم الريادي في حل مشكلة البطالة  2

3 
ة وزيادة يساهم التعليم الريادي في خلق فرص عمل جديد 

 .العمالة الوطنية تشغيل
2.33 0.333 22.23 3 

3 
يوفر التعليم الريادي بعض المهارات التي يتطلبها سوق  

 .العمل
2.35 0.353 13.32 5 

3 
يعزز التعليم الريادي قدرة رائد األعمال على المنافسة في  

 .العمل سوق
2.35 0.313 13.33 2 

3 
هيكلي المطلوب في سوق يحدث التعليم الريادي التغيير ال 

 .ويحد من تشوهاته العمل
2.30 0.323 23.33 3 

3 
 يساعد التعليم الريادي رواد االعمال في اختيار االفراد 

 .المناسبين للعمل
2.35 0.313 25.31 3 

 - 03.60 1.360 9.65 المتوسط العام إلجمالي محور "سوق العمل"

 ( ما يلي:2يتضح من الجدول رقم )

جاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاهًا عاًما نحو الموافقة، على أن ات    

( وبمعامل اختالف قدره 2.33(، وذلك بمتوسط حسابي قدره )سوق العملمحور )

يؤهل (. وقد كان من أكثر العبارات أهمية في اإلجابة على الترتيب: )15.31%)

يعزز التعليم (، )والمتوسطة التعليم الريادي للعمل الحر وانشاء المشروعات الصغيرة

(، وذلك بمعامالت اختالف العمل الريادي قدرة رائد األعمال على المنافسة في سوق

يحدث (. وأن أقل العبارات أهمية في اإلجابة: )%13.33(، )%13.53مقدارها )

(، وذلك ويحد من تشوهاته التعليم الريادي التغيير الهيكلي المطلوب في سوق العمل

 (، وفقاً لردود عينة الدراسة.%23.33ختالف قدرها )بمعامالت ا

 متغيرات الدراسة:

 )متغير مستقل(. التعليم الريادى -
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 )متغير تابع(. التنمية المستدامة -

 )متغير تابع(. سوق العمل -

 األسلوب اإلحصائي المستخدم:

ثم حساب معنوية  (،Person Correationمعامل ارتباط بيرسون ) -

( ليدل على وجود عالقة 0.03وى معنوية أقل من )االختبار على أساس مست

(، دل ذلك 0.03ارتباطية دالة إحصائيا، وإذا كان مستوى المعنوية أكبر من )

 على عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا.

سيط  - حدار الب يل االن سلوب تحل ستخدام أ يد (Simple Regrssion)أ ، لتحد

من  بار )ف( تأثير متغير مستقل على متغير تابع،  ية االخت ساب معنو خالل ح

كان 0.03على أساس مستوى معنوية أقل من ) تأثير، وإذا  جود  ( ليدل على و

 ( دل ذلك على عدم وجود تأثير.0.03مستوى المعنوية أكبر من )

 (01جدول رقم )

  العالقة بين التعليم الريادى والتنمية المستدامة وسوق العملجدول يوضح 

 (Person Correationط بيرسون )معامل ارتباباستخدام 

 سوق العمل التنمية المستدامة التعليم الريادي المتغيرات

 - - - التعليم الريادي

 - - **0.323 التنمية المستدامة

 - **0.333 **0.323 سوق العمل

 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من ) **

 ( ما يلي:01يتضح من الجدول رقم )

ات داللة إحصائية بين محور التعليم الريادى ومحور التنمية توجد عالقة ذ -

(، عند مستوى معنوية أقل من r( ،)0.323المستدامة، حيث بلغ معامل االرتباط )

(0.03.) 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين محور التعليم الريادى ومحور سوق العمل،  -

 (.0.03معنوية أقل من )(، عند مستوى r( ،)0.323حيث بلغ معامل االرتباط )
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 (00)جدول رقم 

التعليم الريادي فى قياس التنمية تأثير البسيط لتحديد معنوية نموذج االنحدار الخطي 

 المستدامة

 المتغير المستقل

معامل 

 اإلنحدار

i 

 قيمة "ت"

 t. test 

 قيمة "ف"

F. test  معامل

 التحديد
2R القيمة 

مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية

 **0.001 3.032 0.323 الجزء الثابت
213.33 0.001** 23.3% 

 **0.001 12.351 0.323 التعليم الريادى

 (. 0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من ) **

 ( ما يلي:11يتضح من الجدول رقم )

 :R)2(معامل التحديد   -0

(، من التغير الكلي في %23.3تفسر )( الريادىالتعليم نجد أن المتغير المستقل )      

(، وباقي النسبة يرجع إلى عدم إدراج متغيرات التنمية المستدامةالمتغير التابع )

 مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج، والتى يصعب قياسها.

 اختبار معنوية المتغير المستقل: –9

بار      ستخدام اخت جد أن  (t.test)با ستقل )ان ير الم يادىلمتغ ليم الر تأثير ، (التع ذو 

ستدامةالمتغير التابع )معنوي على  مة "ت" )(التنمية الم غت قي يث بل (، 12.351، ح

 (.0.03وذلك عند مستوى معنوية أقل من )

 اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: -3

، وحيث (F-test)ار الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم استخدام إختب    

(، وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من 213.33هي ) (F-test)أن قيمة إختبار 

 (.التنمية المستدامة(، مما يدل على جودة نموذج االنحدار المتغير التابع )0.03)

 معادلة النموذج: – 4

 التعليم الريادى 0.323 +  0.323=  التنمية المستدامة
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 (09)جدول رقم 

التعليم الريادي فى قياس سوق تأثير البسيط لتحديد معنوية النحدار الخطي نموذج ا

 العمل

 المتغير المستقل

معامل 

 اإلنحدار

i 

 قيمة "ت"

 t. test 

 قيمة "ف"

F. test 
معامل 

 التحديد
2R القيمة 

مستوى 

 المعنوية
 القيمة

مستوى 

 المعنوية

 **0.001 3.323 0.311 الجزء الثابت
551.33 0.001** 53% 

 **0.001 13.21 0.321 التعليم الريادى

 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من ) **

 ( ما يلي:12يتضح من الجدول رقم )    

 :R)2(معامل التحديد   -0

(، من التغير الكلي في %53تفسر )( نجد أن المتغير المستقل )التعليم الريادى    

(، وباقي النسبة يرجع إلى عدم إدراج متغيرات مستقلة سوق العملتابع )المتغير ال

 أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج، والتى يصعب قياسها.

 اختبار معنوية المتغير المستقل: –9

، ذو تتتأثير (المتغيتتر المستتتقل )التعلتتيم الريتتادىنجتتد أن  (t.test)باستتتخدام اختيتتار     

ملالتابع ) المتغيرمعنوي على  مة "ت" )(سوق الع غت قي يث بل لك 13.210، ح (، وذ

 (.0.03عند مستوى معنوية أقل من )

 اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: -3

، وحيث أن (F-test)ألختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم استخدام إختبار     

ة عند مستوى أقل من (، وهي ذات معنوي551.33هي ) (F-test)قيمة إختبار 

 (، مما يدل على جودة نموذج االنحدار المتغير التابع )سوق العمل(.0.03)

 معادلة النموذج: – 4

 التعليم الريادى 0.321 +  0.311=  سوق العمل
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 المبحث الرابع: أهم االستنتاجات والتوصيات

 أوال: النتائج:

باطية بين التعليم الريادى كشفت نتائج التحليل اإلحصائى عن أن هناك عالقة أرت  -1

 والتنمية المستدامة وأن التعليم الريادى له دور فى توفير فرص عمل.

أوضحت نتائج التحليل اإلحصائى صحة الفرض األول " توجد عالقة ذات داللة   -2

 احصائية بين التعليم الريادى والتنمية المستدامة".

ذات داللة احصائية بين  توجد عالقة"  بينت النتائج أيضا صحة الفرض الثانى  -5

 التعليم الريادى وسوق العمل".

 كما تبين من الدراسة النظرية ما يلى: -2

 يقوم فكر ريادة األعمال على األبتكار والمخاطرة وتقديم أفكار أبداعية. -

تساهم ريادة األعمال فى تقديم فرص أستثمارية جديدة بشكل مستمر مما يعزز  -

 التنمية المستدامة.

ادى فى الجامعات دور ذا أهمية كبيرة فى نشر ثقافة ريادة للتعليم الري -

 األعمال.

يساهم التعليم الريادى فى توفير فرص العمل المناسبة وهو مايؤدى إلى  -

 تخفيض معدالت البطالة فى مصر.

 ثانيا: التوصيات:

يجب أن تتضمن المقررات الدراسية فى الجامعات خاصة فى كليات الهندسة  -1

 عن ريادة األعمال، وذلك لتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الطالب. والتجارة مقررا

من األهمية بمكان إنشاء مراكز لريادة األعمال فى الجامعات للقيام بتدريب  -2

الطالب والخريجين لكى يصبحوا رواد لألعمال وأكسابهم المهارات الالزمة للعمل 

 الريادى.

ق العمل إلى داخل العمل األكاديمى ضرورة التوعية باألتجاهات الجديدة فى سو -5

 بالجامعات حتى يمكن تأهيل الخريجين وصقل مهاراتهم وفقا ألحتياجات السوق.
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العمل على تحسين أمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الريادية مع  -2

ضرورة التركيز على المشروعات التى تتبنى األفكار الجديدة كمشروعات التحول 

 المعرفة. الرقمى واقتصاد

أستعراض التجارب الناجحة لرواد أعمال سابقين لألستفادة من تجاربهم  -3

 وخبراتهم.

توفير آلية لتمويل مشروعات رأس المال المغامر لرواد األعمال والتى يحجم عن  -3

 تمويلها المصادر التقليدية.

أنشاء حاضنات أعمال داخل الجامعات كنماذج لريادة األعمال يمكن من خاللها  -3

 ثقافة ريادة األعمال. نشر
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