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واقع ثقافة ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة 
 المبكرة وسبل تفعيله من وجهة نظر الهيئة التدريسية

  .* أ.م .د / زينب علي محمد علي                              

 ملخص البحث:

تعرف واقع ثقافة ريادة األعمال  ىهدف البحث الحالي إل    
وسبل تفعيله من وجهة نظر بكليات التربية للطفولة المبكرة 

الهيئة التدريسية، واستخدم البحث المنهج الوصفي باعتباره 
األنسب لتحقيق أهدافها من خالله تم الوقوف على واقع ثقافة 
ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة المبكرة واقتراح سبل 
تفعيله، واعتمد على استبانة مكونة من خمسة محاور تناولت 

ريادة األعمال من خالل: المقررات الدراسية،  واقع ثقافة
واألنشطة الطالبية، والبحث العلمي، وأعضاء هيئة التدريس، 
 وتناول المحور الخامس السبل المقترحة لتفعيل واقع ثقافة ريادة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كليتتة  –* أستتتاأ ألتتول تربيتتة الطفتتل المستتاعد بقستتم دراستتات الطفولتتة 
 جامعة القاهرة . –الدراسات العليا للتربية 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (444)                           0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

من عضوًا ( 07بلغت ) األعمال، وطبق البحث على عينة
أعضاء هيئة التدريس موزعين وفق متغيرات النوع والدرجة 

ريادة وتوصل البحث إلى أن واقع ثقافة  والجامعة، العلمية
األعمال من خالل المقررات الدراسية واألنشطة الطالبية جاءت 
بدرجة منخفضة، بينما جاء واقع ثقافة ريادة األعمال من خالل 
البحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة، وجاءت 
الموافقة على السبل المقترحة لتفعيل واقع ثقافة ريادة األعمال 

ناك فروق في استجابات عينة البحث بدرجة مرتفعة، ولم تكن ه
تعزى لمتغير النوع، بينما وجدت فروق تعزى لمتغير الدرجة 

 العلمية لصالح فئة األستاذ.
 

The reality of entrepreneurship culture 

in colleges of education for early 

childhood and ways to activate it from 

the viewpoint of the faculty 
 

Abstract: 

       The aim of the current research is to know 

the reality of entrepreneurship culture in colleges 

of education for early childhood and ways to 

activate it from the viewpoint of the faculty, and 
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the research used the descriptive approach, and it 

relied on a questionnaire consisting of five axes 

that dealt with the reality of entrepreneurship 

culture through: school curricula, student 

activities, and scientific research, And members 

of the faculty, and the fifth axis addressed the 

proposed ways to activate the reality of 

entrepreneurship culture, and The research was 

applied to a sample of (70) members of faculty 

members distributed according to the variables 

of gender, degree, and university. The research 

found that the reality of entrepreneurship culture 

through academic courses and student activities 

came with a low degree, while the reality of 

entrepreneurship culture came through scientific 

research and body members Teaching is an 

intermediate degree, and the approval of the 

proposed ways to activate the reality of 

entrepreneurship culture came with a high 

degree, and there were no differences in the 

responses of the research sample due to the 

gender variable, while differences were found 

attributed to the variable of the academic degree 

in favor of the professor category. 
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  :Keywords الكلمات المفتاحية
 

 Entrepreneurship              .األعمال ريادة -1

 Early childhood educationالتربية للطفولة المبكرة.  -2

 Teaching staff                .التدريس هيئة -3
 

 

 مقدمة:

تواجه مؤسسـات القـرن الحـادا والعشـرين بمـا فيهـا الجامعـات     
 بيئة مضطربة أصبح الثابت الوحيد فيها هو عدم الثبات، وأصبح
النجـــاح فيهـــا يتطلـــب اسبـــداع المســـتدام والتغييـــر الفعـــال والتطـــور 
الشــاملح حتــى تــتمكن المؤسســة مــن تحقيــق التفــوق والتميــز، مــن 
دراك معنـــى الجـــودة والتميـــز،  حيـــث ســـرعة اةســـتجابة للتغييـــر، وال
واةلتزام واةستفادة من الموارد البشرية في إضافة القيمـة، والعمـل 

ألعمــــــال اسداريــــــة فيهــــــا لتحقيــــــق علــــــى إعــــــادة تصــــــميم جــــــذرا ل
تحسـينات ملموســة. ومــع تصــاعد وتيــرة توجــه التعلــيم العــالي نحــو 
التدويل والعالمية، أصـبحت السـمعة األكاديميـة لمؤسسـات التعلـيم 
ــا مــن الميــزة التنافســية  العــالي بعبعادهــا المختلفــة تمثــل جانًبــا مهًم

 لها.
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لــــــوعي تعــــــد ظــــــاهرة ريــــــادة األعمــــــال أحــــــد أهــــــم مؤشــــــرات او     
المجتمعـــــي والرشـــــد فـــــي سياســـــات وخطـــــط وبـــــرامج التنميـــــة فـــــي 
المجتمـــع، حيـــث تنظـــر المجتمعـــات المتقدمـــة إلـــى رواد األعمـــال 

لما يقومـون بـه مـن  حعلى أنهم نماذج قيادية يجب أن يحتذا بها
أعمـــــال ومـــــا يحققونـــــه مـــــن إنجـــــازات ومـــــا يوفرونـــــه مـــــن فـــــر  

ت المجتمــع، ومــع اســتثمارية ووظيفيــة أمــام أجيــال متتاليــة مــن فئــا
ضـــــــــعف الطاقـــــــــة اةســـــــــتيعابية الوظيفيـــــــــة للمؤسســـــــــات العامـــــــــة 
والمنظمات الحكومية، واتساع نطاق توجه األفراد إلى اةستقاللية 
والمخـــــاطرة ومـــــع التطـــــور التكنولـــــوجي وتيســـــير الحصـــــول علـــــى 
البيانـــات والمعلومــــات وتزايــــد نطــــاق التجــــارة اسلكترونيــــة وتيســــير 

معلومــــــات وتزايــــــد نطــــــاق التجــــــارة الحصــــــول علــــــى البيانــــــات وال
اسلكترونيــــة وعــــدم الحاجــــة إلــــى تجهيــــزات رأســــمالية كبيــــرة، ومــــع 
التوجـــه الكبيــــر إلـــى اةقتصــــاد الخــــدمي الـــذا ة يتطلــــب تقنيــــات 
عالية أو مكلفة مع هذه التوجهات تنامي التوجـه واةهتمـام بريـادة 
األعمــال، وتزايــد اسقبــال علــى تعســيس مشــروعات رياديــة صــغيرة 

 عحد مؤشرات النمو في ريادة األعمال.ك

فشـــهدت الســـنوات األخيـــرة اهتماًمـــا متزايـــًدا بمـــا يعـــرف بريـــادة     
التــــي تهــــتم بعشــــراك العديــــد مــــن  Entrepreneurshipاألعمــــال 
المجتمعيـــــة فـــــي النشـــــاط اةقتصـــــادا مـــــن خـــــالل إقامـــــة  الفئـــــات
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المشـــــــروعات ومنظمـــــــات األعمـــــــال الخاصـــــــة، وتبنـــــــي األفكـــــــار 
للطلبــــة وأعضــــاء هيئــــة التــــدريس، كمــــا تزايــــد اةهتمــــام اسبداعيــــة 

ــــي تبنــــي وتصــــمم مناهجهــــا  ــــالتحول نحــــو الجامعــــة الرياديــــة الت ب
وتخصصــاتها لتخــريج طلبــة قــادرين علــى إيجــاد فــر  العمــل فــي 
الســوق العــام والخــا ، وذلــك مــن خــالل تعزيــز التفكيــر الريــادا، 

ــــة ــــد وتحفيــــز الدافعيــــة الريادي ــــادا، وتحدي ــــيم الري والحــــد مــــن  التعل
المخـــاطرة باةعتمـــاد علـــى العديـــد مـــن التقنيـــات الحديثـــة، وتنميـــة 

ـــد ـــة ل ـــة  ىالمهـــارات الريادي ـــادرات التطويري أصـــحاب األفكـــار والمب
 (.Henary& etal,2005,p103والمجتمعية)

لتحسـين سـبل العـي   يوريادة األعمـال محـور أساسـي ورئيسـ    
ـــــــــــه درا ســـــــــــات وتمكـــــــــــين الشـــــــــــباب اقتصـــــــــــادًيا وهـــــــــــذا مـــــــــــا أكدت

(Raposo&Paco,2011 ،(، و)مهنــــــــاوا، 2713(، و)المــــــــرا
-İsa Deveci & Jaana Seikkula و(، 2712

Leino,2018) حيـــــث أوضـــــحت نتـــــائجهم أهميـــــة دمـــــج ريـــــادة )
األعمـــال فـــي العمليـــة التعليميـــة حيـــث إنهـــا تـــؤدا إلـــى الحـــد مـــن 
ــــدة وصــــقل  ــــك مــــن خــــالل إيجــــاد فــــر  عمــــل جدي ــــة، وذل البطال

لدى األفراد مما يسـهم فـي تـوجيههم للعمـل  مهارات ريادة األعمال
مكاناتهم ومهاراتهم وتطلعاتهم المستقبلية.  المناسب لقدراتهم وال
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وهذا ما أكدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على أن    
إصــالح نظــام التعلــيم عبــر صــقل وتنميــة مهــارات ريــادة األعمــال 

يــل لعمليــة التغييـــر هــو العنصــر األكثـــر أهميــة علــى المـــدى الطو 
المطلوبة، حيـث إن تعلـيم ريـادة األعمـال سـوف يـؤدا إلـى إعـداد 
جيـــل مـــن أصـــحاب الفكـــر الريـــادا والمشـــاريع الرياديـــة، وبالتـــالي 
خلق العديد من فر  العمل والـذا يـؤدى إلـى تنويـع اقتصـاديات 

 (.32  ،2712الدول)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

ت بعــا الدراســات أنــه ينبغــي علــى الجامعــات أن كمــا أوضــح   
تضــع نفســها كمركــز لريــادة األعمــال مــن خــالل تقــديم مســاهمات 
كبيرة في رعاية بيئة األعمال التجارية لطالبهـا، والتـي تجمـع بـين 
العوامــل التــي تســهم فــي تنميــة ريــادة األعمــال، كمــا يجــب عليهــا 

يم المشـاريع تقديم كل ما في وسعها مـن بـرامج التـدريب علـى تنظـ
 Seth B. Heinert & T. Grady) وغيرهــــا

Roberts,2017,p193). 

عـــات والكليـــات حـــول العـــالم ولقـــد اســـتجابت العديـــد مـــن الجام    
ستراتيجية من خـالل تقـديم دورات ريـادة األعمـال للطـالب لهذه اس

في محاولة لتعزيز ريادة األعمال، على سبيل المثال في الوةيات 
( كليــة وجامعــة تقــدم دورات فــي 1077كثــر مــن )المتحــدة هنــاك أ
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دارة األعمــال الصــغيرة لحــوالي )  اً ( طالبــ10777ريــادة األعمــال وال
(Kuratko, D. F., 2005,pp 577-597) كمــا أن تقيــيم ،

الجامعــــات اليــــوم مرهــــون بقــــدرتها علــــى حصــــول خريجيهــــا علــــى 
األمر الذا يفرا  ،فر  عمل وقدرتها على تخريج رواد أعمال

 ,Naser)أن يكون الهدف األساس لها هـو التعلـيم للعمـل  عليها

Zamani1 & Maryam, 2018, 301-316). 

واتخــذت الحكومــات علــى مســتوى دول العــالم دوًرا حيوي ــا فــي     
تعزيز ريادة األعمـال لـدى الطـالب للتعامـل بشـكل فعمـال لمواجهـة 
البطالــــة الهيكليــــة لخريجــــي التعلــــيم الجــــامعي مــــن خــــالل إتاحــــة 
الفــــر  للجامعــــات وتســــهيل اسجــــراءات الحكوميــــة لزيــــادة إقبــــال 
ـــــادة األعمـــــال للطـــــالب ومســـــاعدتهم لهـــــا فـــــي  ـــــى ري الطـــــالب عل

 &Mansheng ،Zhou)الحصـول علـى وظيفـة فـي المسـتقبل 

Haixia Xu, 2012, 82).  

وعلــى الــرغم مــن اةهتمــام الحيــوا فــي بنــاء القــدرات الرياديــة،     
زمـان علـى إصــدار تقريـر االكفــاءات ومـرور مـا يقــارب عقـد مــن ال

ـــتعلم مـــدى الحيـــاةا، إة أنـــه لـــم يـــتم اةتفـــاق بعـــد علـــى  الرئيســـة لل
 .العناصر األساسية لريادة األعمال باعتبارها كفاءة بحد ذاتها



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (444)                           0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

ونتيجـــة لـــذلك، توجـــد هنـــاك حاجـــة واضـــحة لتعريـــف ووصـــف    
رة بحد ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة المبكرة باعتبارها مها

إطار العمل المحـدد لمكونـات هـذه  ذاتها، حتى نتمكن من تطوير
الكفــاءة مــن حيــث المعرفــة، والمهــارات، والمواقــف، ممــا يســاعدنا 
علـــــى تـــــوفير األدوات الصـــــحيحة التـــــي ســـــتتمكن كليـــــات التربيـــــة 
للطفولــــة المبكــــرة مــــن خاللهــــا مــــن تقيــــيم وتطــــوير هــــذه الكفـــــاءة 

 .األساسية بشكل فعال

ت الـــذا يتجـــه فيـــه العـــالم ومختلـــف المؤسســـات إلـــى فـــي الوقـــ   
اةهتمــام بريــادة األعمــال، وتشــجيع مختلــف الشــباب علــى اةتجــاه 
للعمل الحر والمشروعات الرياديةح نظًرا لما تحققه من مزايا كثيرة 
مثـــل تحقيـــق التنميـــة اةقتصــــادية واةجتماعيـــة، وتحقيـــق الثــــروة، 

مستدامة، وخلق أجيال وخلق فر  عمل كثير، وتحقيق التنمية ال
رياديـــــة مؤهلـــــة قـــــادرة علـــــى المنافســـــة عالمًيـــــا، وتنشـــــيط الســـــوق، 
والتشجيع على اسبداع واةبتكـار ... وغيرهـا مـن المزايـا المتعـددة 
التي تحققها ريادة األعمال. كما أن بيئـة العمـل قـد شـهدت العديـد 
مــــن التغيــــرات نتيجــــة التطــــورات التكنولوجيــــة الهائلــــة، والعولمــــة، 

ازديــــاد أهميــــة ودور المعرفــــة خاصــــة مــــع التحــــول إلــــى اقتصــــاد و 
زيـــــادة اةهتمـــــام بريـــــادة األعمـــــال، وتشـــــجيع  ىالمعرفـــــة، ممـــــا أد

 الشباب على أن يصبحوا رواد أعمال.
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ونتيجــة لــذلك فــعن كليــات التربيــة للطفولــة المبكــرة عليهــا دور     
عمـال كبير في تعهيل الطالبات/ المعلمات، وتنمية ثقافة ريـادة األ

كسابهم الخصائ  الريادية التي تدفعهم وتشجعهم على  لديهن، وال
العمل الريادا. وفـي الوقـت الـذا اهتمـت فيـه الجامعـات العالميـة 
بريـــــادة األعمـــــال، وعـــــدلت برامجهـــــا الدراســـــية وطورتهـــــا سدخـــــال 
مقــررات خاصــة بريــادة األعمــال، فــعن الوضــع فــي كليــات التربيــة 

ـــــة المبكـــــرة مـــــازال يعـــــاني ـــــادة  للطفول ـــــي دعـــــم ري مـــــن القصـــــور ف
األعمال، فبمراجعة اللوائح الخاصة ببعا كليات التربية للطفولة 

سـبيل المثـال كليـة التربيـة للطفولـة المبكـرة جامعـة  ىعلـ –المبكرة 
وقســـم دراســـات الطفولـــة بكليـــة الدراســـات العليـــا للتربيـــة  –القـــاهرة 

يقـــة لـــم تجـــد الباحثـــة أا مقـــررات ذات صـــلة وث –جامعـــة القـــاهرة 
 الطالبات. ىبريادة األعمال وتنميتها لد

 مشكلة البحث:

( إلـى أن الكثيـر مــن 23،  2713أشـارت دراسـة عبـد ربــه )   
المؤسســات التعليميــة تعــاني مــن العديــد مــن المعوقــات التــي تقلــل 
مــن نجــاح تحقيــق الريــادة المؤسســية، حيــث تفتقــر للهياكــل المرنــة 

والقابلــــة للتكيــــف مــــع  التــــي تــــتالءم مــــع متطلبــــات تحســــين األداء
المتغيــــــرات الداخليــــــة والخارجيــــــة، ونتيجــــــة لهيمنــــــة البيروقراطيــــــة 
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والقصــــور فــــي مــــنح الصــــالحيات اسداريــــة والماليــــة واألكاديميــــة 
والضبابية في اآلليات واألساليب وتعقيد اسجراءات والمركزية فـي 
اتخاذ القرارات مما يحـد مـن فـر  نجـاح إدارة التميـز التـي تعتمـد 

 الالمركزية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.على 

ـــائج دراســـة ســـمير)    ( إلـــى ضـــعف دور 2712كمـــا توصـــلت نت
 الجامعــات المصــرية فــي تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى طالبهــا
فــــي كـــــل المحــــاور التــــي شـــــملت الرؤيــــة والرســـــالة واسســـتراتيجية، 

ـــــادة والحوكمــــة، والمــــوارد و  ــــادة، والقيـ ــــيم للري ــــة، والتعل ــــة التحتي البني
والدعم الجـامعي، والتدويل والعالقات الجامعيــة الخارجيـة، وتقـويم 

 ريادة األعمال.

( إلـى ضـعف 2712وأشار المرصـد العـالمي لريـادة األعمـال )   
دور التعليم الجامعي المصرا فـي تعهيـل طالبـه لريـادة األعمـال، 

بـــــه علـــــى اةبتكـــــار، وقلــــة اهتمامـــــه بهـــــا، وضـــــعف تشـــــجيعه طال
والفاعليــة الذاتيــة والمبــادرة الشخصــية، وأوصــى المرصــد بضــرورة 
إنشاء مراكز لريادة األعمال في الجامعات المصرية، ونشر ثقافـة 
ــــى غــــرار مــــا تقيمــــه  ــــين الطــــالب، وة ســــيما عل ريــــادة األعمــــال ب
الجامعات البريطانية واألمريكية في القاهرة من إقامة تخصصـات 

 (.02،  2712عمال واةبتكار )حطاب، في ريادة األ
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( معوقـــات التميـــز والريـــادة إلـــى 2711وقـــد صـــنف بـــن فهـــد )    
معوقــــات بشــــرية وتنظيميــــة وماليــــة يــــعتي فــــي مقــــدمتها الــــروتين، 
والجمــــود وعــــدم وضــــوح األهــــداف، وانخفــــاا الثقافــــة التنظيميــــة 
الداعمـة للريــادة والتميــز. وفــي نفـس الســياق أوصــت دراســة محمــد 

( بضرورة أن تسعى الجامعة إلى تنمية السـمات 2712ن) وآخرو 
الريادية للطـالب وتـدريبهم علـى ريـادة األعمـال بـل أن يكـون ذلـك 
ضـــمن تقيـــيم معـــايير أدائهـــم، كمـــا توصـــلت دراســـة ثابـــت، ســــالم 

( إلى ضعف امـتالك طـالب الجامعـة للمهـارات الرياديـة، 2710)
ر ( إلــــى ضـــــعف دو 2712كمــــا أشــــارت دراســـــة محمــــد، يوســـــف)

الجامعة في القيام بدورها في تنمية ثقافة ريادة األعمال، وأوصت 
بضــرورة وضــع سياســات وأهــداف محــددة ومخططــة لتنفيــذ ريــادة 

 األعمال داخل الجامعات.

ـــيم وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق بـــرزت الحاجـــة إلـــى ب       عـــد جديـــد للتعل
يتالءم مع اةحتياجـات الجديـدة لألفـراد والمجتمعـات، ومـن أهمهـا 

للريـــــــادة ومـــــــا يشـــــــتمل عليـــــــه مـــــــن مضـــــــامين وعمليـــــــات  التعلـــــــيم
، 2712وممارســات تـــؤثر فـــي زيـــادة اسنتاجيـــة عبـــد ا  وآخـــرون)

(، ويرجـــــــع اةهتمـــــــام العـــــــالمي لريـــــــادة األعمـــــــال لكونهـــــــا 23 
ح حيــث إن تركيــز أصــبحت محرًكــا أساســي ا فــي اةقتصــاد العــالمي
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فير سـتراتيجيات فـي ذلـك المجـال يعـزز مـن تـو الجهود وتطوير اس
ــــــر  العمــــــل للشــــــباب، وتحســــــين ســــــبل العــــــي ، واةســــــتقالل  ف
اةقتصــــادا، كمــــا أنهــــا تعــــد عــــاماًل رئيًســــا للقضــــاء علــــى بطالــــة 
المتعلمــين فــي العديــد مــن اقتصــادات العــالم وهــذا مــا أكــدت عليــه 

 & Rosni Bakar, Md Aminul Islamنتـائج دراسـة )

JocelyneLee,2015) ) ودراسة(ACyril ،Awogbenle1 

&. K. Chijioke Iwuamadi, 2010, 831)،  ولقـد أوضـح
ـــى ريـــادة األعمـــال هـــو الســـبيل  ـــز عل اةتحـــاد األوروبـــي أن التركي
للنهـــوا باةقتصـــاديات الماليـــة، األمـــر الـــذا يفـــرا أن يكـــون 
اةهتمام بها منذ بدايات النشعة اةجتماعيـة، وعلـى مسـتوى جميـع 

ح حيــــــث إنهــــــا المراحــــــل التعليميــــــة، وة ســــــيما المرحلــــــة الجامعيــــــة
ــــــــــــة فــــــــــــي المجتمــــــــــــع  ــــــــــــوفير القــــــــــــوى العامل المســــــــــــئولة عــــــــــــن ت

(Johannes,Lindner, 2018, 115 - 127)ريـادة  ، كمـا تعـد
األعمــال الخيــار المهنــي الســائد فــي العديــد مــن جامعــات العــالمح 
لقـــــــــــــدرتها علـــــــــــــى تحقيـــــــــــــق التنميـــــــــــــة المجتمعيـــــــــــــة المســـــــــــــتدامة 

(Halvarssona, Martin Korpib & Karl 2018, 275).  

( إلــى ضــرورة قيــام التعلــيم 2712كمــا توصــلت دراســة زاهــر )    
الجــــــامعي بمصــــــر بتوظيــــــف البــــــرامج والمقــــــررات لخدمــــــة ريــــــادة 
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نشـاء  األعمـال ومـع العمـل علـى نشـر تلـك الثقافـة لـدى الطـالب وال
 مراكز للريادة داخل الجامعات.

 (Abbas Abdelkarim,2019)وأكــــدت نتــــائج دراســــة     
ـــــيم فـــــي الجامعـــــة العربيـــــة ضـــــرورة إدخـــــال ريـــــادة األ عمـــــال للتعل

المفتوحـة وضــرورة تعليمهــا مــن خـالل البــرامج التدريبيــة المختلفــة، 
 وكذلك إدماجها بالمناهج وأساليب التدريس المختلفة.

وفــــي ضــــوء المســــؤولية اةجتماعيــــة للجامعــــة تجــــاه مجتمعهــــا    
كمؤسسات وأفراد ولكون حسـن القيـام بهـذه المسـؤولية علـى الوجـه 

مل يتطلـب أن تسـهم الجامعـة فـي تجـاوز الفجـوة بـين المعرفـة األك
علــى الجامعـة أن تتفاعــل مــع المجتمــع فــي  فكــان لزامــاً  ،والتطبيـق

إعـــادة التفكيـــر وتطـــوير الـــنظم والبـــرامج واألنشـــطة لتصـــبح ريـــادة 
 األعمال ثقافة فردية ومؤسسية ومجتمعية فاعلة.

فقـرا لنجـاح العمـل ألن الهيئـة التدريسـية هـي العمـود ال ونظراً     
الجامعي وتحقيق أهدافه بشكل عام، باعتبار أن المستوى العلمي 
والثقـــافي والفكـــرا والجوانـــب النفســـية واةجتماعيـــة والعقليـــة، هـــي 
محــددات رئيســـة فـــي تكــوين اتجاهـــات وفكـــر وثقافــة عضـــو هيئـــة 
التـدريس، والتـي بــدورها هـي الدعامـة الرئيســة لتغييـر سـلوكه ومــن 
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ــــم ضــــمان دعمــــه  ــــب العمليــــة ث ــــف جوان ــــي مختل ــــه لــــدوره ف وتفعيل
 التعليمية والتي من نتائجها الخريج الجامعي.

 أسئلة البحث: 

علـــى مـــا ســـبق فـــعن مشـــكلة البحـــث الحـــالي تـــتلخ  فـــي  بنـــاءً    
محاولة اسجابة على التساؤل الرئيس اآلتـي: مـا واقـع ثقافـة ريـادة 

هـــة نظـــر األعمـــال بكليـــات التربيـــة للطفولـــة وســـبل تفعيلـــه مـــن وج
 عينة البحث؟ 

 ويتفرع عنه األسئلة التالية:

 ما مفهوم التعليم الريادا الجامعي وأهميته؟ -1

 التربوية الموجهة للتعليم الريادا الجامعي؟ مباداءما ال -2

ما واقع ثقافة ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة من خـالل -3
العلمــــــــي ) المقــــــــررات الدراســــــــية، األنشــــــــطة الطالبيــــــــة، البحــــــــث 

 وممارسات أعضاء هيئة التدريس(؟ 

مــا الســبل المقترحــة لتفعيــل واقــع ثقافــة ريــادة األعمــال بكليــات -2
 التربية للطفولة من وجهة نظر عينة البحث؟
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مــا مــدى تــعثير متغيــرات )النــوع/ الدرجــة العلميــة/ المحافظــة( -0
فــي رؤيــة عينــة البحــث لواقــع ثقافــة ريــادة األعمــال بكليــات التربيــة 

 طفولة والسبل المقترحة لتعميقه؟لل

 أهداف البحث:

تعــرف واقــع ثقافــة ريــادة األعمــال  إلــى رئــيس   البحــث بشــكل   هــدف
بكليات التربية للطفولة المبكرة والسبل المقترحة لتفعيله من وجهـة 

 نظر عينة البحث، وذلك من خالل ما يلي:

 تحديد مفهوم التعليم الريادا الجامعي وأهميته.  -

 التربوية الموجهة للتعليم الريادا الجامعي. اداءمببيان ال  -

تعـرف واقــع ثقافـة ريــادة األعمـال بكليــات التربيـة للطفولــة مــن   -
خـــالل ) المقـــررات الدراســـية، األنشـــطة الطالبيـــة، البحـــث العلمـــي 

 وممارسات أعضاء هيئة التدريس(. 

ـــات   - اقتـــراح أهـــم ســـبل تفعيـــل واقـــع ثقافـــة ريـــادة األعمـــال بكلي
 طفولة من وجهة نظر عينة البحث.التربية لل
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تعــرف تــعثير متغيــرا )النــوع/ الدرجــة العلميــة/ المحافظــة( فــي  -
رؤيــــة عينــــة البحــــث لواقــــع ثقافــــة ريــــادة األعمــــال بكليــــات التربيــــة 

 للطفولة والسبل المقترحة لتعميقه.

 أهمية البحث:
 :تتضح أهمية البحث من خالل النقاط التالية

وما يترتب علـى توافرهـا مـن آثـار أهمية ثقافة ريادة األعمال  -1
إيجابيــة ســواء علــى المســتوى الفــردا أم علــى المســتوى الجمــاعي 

 مما يتطلب العمل على تنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.
توعيـــــة المســـــئولين، والقيـــــادات الجامعيـــــة، وكـــــذلك الطـــــالب  -2

  .بعهمية ريادة األعمال، وتنمية الثقافة الريادية لديهم
حث القيـادات الجامعيـة والمسـئولين فـي وزارة تساعد نتائج الب -3

التربيـة والتعلــيم ووزارة التعلــيم العــالي علـى الســبل المقترحــة لتنميــة 
  .ثقافة ريادة األعمال لدى الطالب

تســـاعد نتـــائج البحـــث صـــناع القـــرار داخـــل الجامعـــات وفـــي  -2
وزارة التعلـــيم العـــالي علـــى كيفيـــة دمـــج ثقافـــة ريـــادة األعمـــال فـــي 

  .تلف التخصصاتالتعليم بمخ
تفيد النتـائج الدراسـات المسـتقبلية والبـاحثين الـذين سـيتناولون  -0

 .موضوع ريادة األعمال داخل الجامعات
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 حدود البحث: 

 اقتصر البحث على الحدود التالية:

الحــدود الموضــوعية: واقــع تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال والســبل  -
 المقترحة لتفعيله.

 عضاء هيئة التدريس.الحدود البشرية: عينة من أ -

 الحدود المكانية: بعا كليات التربية للطفولة المبكرة. -

الحــــدود الزمانيــــة: تطبيــــق أداة البحــــث خــــالل العــــام الجــــامعي  -
 م.2727/ 2712

 ملطلحات البحث:

 (: Entrepreneurshipريادة األعمال ) .1

كلمــة ريــادة مصــدر مشــتق مــن الفعــل )رود( واســم فاعلــه رائــد،   
ا يرســله قومــه ةستكشــاف وتحديــد مــواطن الكــأل، والرائــد هــو الــذ

ـــدون بـــه ) بـــن حمـــاد،  ـــيهم فيحلقـــون أو يقت فلمـــا يحـــددها يرســـل إل
2770   ،232.) 
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( Entre preneurship Education-EPEوالتعلـيم الريـادا )

هو: مجموعة من أساليب التعليم النظامي الذا يقوم علـى إعـالم 
ي التنميــة اةقتصــادية وتــدريب وتعلــيم أا فــرد يرغــب بالمشــاركة فــ

واةجتماعية من خالل مشروع يهدف إلى تعزيز الـوعي الريـادا، 
             وتعســـــــــيس مشـــــــــاريع األعمـــــــــال أو تطـــــــــوير مشـــــــــاريع األعمـــــــــال

 (.21،  2717الصغيرة )منظمة العمل الدولية واليونسكو، 

ويختلــف مفهـــوم الريــادة تبًعـــا لمحــددات عـــدة، يتعلــق الـــبعا     
، والبعا اآلخر بـالمجتمع أو اةقتصـاد، ومـا يـرتبط منها بالثقافة

العاملــة فــي  ىبهــا مــن صــفات تميــز أفــراد المجتمــع، وبالتــالي القــو 
اةقتصــاد، فــال يــزال تعريــف الريــادة ســؤاًة مطروًحــا فــي القــراءات 
المختلفـــة، ولـــم يكـــن هنـــاك تعريـــف شـــامل يحـــوا فـــي طياتـــه كـــل 

عتمــــد علــــى البعــــدين أنــــواع الريــــادة ومميزاتهــــا كمــــا أن التعريــــف ي
اةجتمـــاعي واةقتصـــادا فــــي الغالـــب )معهــــد أبحـــاث السياســــات 

 (.0،   2770اةقتصادية الفلسطيني)ماس، 

الممارســات التــي  :ويقلتتد بريتتادة األعمتتال فتتي البحتتث الحتتالي    
تقوم بها كليـات التربيـة للطفولـة المبكـرة مـن أجـل اكتشـاف الطلبـة 

ة لتشـجيع الفكـر الريـادا وتنميـة ذوا القدرات اةبتكاريـة واسبداعيـ
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لديهم وتحويلهم إلى طلبـة منتجـين  رات إدارة المشاريع الرياديةمها
 ومبادرين.

 (:Entrepreneurial cultureثقافة ريادة األعمال ) .2

تعـــرف ثقافـــة ريـــادة األعمـــال بعنهـــا: مجموعـــة المعـــارف والقـــيم    
ــــادرات الفرديــــة و  النشــــاط واةتجاهــــات والمهــــارات التــــي تــــدعم المب

الريــــادا والتشـــــغيل الـــــذاتي والعمـــــل الحـــــر، وتشـــــجع علـــــى تملـــــك 
دارتهـــا، وتســـهم فـــي نشـــر روح الطمـــوح والمخـــاطرة  المشـــروعات وال
المحســـوبة مـــن أجــــل رفـــع مســــتوى الحيـــاة للفــــرد والمجتمـــع ) بــــن 

 (.237،   2710نايف، فتحي، 

ــا بعنهــا: المنظومــة التــي تشــمل القــيم والمهــارات     وتعــرف إجرائًي
نشـــطة المتطلبـــة لريـــادة األعمـــال لـــدى طالبـــات كليـــات التربيـــة واأل

للطفولـــة، بحيـــث يترتـــب عليهـــا تـــوافر الـــوعي المعرفـــي والوجـــداني 
والمهارا بريادة األعمال بما يسهم فـي تحقيـق األهـداف التعليميـة 

 تقدم المجتمع وازدهاره.إلى ويؤدا 
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 اإلطار النظري:

:مفهوم ريادة األعمال  

(، ريــــادة CEIEEألمريكــــي للتعلــــيم الريــــادا )عــــرف المركــــز ا   
األعمـال بعنهــا: العمليـة التــي تعـد األفــراد بمفـاهيم ومهــارات معينــة 
ـــع  تمكـــنهم مـــن إدراك الفـــر  التـــي يغفـــل عنهـــا اآلخـــرون، والتمت

وتــزود  (Self-esteem) ( وتقــدير للــذاتinsightبرؤيــة جديــة )
ـــــة  ـــــر  سدرا (Instruction)األفـــــراد بالمعلومـــــات المطلوب ك الف

علــــى قاعــــدة المخــــاطرة، وتعزيــــز  (Resources)وجمــــع المــــوارد 
     .الرغبة للمبادرة بعطالق وممارسة إدارة األعمال التجارية

                                  (Shazia Nasrullah,2016,p1) 

ـــرتبط     ـــادة األعمـــال أحـــد دعـــائم اسبـــداع واةبتكـــار، وت وتعـــد ري
لى اةستجابة للفر  المتاحـة، حيـث تظهـر بشكل كبير بالقدرة ع

روح الريادة من خالل فتح أسواق جديدة، وخلـق منتجـات مبتكـرة، 
المؤسسات، والذا  وابتكار أساليب إنتاجية جديدة تسهم في نجاح

 (.2710ينعكس بدوره على تحقيق التنمية اةقتصادية )الدراس، 

خـالل بـذل  التوجه برغبة سنشاء عمل خا  يديره الفرد منو     
فيهــا بــروح المغــامرة وتقبــل  الفكــر والجهــد والوقــت والمــال، ويتحلــى



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (444)                           0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

المخــــــاطرة المحســــــوبة، وتحمــــــل التبعــــــات النفســــــية واةجتماعيــــــة 
ـــذلك، واســـتثمار عوائـــده فـــي التوســـع األفقـــي أو الرأســـي  والماليـــة ل

مـــــن  لتـــــوفير فـــــر  عمـــــل جديـــــدة لـــــه ولغيـــــره للتخفيـــــف أو الحـــــد
اهيــة اةقتصــادية واةجتماعيــة لنفســه البطالــة، وكــذلك تحقيــق الرف

ومسـتقبل وطنـه، والمســاهمة  ولغيـره، والمسـاهمة فـي بنــاء مسـتقبله
ـــــة شـــــاملة ومســـــتدام ـــــة وطني ـــــي إحـــــداث تطـــــوير وتنمي ة ) زيـــــن ف

 (.232،  2712العابدين، 

مجموعة من األنشطة تقـوم علـى اةهتمـام وتـوفير  :كما أنها     
ـــات مـــن  نشـــاء  خـــالل اسبـــداعالفـــر ، وتلبيـــة الحاجـــات والرغب وال

  (.12،  2710)العجايب،  األعمال

مجمـوع اسجـراءات  :( أنهـا20،   2712ويرى محـيالن )     
الالزمة سيجـاد شـيء مختلـف ذا قيمـة مـن خـالل تكـريس الوقـت 
والجهــــــد الالزمــــــين لــــــذلك، مــــــع األخــــــذ فــــــي اةعتبــــــار المخــــــاطرة 

الرضـا  المحسوبة لذلك للحصول على مكتسـبات ماديـة أو تحقيـق
الفــردا بهــدف الوصــول إلــى منظمــة قــادرة علــى دعــم اةبتكــارات 

 .بشكل نظامي ومستمر

المبــادرة والمبـادأة فـي ابتكــار سـلع أو خــدمات  :وتعـرف بعنهـا     
يكون للريادا السبق في عرضها في السوق، مع تحمل المخاطر 
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إذا اســــتمر علــــى هــــذا  ومواجهـــة التهديــــدات، وهكــــذا يصــــبح رائــــداً 
 (.22،   2710زيدان، خليل، ترة طويلة )الوضع لف

دارتـه مـن خـالل إنفـاق الجهـد  :كما أنها     إنشاء عمـل خـا  وال
ـــة،  ـــة، والمالي ـــه النفســـية واةجتماعي والوقـــت والمـــال، وتحمـــل تبعات

بن )واستثمار عوائده لتحقيق الرفاهية اةجتماعية وبناء المستقبل 
 (.  222،  2710نايف، فتحي، 

ح أن ريادة األعمال عملية تتضمن عـدة أمـور مما سبق يتض    
منها: بدء عمل تجارا وتنظيم الموارد الضرورية له، مع افتراا 
نشـــاء شـــيء جديـــد ذا قيمـــة،  المخـــاطر والمنـــافع المرتبطـــة بـــه، وال
وتخصـــــي  الوقـــــت والجهـــــد والمــــــال الـــــالزم للمشـــــروع، وتحمــــــل 

 المخاطر المصاحبة، واستقبال المكافعة الناتجة عنها.

 م التعليم الريادي الجامعي:مفهو 

التعلـــيم الريـــادا هـــو عمليـــة منظمـــة لتطـــوير الصـــفات والقـــيم     
الرياديــــة لــــدا الفــــرد، وتعــــزز ثقافــــة اسبــــداع واةبتكــــار والتطــــوير 
واةستكشــاف، واسفــادة مــن الفــر ، واكتســاب المهــارات اسداريــة 
ل القائمـــة علـــى اسدارة المنهجيـــة لتلبيـــة احتياجـــات تشـــغيل األعمـــا
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التجاريــة بكفــاءة وفعاليــة، وتحقيــق الربحيــة والنمــو المستدام)ســيد، 
2710   ،22.) 

والتعليم الريادا مجموعة من األنشطة التي تهدف إلى رعاية     
العقليـات والمواقــف والمهــارات الرياديــة، كمـا أنهــا تغطــي مجموعــة 

مثــــــل توليــــــد الفكــــــرة، البــــــدء، النمــــــو  ىواســــــعة مــــــن جوانــــــب أخــــــر 
فينبغي على التعلـيم الريـادا أن يطـور قـيم، ومعتقـدات واةبتكار، 

واتجاهــات الطلبــة، بحيــث ينظــرون لريــادة األعمــال كخيــار جــذاب 
 .(Hüseyin Polat,2018,p64للعمل)

إكسـاب  طلبـة الجامعـة إلـى  ىوالتعليم الريادا الجـامعي يسـع    
ةتجاهات ومهارات العمل الحر، وذلـك لزيـادة الفـر  الوظيفيـة، ا

بهم علــى مهــارات اسبــداع واةبتكــار، وتنميــة الرغبــة للمبــادرة وتـدري
ــــــذاتي، وجعــــــل  ــــــف ال بــــــعطالق وممارســــــة العمــــــل الحــــــر، والتوظي
الخريجين قادرين لفر  العمل ة باحثين عنها، وتزويدهم بالقدرة 
علـــى إدراك الطـــرق التـــي يســـتطيعون مـــن خاللهـــا المســـاهمة فـــي 

 (.  222،  2712التنمية والتطوير ) السيد، إبراهيم، 

ومن خالل ما سبق يمكن تعريف ريادة األعمال بعنها: إنشاء     
 يمشـــروع جديـــد بعمكانيـــات محـــدودة نســـبًيا، وتعتمـــد بشـــكل رئيســـ

على اةبتكار واسبـداع، وقـد يكـون المشـروع الريـادا تقنيـة جديـدة 
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أو خدمــة أو منــتج جديــد يلبــي رغبــات لــم تلبــي مــن قبــل، ومــن ثــم 
ســوق، وأيًضــا تــوفر فــر  عمــل جديــدة لرائــد تخلــق مكانهــا فــي ال

 األعمال ومن يعملون معه بربح مناسب.

 أهداف ريادة األعمال:

تســتهدف ريــادة األعمــال تحســين نصــيب المؤسســة التعليميــة     
وتوافقًـا مـع  في سوق العمـل، وجعـل نظـام العمـل بهـا أكثـر مرونـةً 

مــة م تطلبــات الســوق، عــن طريــق اســتخدام أحــدث األســاليب الالز 
للتطــوير، وتكامـــل كـــل العناصـــر التــي تـــؤثر فـــي جـــودة العمليـــات 
التنظيمية واسدارية المختلفة، وتحديـد المسـؤوليات كـذلك لكـل فـرد 
فــي المؤسســة، ووضــوح أهــداف جــودة النظــام لكافــة األفــراد علــى 
اختالف مستوياتهم ووظائفهم، وأن تكون اسدارة العليا على وعـي 

ز واةلتزام بها، والتخطـيط الجيـد لعمليـات تام بتطبيق سياسة التمَمي  
الريادة من خالل تواجد فرق المتابعة، وتنمية المعارف والمهـارات 
لـــدى جميـــع المســـتويات اسداريـــة فـــي المؤسســـة، وزيـــادة الفعاليـــة 
التنظيميـــة بتـــوفير القـــدرة علـــى العمـــل الجمـــاعي، وتحقيـــق فعاليـــة 

 (.10   ،2712 ،اةتصال )إبراهيم

( أن مـــــن أهـــــداف 113   ،2772ضـــــيف الرشـــــيد )كمـــــا ي    
 تطبيق ريادة األعمال في المؤسسات على اختالف مجاةتها:
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 .إيجاد ثقافة ترّكز بقوة على العمالء 
 .تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين 
 .تحسين المشاركة والمسؤولية المجتمعية 
 .رضائهم  تحسين معنويات العاملين وال
 .تحسين نوعية الم خرجات 
  يب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات.تدر 
 .تعليم اتخاذ القرار استناًدا على الحقائق ة المشاعر 
  ،تعلــــــيم اسدارة والعــــــاملين كيفيــــــة تحديــــــد المشــــــاكل، وترتيبهــــــا

وتحليلهـــا، وتحليـــل المشـــاكل وتجزئتهـــا إلـــى أصـــغرح حتـــى يمكـــن 
 السيطرة عليها.

 .تقليل المهام عديمة الفائدة 
 ـــدخالت )المـــواد تقليـــل المهـــام وا لنشـــاطات الالزمـــة لتحويـــل الم 

 األولية( إلى م نتجات أو خدمات ذات قيمة للعمالء.
 .رضاء العمالء  الحفاظ على الزبائن وال
 .إيجاد بيئة تدعم التحسين المستمر وتحافظ عليه 
 .زيادة القدرة على جذب العمالء، واسقالل من شكاويهم 
 ـــين اس ـــادة التعـــاون ب ـــاءة بزي دارات، وتشـــجيع العمـــل زيـــادة الكف

 الجماعي.
 .زيادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسة للمنظمة 
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 .متابعة أدوات قياس أداء العمليات وتطويرها 
 

كمـــا تهـــدف ريـــادة األعمـــال فـــي المؤسســـات المجتمعيـــة إلـــى      
ثقافة المبـادرة التـي تتبنـى اةبتكـار،  وتعزيزتنمية القدرات الذهنية 

 ،لشـــــباب لكـــــي يصـــــبحوا مبتكـــــرينوحـــــل المشـــــكالت، ومســـــاعدة ا
وتشجيعهم على تطوير الذات واتخاذ المبادرات وتحمل المسـئولية 
والمخاطر، والمشاركة الفعالة فـي سـوق العمـل، ومـن ثـم تخفـيا 
معــدةت البطالــة بــين الشــباب، واكتســابهم الكفايــات التــي تمكــنهم 
مـــن مواجهــــة التحـــديات اةجتماعيــــة واةقتصـــادية والتغيــــرات فــــي 

مـــــراحلهم، وتعلـــــيم الريـــــادة يعـــــزز فـــــر  التنميـــــة البشـــــرية  جميـــــع
والعدالـــة اةجتماعيـــة فـــي المجتمعـــات المعرضـــة للخطـــر )منظمـــة 

 (.2 - 1،    2712األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، 

وممــــا ســــبق يتضــــح أن الهــــدف الــــرئيس لريــــادة األعمــــال هــــو    
يـــــد اسســـــتراتيجي تحقيـــــق النمـــــو الســـــريع والميـــــزة التنافســـــية والتجد

 ومواجهة التحديات اةجتماعية واةقتصادية.

 خلائص الفرد الريادي:

الريادا هو شخ  مبادر جراء يريد أن يعخذ مصـيره بيـده،     
وهــو متفائــل بطبيعتــه، ومــؤمن بحتميــة النجــاح، بــالرغم مــن وجــود 
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مخاطر قد تؤدا إلى الفشل، ويمتلك طاقة وقوة دافعـة تمكنـه مـن 
ات التـــي تقـــف عائًقـــا فـــي ســـبيل تحقيـــق أهدافـــه، تخطـــي الصـــعوب

وأصــــحاب تلــــك النوعيــــة مــــن المبــــادرات هــــم أشــــخا  يشــــعرون 
ـــد، والمســـاهمة فـــي  ـــاح لفكـــرة اســـتحداثهم لمشـــروع عمـــل جدي بارتي
بــداعهم وعملهــم الشــاق،  المجتمــع مــن خــالل مبــادراتهم الخاصــة وال
لــذا فــعن الريــاديين يمتلكــون خصــائ  قــد تكــون فريــدة ولهــم أدوار 

 (.03،   2717مهمة )علي، 

وقــــد اختلــــف البــــاحثون فــــي تعــــريفهم للفــــرد الريــــادا وتحديــــد      
خصائصــه وســلوكه، فمــنهم مــن ركــز علــى أن الريــادا هــو الــذا 
يـــــنظم وينفـــــذ الفـــــر ، ومـــــنهم مـــــن ذكـــــر أن أبـــــرز الخصـــــائ  
الشخصية للريادا هي اةسـتعداد والميـل نحـو المخـاطرة، والرغبـة 

لنفس، واةنــــدفاع نحـــــو العمــــل، واةلتـــــزام فــــي النجــــاح، والثقـــــة بــــا
تبــــاع المــــنهج النظمــــي. ويمكــــن عــــرا بعــــا هــــذه اوالتفــــاؤل، و 

 من التفصيل على النحو اآلتي: الخصائ  بشيء  

  الميل نحو المخاطرة: يتحمل الريادا المخاطرة، ويتقبل العمل
في مواقف وحاةت تتسم بعدم التعكد، والمالحظ أنه كلمـا ازدادت 

فــي النجــاح يــزداد الميــل واةســتعداد لتحمــل مخــاطر  درجــة الرغبــة
 معينة.
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  الرغبة في النجاح: ويتميز الريادا بمعرفة األهداف التي يريـد
الوصـــول إليهـــا بدقـــة لـــذلك فهـــو يعمـــل بدرجـــة عاليـــة فـــي تحقيـــق 
النجاح، ويملك درجة أكبر من الفرد العادا، حيث درجة األهمية 

 لذا يقوم به.والمسؤولية كبيرة للوظيفة والنشاط ا

  الثقة بالنفس: الريادا هو الشـخ  الـذا يبـدأ العمـل الحـر أو
الخا ، بحيث يكون مدفوًعا بحماس سنجازه، لدية الثقـة بـالنفس 
التـــــي تقـــــوده إلـــــى كســـــب المزيـــــد مـــــن المســـــتفيدين والتعامـــــل مـــــع 

دامة حركة العمل.  التفاصيل الفنية، وال

 ــ عيــة المتميــزة الداف هالحاجــة إلــى اسنجــاز: الريــادا شــخ  لدي
سشـباع الحاجـة لجنجـاز بدرجـة عاليـة، ألنـه بـارع ومتفـوق يختــار 

 الظروف التي توفر له النجاح في عمله.

  ،التفـــاؤل: يميـــل الريـــاديون إلـــى التفـــاؤل، فهـــم غيـــر متشـــائمين
وهــم علــى علــم بــعن الفشــل هــو حلقــة مــن حلقــات النجــاح، ويمكــن 

ــــى نجــــاح، والتفكيــــر الســــلبي ــــى التفكيــــر  تحويــــل هــــذا الفشــــل إل إل
 (.02،  2713اسيجابي )إبراهيم، 
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 أهمية التعليم الريادي وريادة األعمال:

إن ترســـيق ثقافـــة ريـــادة األعمـــال، وتعلـــيم أصـــولها يســـهم فـــي     
تحقيــق التطــور والنمــو اةقتصــادا واةجتمــاعي عــن طريــق بنــاء 
اةقتصاد المعرفي ومواجهة مشكلة البطالة وتسـهم ريـادة األعمـال 

عمليــــة التنميــــة، وتحقيــــق الكثيــــر مــــن األهــــداف اةقتصــــادية فــــي 
 :واةجتماعية، والتي من بينها ما يلي

 .ستحداث أنشطة اقتصادية جديدةوأتوفير فر  عمل  -
 (.2710تشجيع ثقافة ريادة األعمال بين األفراد )المخيزيم،  -
تحقيــق األربــاح واةســتقاللية فــي العمــل وذلــك لضــمان األمــان  -
 (.2710اة )أبو هديب، الحي ىمد
أحد مدخالت عملية اتخاذ القـرارات الخاصـة باسـتغالل المـوارد  -

        المتاحــــــة للبــــــدء فــــــي المشــــــروع، وطــــــرح منــــــتج أو ســــــلعة جديــــــدة 
 .(2710وخليل، عبد القادر، حزيدان، عبد الرازق مبتكرة )

تغييـــر هيكـــل تركـــز الثـــروة فـــي المجتمـــع بمـــا يحقـــق اةســـتقرار  -
والتحول من ارتكاز اةقتصاد علـى عـدد محـدود مـن اةقتصادا، 

أصــــحاب رؤوس األمــــوال نحــــو امــــتالك أعــــداد أكبــــر مــــن أفـــــراد 
 المجتمع للثروة. 

 .تمثل فرصة للتميز وتحقيق اسنجاز -
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 .المساهمة في خدمة المجتمع -
 .التوظيف الذاتي -
 .زيادة الدخل -
 .دعم النمو اةقتصادا واةجتماعي -
 .كفاءات خارج الوطنتقليل هجرة ال -
 .زيادة القدرة على مواجهة كافة التحديات -
 .التكيف مع كافة التغيرات بمرونة وفاعلية -
الـبعا ) مرعـي و حسـن،  ىتوزيع الثروات وعدم احتكارهـا لـد -

2710.) 
ســـتراتيجية مهمـــة لتحقيـــق النمـــو الســـريع، إتعـــد ريـــادة األعمـــال  -

 .والميزة التنافسية
ديـــــــة تمثـــــــل آليـــــــة فعالـــــــة للتغييـــــــر والتجديـــــــد المشــــــروعات الريا -

 .اسستراتيجي
اسبــداع  ىالبيروقراطيــة والــروتين، واةعتمــاد علــ ىالقضــاء علــ -

 .واةبتكار
اكتشاف كافة الفر  المتاحة في بيئة العمل، واةسـتفادة منهـا  -

 ). 2713ح إبراهيم، 2712بدرجة كبيرة )الحديدا وسعد، 
ئلة، بما يفيد المشـروعات، والمجتمـع تنمية القدرات البشرية الها -

 .بعكمله
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 .تخفيا معدل البطالة، وزيادة فر  التوظيف -
 (.2712تعزيز القدرة التنافسية ) القهيوا والوادا،  -
 ,Loss and Bascunan,2011).)تحسين الدخل القومي  -
 

ويتضح ممـا سـبق أن األنشـطة الرياديـة لـرواد األعمـال تسـهم     
ق والمنتجـــات والتكنولوجيـــا، وتســـهم فـــي تـــوفير فـــي تغييـــر األســـوا

الطويــــل، وتعمــــل علــــى تغييــــر هيكــــل  ىفــــر  عمــــل علــــى المــــد
 السوق والعمل، فهي مجال لممارسة اسبداع واةبتكار.

 خلائص ثقافة ريادة األعمال:

( بعًضا مـن خصـائ  220 -222،   2772أورد الشريف )
 ثقافة ريادة األعمال كما يلي:

رادة اسنسان.تنشع بمحا واختيا -  ر وال
 تحدث على مستوى الشركات الفردية في أغلب األحيان. -
 تتضمن نوًعا من تغيير األوضاع. -
 تتضمن نوعا من عدم اةستمرارية. -
 عملية شاملة. -
 عملية ديناميكية. -
 تتمتع بالذاتية إلى حد كبير. -
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 تتضمن العديد من التغيرات السابقة على حدوثها. -
 التي تتخذها هذه المتغيرات. نتائجها حساسة جًدا لألوضاع -
 

 معوقات ريادة األعمال:

( أن المعوقات والتحديات التي تواجه 2717يورد الشميمرا )    
 ريادة األعمال تكمن فيما يلي:

القــيم اةجتماعيــة الســائدة والتــي تســهم بــدور كبيــر فــي تكــوين  -
المنظومـــــــــــة اةقتصـــــــــــادية واةجتماعيـــــــــــة والثقافيـــــــــــة والسياســـــــــــية 

، حيـــــث تمثـــــل القـــــيم اةجتماعيـــــة اسطـــــار المرجعـــــي للمجتمعـــــات
للســلوك الفــردا، والدافعــة للســلوك الجمعــي، وتحتــاج ثقافــة ريــادة 
األعمــــال إلــــى أنمــــاط ســــلوكية جديــــدة، وبالتــــالي تحتــــاج إلــــى قــــيم 

 جديدة تدفعها إلى الطريق الصحيح. 
ضــعف التركيــز علــى نشــر ثقافــة ريــادة األعمــال داخــل البيئــات  -

 اصة الجامعية منها.التعليمية، خ
غيــاب الــتعلم القــائم علــى اةبتكــار واسبــداع والنقــد، واةســتنتاج  -

 واةستنباط واةستقراء.
القصور في دعم الموهبة واستكشاف الرواد واحتضـانهم وتبنـي  -

 مشروعاتهم ومخترعاتهم، وتوفير القروا الالزمة سقامتها.
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ة والنظــر قصــور مخصصــات البحــث العلمــي فــي الــدول العربيــ -
 إلى األبحاث بعنها ليست ذات جدوى.

غيــــاب الــــتعلم التطبيقــــي والتخصصــــات المتداخلــــة، مــــا أحــــدث  -
 فجوة بين احتياجات التنمية وسياسات التعليم العالي بالجامعات.

بـالتعليم  ىالبرامج التدريبية المكملة للتعليم الجامعي أو ما يسـم -
 المستمر.

ديــد مــن المعوقــات التــي تــؤثر ويتضـح ممــا ســبق أن هنــاك الع    
علـــى تطبيـــق ريـــادة األعمـــال فـــي كليـــات التربيـــة للطفولـــة المبكـــرة 

ـــــد ـــــة  ىوعلـــــى تنميـــــة روح اسبـــــداع ل الريـــــاديين مـــــن أعضـــــاء هيئ
التــدريس، بمــا يضــع علــى عــاتق أصــحاب اسدارة العليــا مســئولية 
كبيــرة فــي تهيئــة الظــروف واسمكانيــاتح ألن المشــكلة ليســت عــدم 

ت العقليـة والفكريـة التـي تعمـل علـى اسبـداع والتغييـر، توفر القـدرا
نمــا تكمــن فــي ظهــور المعوقــات التــي تحــد مــن قــدرات الريــاديين  وال
بسـبب أنظمــة إداريــة أو اجتماعيــة تعمــل علــى عــدم تــوفير المنــا  

 المناسب لهم لجبداع.

 مقترحات الحد من معوقات ريادة األعمال:

عوقــات التــي تواجــه ريــادة ( للحــد مــن الم2712يقتــرح العثــيم )   
 األعمال اتباع اآلتي:
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 التعليم والتدريب من خالل: .1

تطـــوير منـــاهج التعلـــيم وتوجيههـــا نحـــو تعزيـــز وتشـــجيع ريـــادة  -
 األعمال، وتنمية مهارات التفكير اسيجابي واسبداعي واةبتكارا.

ـــة وتطـــوير  - ـــدريب التـــي مـــن شـــعنها تنمي ـــرامج الت التوســـع فـــي ب
ــــــاء القــــــدرات  ــــــذات، وبن الشخصــــــية واكتســــــاب مهــــــارات العمــــــل ال

األساسية مثل: مهارات اةتصال، إعداد خطـط العمـل، بنـاء فـرق 
المحاســـبة الماليـــة، وخـــدمات  اءالتســـويق، مبـــاد اءالعمـــل، مبـــاد

 العمالء وغير ذلك.
 

 التوجيه واسرشاد الدائمين، ويتمثالن في: .2

 توسيع قاعدة التوجيه واسرشاد من خالل ربط الرياديين ببرامج -
 تحفيز األفراد والمؤسسات.

تعســــــيس مراكــــــز بحــــــوث تســــــهم فــــــي إعــــــداد دراســــــات جــــــدوى  -
ودراســات اســتطالعية واستكشــافية تبصــر الريــاديين بالمشــروعات 
المجديــة وتــوجيههم إليهــا، والــربط بــين مراكــز البحــوث وحاضــنات 

 المشاريع الريادية للشباب.
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 التمويل، ويتم من خالل: .3

ـــــي اســـــتحداث أنظمـــــة ت - ـــــم التوســـــع ف ـــــة تالئ ـــــر تقليدي ـــــل غي موي
 المشروعات الناشئة كشركات رأس المال الجراء.

إنشــــاء شــــراكات مــــع مؤسســــات القطــــاع الخــــا  ومؤسســــات  -
المجتمع المدني، لتوفير القروا الميسرة وذات الفائـدة البسـيطة، 

 التي ة تثقل كاهل المقترا المؤسس لمشروع ريادا.
 

 التمكين وذلك من خالل:  .2

جــــــــراءات الحكوميــــــــة الخاصــــــــة بتعســــــــيس تيســــــــير وتــــــــذليل اس -
المشــروعات الناشــئة ومزاولــة نشــاطها عــن طريــق تعســيس مراكــز 
ـــر ذلـــك ممـــا يضـــمن  ـــة وغي الخدمـــة الموحـــدة، البوابـــات اسلكتروني

 تسهيل إقامة المشاريع.
تهيئــة البنيــة التحتيــة الماديــة والمعلوماتيــة والمؤسســية الداعمــة  -

عـــــن مجـــــاةت ريـــــادة  لــــرواد األعمـــــال، وتـــــوفير معلومـــــات كافيـــــة
 األعمال والمشاريع اةبتكارية.

 

وممـا سـبق يتضـح أن التـدريب داخـل كليـات التربيـة للطفولـة      
وكـــذلك  ،المبكـــرة علـــى إعـــداد دراســـات جـــدوى للمشـــاريع الصـــغيرة

ـــوفير البعثـــات  ـــات وت إنشـــاء حاضـــنات األعمـــال داخـــل هـــذه الكلي
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رانهم فـي الـدول الخارجية سكساب الطالبات خبرات تبادليـة مـن أقـ
عفــاء المشــاريع الرياديــة مــن الضــرائب والجمــارك بكــل  المجــاورة وال
أنواعها تعـد مـن العناصـر التـي تزيـل المعوقـات التـي قـد تحـد مـن 

 العمل الريادا داخل الكليات.   

 العوامل الداعمة لنمو وتطور ريادة األعمال:
 

األعمـال هناك العديد من العوامل الداعمة لنمو وتطور ريـادة     
والتي تعمل على تنمية مهـارات ريـادة األعمـال وتشـكيل اتجاهـات 

 إيجابية نحوها، ومن هذه العوامل:

ــــــا فــــــي العمليــــــة الرياديــــــة،  - األفــــــراد: يــــــؤدا األفــــــراد دوًرا محورًي
فخصــــــائ  الفـــــــرد النفســـــــية واةجتماعيــــــة ومهاراتـــــــه الشخصـــــــية 

 واسدارية تعزز أو تحد من قدراته اسدارية.

: تشـــكل البيئـــة المحيطــــة إمـــا فرصـــة جديـــدة أو مصــــدر البيئـــة -
تهديــــد لخلــــق أعمــــال جديــــدة، حيــــث يكمــــن التحــــدا الريــــادى فــــي 
                             اغتنـــــــــــــــــام تلـــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــر  والتغلـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى التهديـــــــــــــــــدات 

 .(Bacanak,2013,p624والحد منها )
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التعلـــيم: تســـاعد دراســـة موضـــوعات وبـــرامج معينـــة ســـواء كـــان  -
                  تعليم الرســــــــــــــمي فــــــــــــــي تنميــــــــــــــة مهــــــــــــــارات ريــــــــــــــادة ذلــــــــــــــك بــــــــــــــال

 .(Fredmaidment,2007,p61األعمال )

 دور الجامعات في تنمية الثقافة الريادية:

 ىتسهم ريادة األعمـال فـي إعـادة هيكلـة الجامعـات التـي تسـع    
لزيادة قدرتها التنافسية، والتوسع في برامجها التعليمية، والبقاء في 

افســة الكبيـــرة بــين الجامعـــات محلًيــا وعالمًيـــا، وفــي نفـــس ظــل المن
الوقــت تحقيــق التــوازن بــين كــون الجامعــة مؤسســة تعليميــة عامــة، 

(. كمـا 2712وكوسيلة للتسويق وريادة األعمـال )محمـد ومحمـود،
أن إكساب الطالب المهارات الرياديـة يتطلـب مـن الجامعـات بـذل 

ذه المهـــــارات، المزيـــــد مـــــن الجهـــــود سكســـــاب هـــــؤةء الطـــــالب هـــــ
ــا للبــدء فــي العمــل الحر)ســلطان،  (، 2710وتــعهيلهم نفســًيا وفكرًي
تصـميم  ىحيث اتجهت العديـد مـن الجامعـات فـي أنحـاء العـالم إلـ

بعــا البــرامج التعليميــة والمقــررات الدراســية فــي ريــادة األعمــال، 
ــدكتوراه  بجانــب تصــميم بــرامج تعليميــة لمــنح درجــة الماجســتير وال

ال، كمـا اتجهـت الكثيـر مـن المؤسسـات الحكوميـة في ريادة األعم
والخاصة إلى إعداد برامج تدريبية ودراسات متخصصة في ريـادة 

ــــــم2713األعمــــــال )شــــــحاتة،   ى(. ونتيجــــــة لــــــذلك ظهــــــر مــــــا يس 
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بالجامعـــة الرياديـــة التـــي تســـتهدف تـــدريب وتعهيـــل الطـــالب حتـــى 
يكونــــوا رواد أعمــــال فــــي المســـــتقبل، وتــــدريبهم علــــى كيفيــــة بـــــدء 

كســـابهم المهـــارات الرياديـــة الالزمـــة، كمـــا مشـــ روعات الخاصـــة، وال
يســـــتهدف هـــــذا النـــــوع مـــــن الجامعـــــات إدارة وتنظـــــيم ومشـــــاريعهم 
بطريقــة رياديــة، وتقــديم المســاعدات الماليــة لهــم )محمــد وآخــرون، 

(. كما يقع على عاتق هـذه الجامعـات مهمـة تنميـة الثقافـة 2712
عنصــر البشــرا المؤهــل الطــالب مــن خــالل تــوفير ال ىالرياديــة لــد

للعمل الحر، والراغب في تحمل المخاطر، وتدريبهم على تحويـل 
كســــابهم  أفكــــارهم ومقترحــــاتهم المبتكــــرة إلــــى مشــــروعات هامــــة، وال
مهـــــارات إعـــــداد وتنفيـــــذ المشـــــروعات، وتقـــــديم كافـــــة اةستشـــــارات 

 (.2710والدعم والتوجيه لهؤةء الطالب )المخيزيم، 

( إلى بعا المرتكـزات الضـرورية 2717وقد أشار الشميمرا )  
لزيادة دور الجامعة في تنمية ثقافـة ريـادة األعمـال لـدى الطـالب، 

 :وتتمثل هذه المرتكزات فيما يلي

تحويــل دور الجامعــة مــن التركيــز علــى التوظيــف إلــى التركيــز  -
علــــى خلــــق فــــر  العمــــل، وذلــــك مــــن خــــالل إعــــادة النظــــر فــــي 

ــــرامج األكاديميــــة والمقــــررات الدراســــ ية الحاليــــة، والعمــــل علــــى الب
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إدخـــال بـــرامج ومقـــررات دراســـية مرتبطـــة بريـــادة األعمـــال لتخـــريج 
 .طالب قادرين على خلق فر  عمل

عقـــــد شـــــراكات وعالقـــــات مـــــع كافـــــة القطاعـــــات ذات العالقـــــة  -
ــــــي أم  ــــــة أم المجتمــــــع المحل بالجامعــــــة، ســــــواء مؤسســــــات حكومي

 .الخريجين، وفتح قنوات تواصل مستمر فيما بينهم
ون مــــع الجامعــــات العالميــــة والمتميــــزة فــــي مجــــال ريــــادة التعــــا -

 .األعمال لنقل التكنولوجيا والمعارف المتطورة
تطبيـــق التعلـــيم القـــائم علـــى اسبـــداع واةبتكـــار، واةبتعـــاد عـــن  -

الحفظ والتلقين، وتشجيع الطالب أن يكونوا منتجـين للمعرفـة بـدًة 
تاحة الفرصة لهـم للتعبيـر عـن آر  ائهـم وأفكـارهم، من تلقيها فقط، وال
 .وتشجيعهم على اسبداع، ودعم أفكارهم ومقترحاتهم

توفير القيادة التي تؤمن بعهمية ريـادة األعمـال، ولـديها الرغبـة  -
 .في توفير اسمكانات المادية والمالية لرواد األعمال

 

وحتــى تســتطيع كليــات التربيــة للطفولــة المبكــرة القيــام بــدورها     
ــدبنجــاح فــي تنميــة ثقافــة ر  الطالبــات فعليهــا أن  ىيــادة األعمــال ل
 :تركز على اآلليات التالية
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 :التعليم الريادا -أ

أصبح التعليم الريادا أحـد اسسـتراتيجيات المسـتخدمة للتعامـل    
مـــع الضـــغوط الديموغرافيـــة، وتقليـــل حجـــم البطالـــة بـــين خريجـــي 
الجامعــات والشــباب، حيــث يــوفر هــذا التعلــيم المعــارف والمهــارات 

تـــي تســـاعد هـــؤةء الشـــباب علـــى مواجهـــة الظـــروف اةقتصـــادية ال
ــــة ألنفســــهم،  ــــق فــــر  وظيفي ــــعهيلهم لخل ــــب ت ــــة، بجان واةجتماعي
وعمـــل مشـــروعات رياديـــة تســـهم فـــي تحقيـــق دخـــل مناســـب لهـــم، 

ــــــف حــــــدة الفقــــــر، وتحســــــين مســــــتو  ــــــاوا،  ىوتخفي المعيشــــــة )مهن
بـــراهيم )2712 ( التعلـــيم 222،  2712(. وقـــد عـــّرف الســـيد وال

ا اكتســاب طـالب الجامعــة اتجاهــات ومهــارات  :ادا علــى أنــهالريـ
العمـــــل الحـــــر، وذلـــــك لزيـــــادة الـــــوعي بـــــعدراك الفـــــر  الوظيفيـــــة، 
وتـدريبهم علــى مهــارات اسبــداع واةبتكــار، وتنميــة الرغبــة للمبــادرة 
بـــــــعطالق وممارســـــــة العمـــــــل الحـــــــر والتوظيـــــــف الـــــــذاتي، وجعـــــــل 

وتزويـــــدهم  الخـــــريجين خـــــالقين لفـــــر  العمـــــل ة بـــــاحثين عنهـــــا،
بالقدرة علـى إدراك الطـرق التـي يسـتطيعون مـن خاللهـا المسـاهمة 
فـــــي التنميـــــة، وفـــــي رخـــــاء مجتمعـــــاتهم، وذلـــــك لعـــــالج مشـــــكالت 
البطالـــة والفقـــر والعنـــف والتهمـــي  اةجتمـــاعيا. كمـــا عرفتـــه أبـــو 

( بعنه امقاربـة تربويـة تهـدف إلـى تعزيـز 10،   2712الشعر )
س عـن طريـق تعزيـز وتغذيـة المواهـب التقدير الذاتي، والثقـة بـالنف



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (444)                           0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

الفرديـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه بنـــاء القـــيم والمهـــارات ذات  يـــةاسبداع
العالقـة، والتـي ستســاعد الدارسـين فــي توسـيع مــداركهم مـن خــالل 

 الدراسةا.

( إلــى أن نشــر التعلــيم الريــادا فــي 2712كمــا أشــار مبــارك )   
ميــة المســتدامة، المجتمعــات العربيــة لــه نتائجــه اسيجابيــة فــي التن

حيـــث يخلـــق قاعـــدة كبيـــرة مـــن األشـــخا  الريـــاديين فـــي مختلـــف 
عداد أجيال تتسم باسبداع واةبتكار واسنجاز  .التخصصات، وال

 :وتهدف برامج التعليم الريادا إلى تحقيق ما يلي

 .توفير المعارف والخبرات في مجال ريادة األعمال -
 .تعهيل الشباب سدارة المشروعات الريادية -
 .دريب الشباب على كيفية إعداد خطط العملت -
 .تحفيز الشباب على التفكير اسبداعي -
تحويــــل ثقافــــة المجتمــــع مــــن الســــعي وراء العمــــل فــــي القطــــاع  -

الحكـــومي أو القطـــاع الخـــا  إلـــى ثقافـــة العمـــل الحـــر )اليمـــاني، 
2712.) 
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 :البيئة الداعمة -ب

مــــــــع ازديــــــــاد دور المعرفــــــــة فــــــــي جميــــــــع المؤسســــــــات ومنهــــــــا    
الجامعــــات، ومــــع التحــــول مــــن اةقتصــــاد التقليــــدا إلــــى اقتصــــاد 
ـــى  ـــا علـــى الجامعـــات هـــي األخـــرى التحـــول إل المعرفـــة، كـــان لزاًم

لـدى  اقتصاد المعرفة، حتى تتمكن من تنمية ثقافة ريـادة األعمـال
ــــــات ،طالبهــــــا ــــــوفير المتطلب ــــــى ت ــــــز عل ــــــى التركي            كمــــــا يجــــــب عل

 .(2710التالية ) المخيزيم، 

 .البنية التحتية، وتوفير أحدث أنواع التكنولوجيا تطوير -
زيادة وعي الطالب بعهمية ريـادة األعمـال ودورهـا، ممـا يـؤدا  -

 .إلى سيادة مفهوم الثقافة الريادية
تشـجيع الشـراكات والتعـاون بــين الجامعـات ومؤسسـات القطــاع  -

 .الخا ، لربط المقررات التدريسية بالواقع العملي
ــــدريس للعمــــل بعــــا الوقــــت فــــي الســــماح ألعضــــاء هيئــــة ا - لت

مؤسسات القطاع الخا ح ةكتساب خبـرات مـن القطـاع الخـا  
 .ونقلها إلى الطالب

تطـــوير مرافـــق الجامعــــة، فهنـــاك عـــدة جوانــــب تتطلبهـــا تنميــــة  -
ــــين  ــــة داخــــل الجامعــــات، مثــــل: تشــــجيع التعــــاون ب الثقافــــة الريادي
الجامعــــة والقطــــاع الخــــا  فــــي دعــــم ريــــادة األعمــــال بالجامعــــة، 
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وضــع إســتراتيجية قائمــة علــى توافــق اآلراء لتعزيــز روح المبــادرة و 
ـــــز مشـــــاركة  ـــــادا وتعزي ـــــي الري بـــــين الطـــــالب، دعـــــم النظـــــام البيئ
أصـــحاب المصـــلحة، واســـتخدام التعلـــيم للريـــادة كـــعداة لـــدعم ريـــادة 

كبيــر إلــى  ، واةتجــاه بشــكل(Hofer et al., 2010)األعمــال
 (.2712د وآخرون، ريادة األعمال في الصناعات المهمة )محم

 

 :حاضنات األعمال -ج

تواجــه األعمــال والمشــروعات الصــغيرة الكثيــر مــن المشــكالت    
ـــل،  ـــذها مثـــل: المشـــكالت الخاصـــة بضـــعف التموي فـــي بدايـــة تنفي
وضـــعف الخبـــرة فـــي مجـــال العمـــل، بجانـــب عـــدم وجـــود مهـــارات 

القــائمين علــى المشــروعات ممــا يتســبب فــي  ىإداريــة أو فنيــة لــد
، وبالتــالي يكــون أصــحاب هــذه ىحياًنــا فــي األشــهر األولــتوقفهــا أ

المشـــروعات فـــي موقـــف صـــعب ســـواء بضـــياع المـــوارد المحـــدودة 
ــــذلكح ظهــــرت  ــــي يملكهــــا أم ضــــياع فرصــــة العمــــل. ونتيجــــة ل الت
الحاجـــــة إلـــــى وجـــــود مؤسســـــات تقـــــدم الـــــدعم لهـــــذه المشـــــروعات، 
ـــالزم حتـــى تســـتطيع  ـــل ال ـــالخبرات واةستشـــارات والتموي ودعمهـــا ب

بقــاء واةســتمرار والنجــاح ألطــول فتــرة ممكنــة، حيــث إن بعــا ال
هذه المشروعات يعتبر مشروعات واعدة، وتمتلك الروح الرياديـة، 
ولــــــديها القــــــدرة علــــــى اةســــــتمرار والمنافســــــة إذا مــــــا تــــــوفرت لهــــــا 
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ــم  ىالظــروف المناســبة، ومنــا هنــا ظهــرت الحاجــة الماســة لمــا يس 
 (.2710بحاضنات األعمال )نوفل، 

( حاضـنات األعمـال علـى 22،  2710قـد عـرف مهـدا)و     
امؤسســـات تعمـــل علـــى دعـــم المبـــادرين الـــذين تتـــوافر لهـــم،  :أنهـــا

األفكــار الطموحــة والدراســة اةقتصــادية الســليمة، وبعــا المــوارد 
الالزمــة لتحقيــق طموحــاتهم، بحيــث تــوفر لهــم بيئــة عمــل مناســبة 

ادة فـر  الحرجـة مـن عمـر المشـروع، وزيـ ىخالل السنوات األولـ
النجاح من خالل استكمال النواحي الفنية واسدارية بتكلفة رمزية، 
ودفــع صــاحب المشــروع إلــى التركيــز علــى جــوهر العمــل، وذلــك 

 لفترة محددة تتضاءل بعدها العالقة لتتحول إلى مبادر جديدا. 

كمـــــا أنهـــــا االمشـــــروع الـــــذا يقـــــدم الخبـــــرة والمعـــــدات والـــــدعم     
ـــى وشـــك التـــوجيهي ورأس المـــال لأل ـــي هـــي عل ـــدة الت عمـــال الجدي

البـــدء بالعمـــلا. ومـــن خـــالل هـــذا التعريـــفح يتضـــح أن حاضـــنات 
األعمـــال يرتكـــز دورهـــا فـــي تقـــديم الـــدعم والمســـاعدة للمشـــروعات 
الريادية مثل تقديم القـروا واسعانـات، والتسـهيالت مثـل اآلةت 
والمعــدات واألجهـــزة واألدوات المطلوبـــة فــي المشـــروع، والخـــدمات 

            ي تعخــــــــــذ شـــــــــكل استشــــــــــارات فنيـــــــــة وقانونيــــــــــة واقتصــــــــــادية التـــــــــ
 (.2710وتسويقية )نوفل، 
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وتهـــدف حاضــــنات األعمــــال إلــــى تنميــــة المجتمــــع المحلــــي،      
ودعــم التنميــة اةقتصــادية، ودعــم وتنميــة المــوارد البشــرية، ودعــم 
المشــروعات الرياديــة والصــغيرة الناشــئة، وخلــق الفــر  أمــام رواد 

  (.2710ودعم التنمية الصناعية والتكنولوجية )مهدا،  األعمال،

وقــد أشــارت التجــارب إلــى أن نســبة نجــاح المشــروعات التــي     
بينمــــا نســــبة  %27تــــدعمها حاضــــنات األعمــــال تبلــــ  أكثــــر مــــن 

نجــاح المشــروعات التــي ة ترعاهــا حاضــنات األعمــال تبلــ  أقــل 
 (.2712) القهيوا والوادا،  % 07من 

 بوية الموجهة للتعليم الريادي الجامعي:التر  مباديءال

رئيســة يقــوم عليهــا التعلــيم الريــادا، وتوجــه  اءهنــاك أربعــة مبــاد
إلى توجيه التعليم  اءممارساته التعليمية، حيث تهدف هذه المباد

الريــادا ليتماشــى مــع المتطلبــات الالزمــة لتحقيــق التعلــيم الريــادا 
عامالت اةجتماعية عن طريق تعليم من أجل فهم التفاعل بين الت

المتعـددة، والتنقــل فــي بيئــة معقــدة وديناميكيــة، وكيفيــة بنــاء وتقيــيم 
            المعرفــــــــة، واسســــــــتراتيجيات الرياديــــــــة، وتحويــــــــل األفكــــــــار إلــــــــى

 (.122،  2710أفعال ) سيد، 
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  ـــــة ـــــين التعـــــامالت اةجتماعي ـــــم مـــــن أجـــــل فهـــــم التفاعـــــل ب تعل
وع والبيئــة تشــكل نظامــًا كــل مــن الفــرد الريــادا والمشــر  :المتعــددة

ذ ينطــــوا علــــى تفاعــــل جميــــع تَخــــمعقــــًدا وديناميكًيــــا فكــــل قــــرار م  
فعلــى ســبيل المثــال:  .العناصــر الثالثــة )الفــرد، المشــروع، البيئــة(

إذا قــرر الفــرد الريــادا إدخــال منــتج جديــد، فينبغــي مراعــاة مــا إذا 
كــان للمنــتج عواقــب علــى البيئــة )يجــب إعــادة النظــر فــي دراســة 

وق ومراجعـــة أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين(، وكـــذلك مراعـــاة الســـ
احتياج الفرد ةكتسـاب معرفـة جديـدة، وأيًضـا مراعـاة طبيعـة  ىمد

 .(Bruyat and Julien,2001,p175)العمل نفسه 

فتعلم كيفية التعامل مع أفراد المجتمعات المختلفة، وأصـحاب     
بعـا،  المصلحة، وفهم كيفيـة عملهـا، وكيـف تتـرابط بعضـها مـع

وأخيًرا تعلم لغتهم من أجل التواصل معهم جميًعا، يعتبر ضرورًيا 
 .(Jack et al,2004,p117لنجاح النشاط التجارا )

 من أجـل التنقـل فـي بيئـة معقـدة وديناميكيـة: ينظـر لريـادة  تعلم
عمال باعتبارها عملية معقدة للغاية وديناميكيـة ة يمكـن التنبـؤ األ

لفردا لمعرفـة ريـادة األعمـال هـي عمليـة بها، والواقع أن التطور ا
 بطيئة وتدريجية تتطور طوال عمر الفرد.
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من أجل ذلك، ة بد أن يعمل التعليم الريادا على تطوير الـوعي 
الذاتي واسستراتيجيات الموجهـة نحـو هـدف معـين مـن أجـل إقامـة 
مشـــاريع أو اســـتثمار الفـــر  التجاريـــة، بمـــا يجعـــل الفـــرد المبـــادر 

                              لتنقــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــي بيئــــــــــــــــــــــــات معقــــــــــــــــــــــــدةقــــــــــــــــــــــــادًرا علــــــــــــــــــــــــى ا
 .(Politis,2005,p413)وديناميكية 

  تعلم من أجل بناء وتقييم المعرفة واةستراتيجيات الرياديـة: إن
ــــة يمكــــن أن يكــــون أحــــد األصــــول  مجــــال دراســــة مــــا وراء المعرف
ــــيم الريــــادا، فاســــتخال  حلــــول مطبقــــة لحــــل  الرئيســــة فــــي التعل

في فئة ريادة األعمال من حاةت متشابهة للمشكلة  مشكلة معينة
 ىليســـت كافيـــة لتمكـــين الطلبـــة مـــن تحويـــل التجربـــة التعليميـــة إلـــ

أو فــــي غيرهــــا مــــن  ىمعرفــــة قابلــــة للتنفيــــذ فــــي تخصصــــات أخــــر 
األنشـــطة، مـــن ناحيـــة أخـــرى يمكــــن تـــدريب الطلبـــة علـــى اقتــــراح 

دارتها، وتحليل اسستراتيجي ات، وكذلك أدوات لتنظيم المعلومات وال
تدريبهم على عمليات صنع القـرار، ممـا يسـاعدهم علـى إدراك مـا 
وراء المعرفة الريادية، مما يؤدى إلى تحسين احتمالية اسـتخدامها 

 في مجاةت مختلفة.

  تعلـــــم مـــــن أجـــــل تحويـــــل األفكـــــار إلـــــى أفعـــــال: يعتمـــــد الـــــتعلم
التجريبي على مبدأ محورا يتمثل فـي: أن مخـزون الريـاديين مـن 
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رب السابقة له تعثيرات على المبادرة ومستوى أداء الشركات، التجا
تــؤثر بشــكل مباشــر علــى الخيــارات فالمعرفــة المبنيــة علــى الخبــرة 

ستراتيجية التي يقدمها رواد األعمال في مشاريعهم التاليـة فهـذا اس
األمر مهمح ألنه يجعل بشكل واضح التعلم التجريبي )أو المعرفة 

نبع العمل الريادا، فالتعلم التجريبي يسـهم المستمدة من الخبرة( م
ـــة  ـــة تطـــوير المعـــارف الريادي ـــى فهـــم أفضـــل لكيفي فـــي التوصـــل إل
ـــــــــــــــــــــــــــــــة، بهـــــــــــــــــــــــــــــــدف تحســـــــــــــــــــــــــــــــين أداء مشـــــــــــــــــــــــــــــــاريعهم                          للطلب

 .( Politis,2005,p420التجارية )

فـــــالتعلم الريـــــادا بفلســـــفته ومضـــــمونه يجـــــب أن يوجـــــه نحـــــو     
لطفولــة المبكــرة باعتبــارهن القائمــات علــى طالبــات كليــات التربيــة ل

إعــداد رجــال أعمــال الغــد، ويســمح لهــن بــالتفكير الحــر، والمســتقل 
وأن يختـــرن مســـاًرا خاًصــــا بحيـــاتهن، يحــــدد مســـتقبلهن وأهــــدافهن 
ويلبي طموحهن، فروح الريادة والمبـادرة تظهـر فـي مجتمـع يشـجع 

ن ويبتعــد أفــراده علــى التفكيــر الحــر، ويســخر البيئــة لخدمــة اسنســا
 عن السلبية والخضوع واةستسالم.

 أدوار التعليم الريادي الجامعي:

التعلـــيم الريـــادا فـــي الجامعـــات ة يقتصـــر علـــى تطـــوير معـــارف 
الطلبة ومهاراتهم الريادية، ولكن يعمـل علـى تطـوير قـدراتهم علـى 
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التفكيــــر، والتصــــرف كــــرواد أعمــــال، ويصــــبحوا أكثــــر فعاليــــة فــــي 
ن عملهــــم. فبــــرامج التعلــــيم الريــــادا فــــي الحيــــاة الشخصــــية وأمــــاك

أدواًرا محـــددة فـــي تنميـــة الســـلوك الريـــادا للطلبـــة  االجامعـــة تـــؤد
 فمن أبرز هذه األدوار ما يلي:

 نقل المعرفة والقدرات الريادية. -
 تطوير المهارات الريادية. -
 احتضان السمات الريادية. -
 إظهار السلوك الريادا. -
                                       تحفيــــــــــــــــــــــــــــز ثقافــــــــــــــــــــــــــــة ريــــــــــــــــــــــــــــادة األعمــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــين  -

 . (Man&Yu,2007,p623) الطلبة
 

األفــراد  يوقـد أكـدت األبحــاث أن دعـم التعلـيم الريــادا قـد يعطـ   
الثقة للبدء في مشروعاتهم التجارية الخاصة، وأن اكتساب الطلبة 
للنزعة الريادية يعتي عن طريـق تعلـيمهم وتـدريبهم، فهنـاك شـكلين 

 ادا بالجامعة وهما:للتعليم الري

األول: فــي دور التعلــيم الريــادا فمــن خاللــه يمكــن للجامعــات  -
ــيم الطلبــة المعــارف والمهــارات الالزمــة مــن  التقيــيم مــن خــالل تعل

 أجل الشروع في مشروع جديد.
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الثاني: فـي الـدور التجـارا والـذا يمكـن للجامعـات مـن خاللـه  -
تهم الخاصــة مــن تــوفير للطلبــة دعًمــا مســتهدًفا ومحــدًدا لبــدء شــركا

خــالل تقويـــة مفهـــوم التنميــة وريـــادة األعمـــال لــديهم، حيـــث يمكـــن 
ذلـــــك مـــــن خـــــالل تـــــوفير الـــــوعي، والتحفيـــــز واحتضـــــان األفكـــــار 
                                    المبدعــــــــــــــــــــــة، لتحويلهـــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــى مشـــــــــــــــــــــــروعات رياديـــــــــــــــــــــــة

حاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنات األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 .(Kraaijenbrink,Groen,&Bos,2010,p52)الجامعية

 مناهج التعليم الريادي الجامعي: 

يعد التعلـيم الريـادا أحـد المـداخل التـي تسـاعد علـى اةسـتقرار    
اةقتصـــــــــادا، باعتبـــــــــاره وســـــــــيلة لتحقيـــــــــق األمـــــــــن اةقتصـــــــــادا 
للمجتمعــــــات، وعليــــــه فقــــــد بــــــدأت المقــــــررات الدراســــــية، والبــــــرامج 
ن التعليميــة، والتدريبيــة فــي مجــال ريــادة األعمــال فــي الظهــور بــي

المنـــاهج الدراســـية للجامعـــات فـــي العديـــد مـــن الـــدول، كمـــا أصـــبح 
مجـــال ريـــادة األعمـــال أحـــد الركـــائز الرئيســـة فـــي منظومـــة التعلـــيم 

ـــــى تحويـــــل ، والجـــــامعي خاصـــــةً عامـــــةً  ـــــي تطمـــــح إل ، فالـــــدول الت
يقــوده  ااقتصــادها ليعتمــد اعتمــاًدا كبيــًرا علــى قطــاع التصــنيع الــذ

ح مناهجهــا الدراســية وفقـــًا اةبتكــار، عليهــا أن تعمــل علـــى إصــال
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ألطــر التعلــيم الريــادا الفكريــة التــي تعــد أســاس التحــول لمجتمــع 
 (.Mok&Yuo,2013,p180المعرفة)

وبما أن هدف التعليم الريادا هو تشجيع الطلبة على تطوير     
قـــدراتهم اسبداعيـــة، مـــن أجـــل فهـــم التعقيـــد، والتطـــور الســـريع فـــي 

تكـــون عمليـــة الـــتعلم الريـــادا  البيئـــة التـــي يتعـــاملون معهـــا، ولكـــن
ةبـــــد مـــــن تـــــوفير بيئـــــة تعليميـــــة مالئمـــــة، فينبغـــــي علـــــى  ناجحـــــةً 

الجامعـــات تـــوفير المســـافات التعليميـــة المناســـبة للتعلـــيم الريـــادا، 
كمــا ينبغــي عليهــا تــوفير أنشــطة تربويــة لحــاةت حياتيــة وتجهيــز 
اسمكانـــات الماديـــة مـــن معامـــل وقاعـــات مناســـبة ألنشـــطة التعلـــيم 

ادا، كمـــا ينبغـــي أن تتـــوفر تســـهيالت تعليميـــة تعتمـــد بشـــكل الريـــ
على نموذج التعلم السلوكي في التدريس لنقل المعرفة من  يرئيس

ناحيــة أخــرى، فــعن اةحتياجــات التربويــة للطلبــة للتحــرك والتعامــل 
والتفــاهم واةســتماع ومالحظــة تجــارب رجــال األعمــال فــي الحيــاة 

 ( .Fayolle,2013,p45ائي)الحقيقية تتطلب نموذج التعلم البن

جراءاته:  منهج البحث وا 

اســتخدم البحــث الحــالي المــنهج الوصــفي باعتبــاره متتنهج البحتتث: 
األنســب لتحقيــق أهــدافها حيــث مــن خاللــه تــم الوقــوف علــى واقــع 
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ثقافة ريـادة األعمـال بكليـات التربيـة للطفولـة المبكـرة واقتـراح سـبل 
 تفعيله.

الحـالي مـن أعضـاء هيئــة  يتكـون مجتمـع البحـثمجتمتع البحتث: 
التدريس بكليات التربية للطفولة المبكرة بجامعات )القـاهرة كممثـل 
للعاصـــمة، واسســـكندرية كممثـــل للوجـــه البحـــرا، وأســـيوط كممثـــل 
للوجه القبلي، المنصـورة كممثـل لمحافظـات الـدلتا( بمـا يمكـن مـن 
ــــة المبكــــرة فــــي  ــــة للطفول ــــات التربي ــــل الجغرافــــي لكلي مراعــــاة التمثي

 ر. مص

( 07اقتصــر البحــث علــى عينــة عشــوائية بلغــت ) عينتتة البحتتث:
عضـــــًوا / عضـــــوة هيئـــــة تـــــدريس مـــــوزعين وفـــــق متغيـــــرات النـــــوع 

 كما بالجداول التالية:والدرجة العلمية والجامعة، 

( توزيع أفراد العينة حسب )النوع(1جدول )  

 النسبة المئوية التكرار النوع

 42.9% 30 ذكور
 57.1% 40 إناث
موعالمج  70 %100 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (444)                           0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

( أن أعلـــى نســـبة مـــن إجمـــالي العينـــة 1يتضـــح مـــن الجـــدول )   
المبكـرة  جاءت من أعضاء هيئة التـدريس بكليـات التربيـة للطفولـة

(، 57.1%اسنــاث ثــم الــذكور حيــث بلغــت نســبهم علــى الترتيــب )
(%42.9.) 

 ( توزيع أفراد العينة حسب )الدرجة العلمية(2جدول )

 النسبة المئوية رالتكرا الدرجة العلمية

 14.3% 10 أستاذ
 20% 14 أستاذ مساعد

 65.7% 46 مدرس
 100% 70 المجموع

 

( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة مـن 2يتضح من الجدول )   
حســب الدرجـــة  أعضــاء هيئــة التــدريس بكليــات التربيـــة للطفولــة

مســـاعد وفـــي المرتبـــة  أســـتاذمـــدرس ثـــم نســـبة  العلميـــة هـــي نســـبة
ـــــــرة  ـــــــب، األخي ـــــــى الترتي ـــــــث بلغـــــــت النســـــــب عل نســـــــبة أســـــــتاذ حي

(%65.7( ،)%20( ،)%14.3.) 
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(3جدول )  
توزيع أفراد العينة حسب )الجامعة(   
 النسبة المئوية التكرار الجامعة

 47.1% 33 القاهرة
 22.9% 16 اسسكندرية
 15.7% 11 المنصورة
 14.3% 10 أسيوط
 100% 70 المجموع

 

ن أعلى نسبة من إجمالي العينة مـن ( أ3يتضح من الجدول )   
حسب الجامعة هي  أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية للطفولة

القـــاهرة ثـــم اسســـكندرية ثـــم المنصـــورة وفـــي المرتبـــة األخيـــرة  نســـبة
(، 47.1%نســــبة أســــيوط حيــــث بلغــــت النســــب علــــى الترتيــــب، )

(%22.9( ،)%15.7( ،)%14.3.) 

 أداة البحث:

ـــم تصـــميم اســـتبانة      بهـــدف تعـــرف واقـــع دور كليـــات التربيـــة ت
للطفولـــة المبكـــرة فـــي تنميـــة ثقافـــة ريـــادة األعمـــال لـــدى الطالبـــات 
وســــــبل تفعيلــــــه، وذلــــــك بــــــالرجوع إلــــــى اسطــــــار النظــــــرا للبحــــــث 
واألدبيات التربويـة والدراسـات السـابقة ذات الصـلة بالموضـوع مـع 
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اةســتفادة مــن آراء الخبـــراء والمتخصصــين فـــي المجــال، وجـــاءت 
ســــــتبانة مكونــــــة مــــــن خمســــــة محــــــاور، شــــــمل األول العبــــــارات اة

بواقع ثقافة ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة المبكرة  الخاصة
( عبـارات، وشـمل 17من خـالل المقـررات الدراسـية، وتكـون مـن )

( 17الثــاني العبــارات الخاصــة باألنشــطة الطالبيــة، وتكــون مــن )
، وتكـون ة بالبحث العلمـيعبارات، وشمل الثالث العبارات الخاص

العبارات الخاصة بععضاء هيئة  ( عبارات، وشمل الرابع17من )
التدريس، بينما شمل الخامس العبـارات الخاصـة بالسـبل المقترحـة 
لتفعيل واقع ثقافـة ريـادة األعمـال بكليـات التربيـة للطفولـة المبكـرة، 

 ( عبارات، وأمام كل عبارة تدرج ثالثي يعبر عـن17وتكون من )
( درجــــــات، 3درجـــــة الموافقـــــة، بحيـــــث يتـــــراوح مـــــا بـــــين مرتفعـــــة)

( درجـــــة واحـــــدة، وتتـــــراوح 1( درجتـــــان، ومنخفضـــــة)2ومتوســـــطة)
( درجة، 37( درجات إلى )17الدرجات على كل محور ما بين )

ــــة مــــا بــــين ) ــــى اةســــتبانة الكلي ــــى 07بينمــــا تتــــراوح عل ( درجــــة إل
  ( درجة.107)

 لدق أداة البحث:
اةتســاق الــداخلي مــن خــالل إيجــاد معامــل تــم اســتخدم صــدق    

اةرتباط بين الدرجة الكليـة لكـل محـور والدرجـة الكليـة لالسـتبانة، 
 كما موضح بالجداول التالية:
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(2جدول )  
(07معامل اةرتباط بين محاور اةستبانة ومجموعها)ن=   

مجموع  المحاور م
 االستبانة

 **776. المحور األول: المقررات الدراسية 1
 **763. المحور الثاني: األنشطة الطالبية 2
 **814. المحور الثالث: البحث العلمي 3
 **847. المحور الرابع: ممارسات أعضاء هيئة التدريس 2
افة ريادة المحور الخامس: السبل المقترحة لتفعيل واقع ثق 0

 األعمال
.63** 

(7،372(= )7،71قيمة)ر( الجدولية عند مستوى معنوية ) **  

( وجـــــود ارتبـــــاط دال إحصـــــائًيا بـــــين 2يتضـــــح مـــــن الجـــــدول )   
لالسـتبانة، تتـراوح مـا  الكليـةالدرجة الكليـة لكـل محـور مـع الدرجـة 

(، حيث إن قيمـة )ر( المحسـوبة أكبـر 7423( إلى )74220بين )
 ى(، ممـا يـدل علـ7471من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية )

 صدق اةستبانة.

 ثبات أداة البحث:

يجــاد قيمــة الثبــات تــم اســتخدام طريقتــي معامــل ألفــا كرونبــا  س   
والتجزئــة النصــفية لمحــاور اةســتبانة، كمــا هــو موضــح بالجــدول 

 التالي:
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(0جدول )  
(07معامالت الثبات لمحاور اةستبانة  )ن=   

معامل الفا  العدد االستبانة
 كرونباخ

 التجزئة النلفية

فى االرتباط بين نل
 االستبانة

الثبات بعد  معامل
 Guttmanالتلحيح

ةالمحور األول: المقررات الدراسي  10 .8512 .788 .765 

يةالمحور الثاني: األنشطة الطالب  10 .867 .757 .73 

 752. 715. 895. 9 المحور الثالث: البحث العلمي

 المحور الرابع: ممارسات أعضاء
 هيئة التدريس

10 .912 .91 .909 

ة المقترح المحور الخامس: السبل
عمال لتفعيل واقع ثقافة ريادة األ

 بكلية التربية للطفولة

10 .877 .89 .891 

 773. 778. 932. 49 إجمالي اةستبانة

( أن قيمـة معامـل ألفـا كرونبـا  لثبـات 0يتضـح مـن الجـدول )    
واقع ثقافة ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة المبكرة،  ةستبانة

( كبيــــــرة، كمــــــا أن 932.قــــــد بلغــــــت )لتفعيلــــــه والســــــبل المقترحــــــة 
ــــــين ــــــة لالســــــتبانة تراوحــــــت ب ــــــات للمحــــــاور الفرعي               معــــــامالت الثب

(، وهـــي قـــيم ثبـــات مرتفعـــة، كمـــا بلـــ  معامـــل 0.851-0.915) 
( ممــــا يشــــير إلــــى 773.) Guttmanالثبــــات بعــــد التصــــحيح لـــــ 

ًدا يكــــون ذلــــك مؤشــــًرا جيــــويمكــــن أن الثبــــات المقبــــول لالســــتبانة، 
 لتعميم نتائجها.
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 تلحيح االستبانة:

(، واةســــــــــــتجابة 3اةســــــــــــتجابة )مرتفعة(الدرجــــــــــــة ) يتعطــــــــــــ    
(، واةســـتجابة )منخفضـــة( تعطـــي 2)متوســـطة( تعطـــي الدرجـــة )

(، وبضــــرب هـــذه الــــدرجات فــــي التكـــرار المقابــــل لكــــل 1الدرجـــة )
استجابة، وجمعها، وقسمتها على إجمالي أفـراد العينـة، يعطـي مـا 
 يســـمى بــــ)الوسط المـــرجح(، الـــذا يعبـــر عـــن الـــوزن النســـبي لكـــل

 كما يلي: ىعبارة على حد

مي التقدير الرق
 لكل عبارة  =

تكرار ×  2تكرار مرتفعة( + )×  3)
تكرار منخفضة(×  1متوسطة( + )  

 عدد أفراد العينة
 

وقـــد تحـــدد مســـتوى الموافقـــة لـــدى عينـــة الدراســـة )تقـــدير طـــول    
الفترة التي يمكن من خاللها الحكم على الموافقة من حيث كونهـا 

 من خالل العالقة التالية: (ة، أم متوسطة، أم منخفضةمرتفع

 مستوى الموافقة =

1  -ن    

ن      



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (424)                           0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

حـــدد (، و 3) احيـــث تشـــير )ن( إلـــى عـــدد اةســـتجابات وتســـاو    
الباحــــث درجــــة القطــــع والتــــي تحــــدد درجــــة الموافقــــة للعبــــارة، وأن 
المتوســــطات الحســــابية ونســــبها المئويــــة هــــي الحــــد الفاصــــل بــــين 

 جابات في أداة البحث.مستوى اةست

 ( 2جدول )
 درجة القطع لمستويات استجابة عينة البحث

 المستوى النسبة المئوية المتوسط الحسابي م

1 1 :1422  33433 :00433%  ضعيف 

2 1420 :2433  00420 :00420%  متوسط 

3 2432  :3  02 :177%  مرتفع 
 

 األساليب اإلحلائية المستخدمة في البحث:

ــــق     ــــي جــــداول  بعــــد تطبي ــــم تفريغهــــا ف اةســــتبانة وتجميعهــــا، ت
لحصــر التكــرارات ولمعالجــة بياناتهــا إحصــائًيا مــن خــالل برنــامج 

 Statistical Package for( SPSS)الحــزم اسحصــائية 
Social Sciences  اسصـــدار الثـــاني وعشـــرون. وقـــد اســـتخدم

الباحــث مجموعــة مــن األســاليب اسحصــائية التــي تســتهدف القيــام 
ــــــــة ــــــــارات اةســــــــتبانة  بعملي التحليــــــــل الوصــــــــفي واةســــــــتدةلي لعب
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ومحاورها، وهي: معامـل ارتبـاط بيرسـون، ومعامـل ألفـا كرونبـا ، 
والتجزئــــــة النصــــــفية، والنســــــب المئويــــــة فــــــي حســــــاب التكــــــرارات، 

واختبـــــار التـــــاء والمتوســـــطات الحســـــابية واةنحرافـــــات المعياريـــــة، 
 (،t – test Independent Simple)لعينتــين مســتقلتين 

 One Way)واختبـــــار تحليـــــل التبـــــاين أحـــــادا اةتجـــــاه 

ANOVA) اختبار ، و"LSD" للمقارنات الثنائية البعدية. 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

اإلجابتتة عتتن الستتوال األول: متتا واقتتع ثقافتتة ريتتادة األعمتتال بكليتتات 
متن وجهتة نظتر  التربية للطفولة المبكرة من خالل المقررات الدراستية

   ة البحث؟عين

ــــارات المحــــور األول    لججابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تــــم ترتيــــب عب
الخــا  بواقــع ثقافــة ريــادة األعمــال بكليــات التربيــة للطفولــة مــن 

 خالل المقررات الدراسية حسب أوزانها النسبية.
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  (0جدول)
المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى الموافقة على 

قع ثقافة ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة من خالل المقررات الدراسية وا
 (07)ن=

ط المتوس العبارات م
يالحساب  

 اةنحراف
 المعيارا

ة النسب
ةالمئوي  

مستوى 
 الموافقة

ـــادة  1 ـــررات الدراســـية موضـــوعات عـــن ري تتضـــمن المق
 .األعمال

1.771 0.802 59.0
47 

 متوسطة

ية موضوعات ريادة األعمـال تعرا المقررات الدراس 2
 .بصورة واضحة للطالبات

1.757 0.859 58.5
70 

  متوسطة

تتنـوع موضـوعات ريـادة األعمـال بـالمقررات الدراسـية  3
 بما يغطي جميع جوانبها

1.957 0.955 65.2
37 

 متوسطة

ـــــة  4 تـــــدريب المقـــــررات الدراســـــية الطالبـــــات علـــــى كيفي
 الوصول للريادة

1.643 0.869 54.7
63 

ةضمنخف  

ــــادة  5 ــــررات الدراســــية تجــــارب ناجحــــة لري تعــــرا المق
 .األعمال في مختلف القطاعات

1.486 0.794 49.5
23 

ةمنخفض  

ــــــين  6 ــــــة ب تراعــــــي المقــــــررات الدراســــــية الفــــــروق الفردي
 .الطالبات في عرا موضوعات ريادة األعمال

1.686 0.753 56.1
90 

 متوسطة

والقـدرات  تراعي المقررات الدراسية اسمكانات العقليـة 7
ـــــادة  ـــــاول موضـــــوعات ري ـــــي تن ـــــات ف الخاصـــــة للطالب

 .األعمال

1.814 0.708 60.4
77 

 متوسطة

38.0 0.460 1.143 .تخص  الكلية مقررات مستقلة لريادة األعمال 8
97 

ةمنخفض  

ةمنخفض43.8 0.627 1.314تتكامل المقررات الدراسية مع بعضها من أجل تنميـة  9  
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 10 .ثقافة ريادة األعمال لدى الطالبات

تتســـم المقـــررات الدراســـية بالمرونـــة والقابليـــة للتعـــديل  10
 .والتطوير بما يتوافق مع متطلبات ريادة األعمال

1.386 0.621 46.1
90 

ةمنخفض  

إجمالي 
 المحور

النسبة المئوية لدرجة  (1.596متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور )
الموافقة على المحور 

((53.19 

 منخفضة

 

( أن النســــبة المئويــــة للموافقــــة علــــى 0يتضــــح مــــن الجــــدول )    
عبارات المحور األول الخا  بواقع ثقافة ريـادة األعمـال بكليـات 
ــــة المبكــــرة مــــن خــــالل المقــــررات الدراســــية جــــاءت  ــــة للطفول التربي

-38.097منخفضـــــــــة ومتوســـــــــطة، وتراوحـــــــــت النســـــــــب بـــــــــين )
ت (، بانحرافــــات معياريــــة جميعهــــا أقــــل مــــن المتوســــطا65.237
وتشـــــير النتيجـــــة الســـــابقة لضـــــعف واقـــــع ثقافـــــة ريـــــادة  الحســـــابية.

األعمــــال مــــن خــــالل المقــــررات الدراســــية مــــن وجهــــة نظــــر عينــــة 
البحــــث، ويمكــــن عــــزو هــــذه النتيجــــة لضــــعف عمليــــات التحــــديث 

وتركيزهــا علــى ، والتطــوير المســتمر للمقــررات الدراســية مــن جهــة 
يتعلـق بالجوانـب جانب تعهيل الطالبـات لتعامـل مـع األطفـال فيمـا 

النفســـــية والشخصـــــية واةجتماعيـــــة التـــــي تتناســـــب مـــــع طبيعـــــتهم 
ضاف لما سبق غياب العمرية مع إغفال جانب التعليم الريادا. ي  

الشـــمولية والتكامـــل لهـــذه المقـــررات بحيـــث تغطـــي جميـــع جوانـــب 
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التعلم ومن بينها التعلم الريادا، حيث إنها تركز في الغالب على 
اديمي والتعهيــل المهنــي فــي حــدود التخصــ  جانــب اسعــداد األكــ

 وطبيعة المرحلة العمرية واحتياجاتها.

كما يمكـن تفسـير النتيجـة السـابقة فـي ضـوء مـا توصـلت إليـه     
( مـــن ضـــعف  2712دراســـة المرصـــد العـــالمي لريـــادة األعمـــال )

دور التعليم الجامعي المصرا فـي تعهيـل طالبـه لريـادة األعمـال، 
وضـــــعف تشـــــجيعه طالبـــــه علـــــى اةبتكـــــار، وقلــــة اهتمامـــــه بهـــــا، 

والفاعليــة الذاتيــة والمبــادرة الشخصــية، وأوصــى المرصــد بضــرورة 
إنشاء مراكز لريادة األعمال في الجامعات المصرية، ونشر ثقافـة 
ــــى غــــرار مــــا تقيمــــه  ــــين الطــــالب، وة ســــيما عل ريــــادة األعمــــال ب

ات الجامعات البريطانية واألمريكية في القاهرة من إقامة تخصصـ
 .(2712في ريادة األعمال واةبتكار )حطاب، 

 Nwiteوفـــــــــي نفـــــــــس الســـــــــياق أكـــــــــدت نتـــــــــائج دراســـــــــة )

Onuma,2016) ــــى ريــــادة ب ــــز بشــــكل عاجــــل عل ضــــرورة التركي
األعمال المنظمة وكذلك مراجعة المنـاهج الدراسـية للتعلـيم العـالي 

         وتتفـــــــــق نتــــــــــائج دراســــــــــة  وتضـــــــــمينها تعلــــــــــيم ريـــــــــادة األعمــــــــــال.
     ( ما النتائج السابقة حيث أوضحت ضعف دور2712)سمير، 
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 الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى طالبها. 

ـــى ب       ـــم بـــرزت الحاجـــة إل ـــتالءم مـــع ومـــن ث ـــيم ي عـــد جديـــد للتعل
اةحتياجــــات الجديــــدة لألفــــراد والمجتمعــــات، ومــــن أهمهــــا التعلــــيم 

مضـامين وعمليـات وممارسـات تـؤثر للريادة وما يشتمل عليه مـن 
 (.2712في زيادة اسنتاجية )عبدا  وآخرون، 

 Teh Yi Nian, Rosni)وهو ما أكدت علية نتائج دراسة      

Bakar & Md. Aminul Islam,2014)  حيـث أوضـحت أن
ــــادة  ــــيم ري ــــيم الطــــالب والمســــاهمة فــــي البحــــث فــــي مجــــال تعل تقي

ب وذلـك لتحسـين مناهجهـا األعمال وتوفير معلومات مفيدة للطـال
توصـلت إليـه نتـائج  وممارساتها في تعليم ريادة األعمال. وهذا ما

ضـــرورة قيـــام التعلـــيم  ى( حيـــث أكـــدت علـــ2712دراســـة ) زاهـــر، 
الجــــــامعي بمصــــــر بتوظيــــــف البــــــرامج والمقــــــررات لخدمــــــة ريــــــادة 
نشــــاء  األعمــــال والعمــــل علــــى نشــــر تلــــك الثقافــــة لــــدى الطــــالب وال

 الجامعات. مراكز للريادة داخل

اإلجابتتة عتتن الستتوال الثتتاني: متتا واقتتع ثقافتتة ريتتادة األعمتتال بكليتتات 
التربية للطفولة المبكرة من خالل األنشتطة الطالبيتة متن وجهتة نظتر 

 عينة البحث؟
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لججابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم ترتيـــب عبـــارات المحـــور الثـــاني    
مــن الخــا  بواقــع ثقافــة ريــادة األعمــال بكليــات التربيــة للطفولــة 

 .خالل األنشطة الطالبية حسب أوزانها النسبية
 

 (2جدول )
يوضح المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى 

الموافقة على واقع ثقافة ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة من خالل األنشطة 
 (07الطالبية )ن=

ط المتوس العبارات م
يالحساب  

 االنحراف
عياريالم  

النسبة 
 المئوية

 مستوى
ةالموافق  

ـــــــة  11 ـــــــة أنشـــــــطة طالبي ـــــــذ الكلي تنف
تتضــمن موضــوعات عــن ريــادة 

 .األعمال

ةمنخفض 44.287 0.583 1.329  

ـــــــة  12 تنفـــــــذ الكليـــــــة زيـــــــارات طالبي
 .للمؤسسات الريادية

 متوسطة 62.857 0.526 1.886

تغطي األنشـطة الطالبيـة جميـع  13
 .جوانب ريادة األعمال

ةمنخفض 45.713 0.594 1.371  

ـــــة بمـــــا  14 ـــــوع األنشـــــطة الطالبي تتن
ــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــتالءم مــــــــــــــــــع إمكان ي
واســــــــتعدادات الطـــــــــالب حـــــــــول 

 .ريادة األعمال

 متوسطة 59.047 0.543 1.771

يتـاح لجميــع الطالبــات اةشــتراك  15
فـــــــي أنشـــــــطة ريـــــــادة األعمـــــــال 

 .بالكلية

 متوسطة 61.430 0.470 1.843

ةمنخفض 48.570 0.695 1.457تعـــرا الكليـــة أنشـــطة رســـومية  16  
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حية لريــــــــــادة األعمــــــــــال توضــــــــــي
 ومتطلباتها

ـــــــة  17 ـــــــدوات طالبي ـــــــة ن تعقـــــــد الكلي
باستضــــــافة خبــــــراء فــــــي ريـــــــادة 

 .األعمال

ةمنخفض 47.620 0.693 1.429  

تعقــــــــد الكليــــــــة مســــــــرحًا دراميــــــــًا  18
 .لتجسيد ريادة األعمال

 متوسطة 59.047 0.854 1.771

ـــــة منشـــــورات دوريـــــة  19 ـــــوزع الكلي ت
البـــات حـــول مـــا يســـتجد مـــن للط

موضـــــــــوعات خاصـــــــــة بريـــــــــادة 
 .األعمال

 متوسطة 58.570 0.842 1.757

تعقــــــد الكليــــــة اتفاقيــــــات شــــــراكة  20
المؤسســـــــات الرياديـــــــة لتــــــــدريب 

 .ً الطالبات عمليا

ةمنخفض 45.237 0.660 1.357  

إجمالي 
 المحور

متوسط األوزان النسبية لعبارات 
 (1.597المحور )

 النسبة المئوية لدرجة
الموافقة على المحور 

((53.238 

 منخفضة

 

( أن النســــبة المئويــــة للموافقــــة علــــى 2يتضــــح مــــن الجــــدول )    
عبارات المحور الثاني الخا  واقـع ثقافـة ريـادة األعمـال بكليـات 
التربيـــة للطفولـــة مـــن خـــالل األنشـــطة الطالبيـــة جـــاءت منخفضـــة 

(، 62.857-44.287ومتوســـــــــطة، وتراوحـــــــــت النســـــــــب بـــــــــين )
وتشير  ات معيارية جميعها أقل من المتوسطات الحسابية.بانحراف

ـــة ريـــادة األعمـــال مـــن خـــالل  النتيجـــة الســـابقة لضـــعف واقـــع ثقاف
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األنشــطة الطالبيــة مــن وجهــة نظـــر عينــة الدراســة، ويمكــن عـــزو 
هذه النتيجة لضـعف األنشـطة الطالبيـة بصـفة عامـة ومـا تواجهـه 

انـب الترفيهيـة من معوقات، بجانب تركيزهـا فـي الغالـب علـى الجو 
والرحالت اةستكشافية، باسضافة لضعف اسقبال عليهـا مـن قبـل 
الطالبـــات نظـــًرا لضـــعف التخطـــيط المســـبق لهـــا مـــن جهـــة وعـــدم 

 إشراكهم في وضع مخططاتها وبرامجها من جهة أخرى.

أوصــت بــه دراســة ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي ضــوء مــا     
الجامعــــة إلــــى ( مــــن ضــــرورة أن تســــعى 2712محمــــد وآخــــرون) 

تنمية السمات الرياديـة للطـالب وتـدريبهم علـى ريـادة األعمـال بـل 
أن يكــون ذلــك ضــمن تقيــيم معــايير أدائهــم، كمــا توصــلت دراســة 

( إلـــــى ضـــــعف امـــــتالك طـــــالب الجامعـــــة 2710ثابـــــت و ســـــالم)
( 2712للمهــارات الرياديــة، كمــا أشــارت دراســة محمــد و يوســف )

ورها فـي تنميـة ثقافـة ريـادة إلى ضـعف دور الجامعـة فـي القيـام بـد
األعمـــــال، وأوصـــــت بضـــــرورة وضـــــع سياســـــات وأهـــــداف محـــــددة 

 ومخططة لتنفيذ ريادة األعمال داخل الجامعات.

 Shaziaوفــــــي نفــــــس الســــــياق أشــــــارت نتــــــائج دراســــــة )    

Nasrullah,etal,2016)   أنه يجب أن يكون هناك المزيـد مـن
نشـطة المفتوحـة المشاريع الخاصة بريـادة األعمـال أو تحضـير األ
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لجميــع الطــالب أو عــن طريــق دروس تعليميــة رياديــة للمعلمــين، 
وخبــراء مختلفــين يعملــون مــع الشــباب علــى المســتوى اةجتمــاعي 
ــــــين ومعلمــــــات ريــــــاا  والعمــــــال والفنــــــانين اةجتمــــــاعيين والمحلل
ـــة ذهنيـــة رياديـــة نحـــو  ـــزة أساســـية لنشـــر حال األطفـــال، ســـتكون مي

 الحياة والمجتمع. 

( إلــــى أن 2713ك أشــــارت نتــــائج دراســــة عبــــد ربــــه ) وكــــذل     
الكثيــر مــن المؤسســات التعليميــة تعــاني مــن العديــد مــن المعوقــات 
ــــر  ــــادة المؤسســــية، حيــــث تفتق ــــق الري ــــل مــــن نجــــاح تحقي التــــي تقل
للهياكــل المرنــة التــي تــتالءم مــع متطلبــات تحســين األداء والقابلــة 

جــــــة لهيمنــــــة للتكيــــــف مــــــع المتغيــــــرات الداخليــــــة والخارجيــــــة، ونتي
البيروقراطيــــة والقصــــور فــــي مــــنح الصــــالحيات اسداريــــة والماليــــة 
واألكاديميــة والضــبابية فــي اآلليــات واألســاليب وتعقيــد اسجــراءات 

ممـــا يحـــد مـــن فـــر  نجـــاح إدارة  ،والمركزيـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات
التميز التي تعتمد على الالمركزية فـي صـياغة السياسـات واتخـاذ 

 .القرارات المناسبة

ـــــائج دراســـــة بـــــن فهـــــد  وتتفـــــق أيضـــــاً      ـــــائج الســـــابقة مـــــع نت النت
( حيــــث صــــنف معوقــــات التميــــز والريــــادة إلــــى معوقــــات 2711)

بشرية وتنظيمية ومالية يعتي في مقدمتها الروتين، والجمـود وعـدم 
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وضـــوح األهـــداف، وانخفــــاا الثقافـــة التنظيميــــة الداعمـــة للريــــادة 
 Virginia -Sáncheza)وهو ما أضـافته نتـائج دراسـةوالتميز. 

& Carlos Atienza, 2018)   والتــي وتوصــلت إلــى أن
ومــن  ،الجامعــة لهــا دور فعــال فــي تنميــة الثقافــة الرياديــة للطــالب

أهـــم توصـــيات البحـــث تفعيـــل الشـــراكة بـــين الجامعـــة والمؤسســـات 
 اةقتصادية المجتمعية لتحفيز الطالب على ريادة األعمال.

( حيث أكـدت 2712ئج دراسة زاهر)وهذا ما توصلت إليه نتا    
ــــرامج  ــــيم الجــــامعي بمصــــر بتوظيــــف الب ــــام التعل ــــى ضــــرورة قي عل
والمقــــررات لخدمــــة ريــــادة األعمــــال ومــــع العمــــل علــــى نشــــر تلــــك 

ن  ،شــــاء مراكــــز للريــــادة داخــــل الجامعــــاتالثقافــــة لــــدى الطــــالب وال
( والتــي أظهــرت 2710ويتفــق مــا ســبق مــع نتــائج دراســة محمــد )

متوسط لجبداع واةبتكار والمخاطرة المحسوبة نتائجها وجود دور 
واةســتقاللية والتنافســية والثقافــة الرياديــة علــى التوجــه الريــادا فــي 
التعليم المستمر في الجامعة، وقد خلصـت الدراسـة بمجموعـة مـن 
التوصـــيات التـــي مـــن شـــعنها العمـــل علـــى زيـــادة اةهتمـــام وتنميـــة 

 ية وجامعة األزهر.ريادة األعمال في كل من الجامعة اسسالم
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اإلجابتتة عتتن الستتوال الثالتتث: متتا واقتتع ثقافتتة ريتتادة األعمتتال بكليتتات 
متتن وجهتتة نظتتر  التربيتتة للطفولتتة المبكتترة متتن ختتالل البحتتث العلمتتي

 عينة البحث؟

لججابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم ترتيـــب عبـــارات المحـــور الثالـــث    
ة مــن الخــا  بواقــع ثقافــة ريــادة األعمــال بكليــات التربيــة للطفولــ

 خالل البحث العلمي حسب أوزانها النسبية.

 (2جدول )
المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى الموافقة  

 (07ثقافة ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة من خالل البحث العلمي )ن=
 

ط المتوس العبارات م
يالحساب  

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
ةالمئوي  

 مستوى
ةالموافق  

ـــــد الكليـــــة مـــــؤتمرات علميـــــة  21 تعق
 .مستقلة لريادة األعمال

ةمنخفض 55.237 0.814 1.657  

تمـــــــول الكليــــــــة أبحاثـــــــًا علميــــــــة  22
 .خاصة بريادة األعمال

 متوسطة 60 0.773 1.8

تجشــــع الكليــــة إجــــراء األبحـــــاث  23
 العلمية الخاصة بريادة األعمال

 متوسطة 56.667 0.805 1.7

ـــــي تنجزهـــــا ت 24 عـــــالج األبحـــــاث الت
الكليـــــة الموضـــــوعات المرتبطـــــة 

 .بريادة األعمال

  متوسطة 66.667 0.659 2

تتنـــوع األبحـــاث العلميـــة بالكليـــة  25
بحيـــــث تغطــــــي جميــــــع جوانــــــب 

 متوسطة 59.047 0.820 1.771
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 .ريادة األعمال
تنفــــذ الكليـــــة مشــــروعات بحثيـــــة  26

مشـــــتركة مـــــع جهـــــات خارجيـــــة 
 .حول ريادة األعمال

 متوسطة 68.097 0.647 2.043

يضـــــع البحـــــث العلمـــــي بالكليـــــة  27
خطوات إجرائية ةكتسـاب ثقافـة 

 .ريادة األعمال

 متوسطة 63.333 0.801 1.9

يضــــع البحــــث العلمــــي الحلـــــول  28
الناجحـــة للتغلـــب علـــى معوقـــات 

 .ريادة األعمال

  متوسطة 58.097 0.829 1.743

ـــــــ ت ماديـــــــة  29 تقـــــــدم الكليـــــــة مكاف
 .ت البحثية الرياديةللمشروعا

 متوسطة 65.713 0.851 1.971

 إجمالي
 المحور

متوسط األوزان النسبية لعبـارات 
 (1.843المحور )

النسبة المئوية لدرجة 
الموافقة على المحور 

((61.429 

 متوسطة

 

( أن النســــبة المئويــــة للموافقــــة علــــى 2يتضــــح مــــن الجــــدول )    
ة ريادة األعمال بكليات بواقع ثقافعبارات المحور الثالث الخا  

جـاءت منخفضـة التربية للطفولة المبكرة من خالل البحث العلمي 
(، 68.097-55.237ومتوســـــــــطة، وتراوحـــــــــت النســـــــــب بـــــــــين )

وتشير  بانحرافات معيارية جميعها أقل من المتوسطات الحسابية.
النتيجــــة الســــابقة إلــــى أن واقــــع ثقافــــة ريــــادة األعمــــال مــــن خــــالل 

درجــة متوســطة ممــا يــدل علــى وجــود بعــا البحــث العلمــي جــاء ب
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الجهــود المبذولــة فــي هــذا الجانــب، ولكنهــا مــا زالــت بحاجــة لمزيــد 
مــــن التطــــوير، وربمــــا يعــــزى ذلــــك لحــــر  البحــــث العلمــــي علــــى 
مواكبـة المتغيـرات والمسـتجدات المعاصـرة مـن جهـة وسـعيه للرقــي 
والنهوا بالمجتمع من جهة أخرى، لكـن يواجهـه بعـا العقبـات 

ات كضــعف الميزانيــات الماديــة المرصــودة لــه أو ضــعف والمعوقــ
 اسمكانات المتطلبة لتجريب نتائجه وتطبيقها أو تعميمها.

بـن  كما يمكن تفسير النتيجة السـابقة فـي ضـوء مـا أشـار إليـه    
ــــى 2711فهــــد ) ــــادة تنقســــم إل ( مــــن وجــــود معوقــــات للتميــــز والري

لــــروتين، معوقــــات بشــــرية وتنظيميــــة وماليــــة يــــعتي فــــي مقــــدمتها ا
والجمــــود وعــــدم وضــــوح األهــــداف، وانخفــــاا الثقافــــة التنظيميــــة 
الداعمــة للريــادة والتميــز.  وفــي نفــس الســياق أشــارت دراســة عبــد 

( إلى أن الكثير مـن المؤسسـات التعليميـة تعـاني مـن 2713ربه )
العديـــــد مـــــن المعوقـــــات التـــــي تقلـــــل مـــــن نجـــــاح تحقيـــــق الريــــــادة 

رنـة التـي تـتالءم مـع متطلبـات المؤسسية، حيث تفتقـر للهياكـل الم
تحسين األداء والقابلة للتكيـف مـع المتغيـرات الداخليـة والخارجيـة، 
ونتيجـــــة لهيمنـــــة البيروقراطيـــــة والقصـــــور فـــــي مـــــنح الصـــــالحيات 
اسداريـــة والماليـــة واألكاديميـــة والضـــبابية فـــي اآلليـــات واألســـاليب 
ـــرارات ممـــا يحـــد مـــ ـــة فـــي اتخـــاذ الق ـــد اسجـــراءات والمركزي ن وتعقي
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فر  نجاح إدارة التميز التي تعتمد على الالمركزيـة فـي صـياغة 
 السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.

ويمكن تفسير النتيجة السابقة في ضوء ما أشارت إليـه نتـائج     
( والتـــي أوضــحت أن الجامعـــة 2710دراســة عبـــد ا ، وآخــرون )

ى نشـر تقوم بدور الوسيط بين طالبها ورجل األعمال، وتعمل عل
ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى طالبهــا مــن خــالل إنشــاء وحــدة لريــادة 
األعمــال، إة أن هنــاك العديــد مــن المعوقــات التــي تحــد مــن أداء 
الجامعة لدورها في تنميـة تلـك الثقافـة، أهمهـا: ضـعف وجـود بيئـة 
تعليميــة تــدعم ريــادة األعمــال، وعــدم وجــود ميزانيــة خاصــة لريــادة 

ــــيم األعمــــال بهــــا، وضــــعف دو  ــــرامج التعل ــــي دمــــج ب ر الجامعــــة ف
 الريادا ضمن مقررات الجامعة.

ـــــائج مـــــع نتيجـــــة دراســـــة      ـــــق هـــــذه النت  elahattin)وتتف
Alan,2019)  ــــة ــــل أبحــــاث علمي حيــــث أوضــــحت ضــــرورة تموي

بتكــــار ال وعالقــــة هــــذه األبحــــاث بتنميــــة اةخاصـــة بريــــادة األعمــــ
 الطالب.  ىواسبداع لد

ا واقتتع ريتتادة األعمتتال بكليتتات التربيتتة اإلجابتتة عتتن الستتوال الرابتتع: متت
متتن  للطفولتتة المبكتترة متتن ختتالل ممارستتات أعلتتاء هيئتتة التتتدري 

 وجهة نظر عينة البحث؟
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لججابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم ترتيـــب عبـــارات المحـــور الرابـــع     
الخــا  بواقــع ريــادة األعمــال بكليــات التربيــة للطفولــة مــن خــالل 

 وزانها النسبية.ممارسات أعضاء هيئة التدريس حسب أ
 (17جدول )

المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى الموافقة ريادة 
األعمال بكليات التربية للطفولة من خالل ممارسات أعضاء هيئة التدريس 

 (07)ن=
ط المتوس العبارات م

يالحساب  
 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 مستوى
ةالموافق  

يعــــــــــد أعضــــــــــاء هيئـــــــــــة  30
ـــات  التـــدريس قـــدوة للطالب
فـــي الـــوعي بثقافـــة ريـــادة 

 .األعمال

 متوسطة 61.903 0.804 1.857

يشــــــترك أعضــــــاء هيئــــــة  31
التـــــدريس مـــــع الطالبـــــات 
ـــــــــــــذ بعـــــــــــــا  فـــــــــــــي تنفي

 .المشروعات الريادية

 متوسطة 59.047 0.802 1.771

يخصـــ  أعضـــاء هيئـــة  32
التـــــــــــدريس محاضـــــــــــرات 
مســـــــتقلة للحـــــــديث عـــــــن 

عمــــــــــال مــــــــــع ريــــــــــادة األ
 .الطالبات

 متوسطة 62.380 0.850 1.871

ةمنخفض 55.237 0.778 1.657يــــــــدرب أعضــــــــاء هيئــــــــة  33  
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التــدريس طالبــاتهم عمليــًا 
علـى بعــا المشــروعات 

 .الريادية
ـــــــــة  34 يـــــــــزود أعضـــــــــاء هيئ

التـــدريس طالبـــاتهم بـــالكم 
المطلوب من المعلومـات 

 .حول ريادة األعمال

 متوسطة 55.713 0.812 1.671

تواصــــل أعضــــاء هيئـــــة ي 35
التــــــدريس مــــــع الخبــــــرات 
األجنبية في مجال ريـادة 
األعمال مع عـرا هـذه 
 .الخبرات على الطالبات

 متوسطة 58.097 0.846 1.743

ي فعـــــــــل أعضـــــــــاء هيئـــــــــة  36
التــدريس مواقــع التواصــل 
اةجتمــــــاعي فــــــي تنميــــــة 
ثقافة ريادة األعمال لـدى 

 .طالباتهم

 متوسطة 56.667 0.805 1.700

ك أعضــــــاء هيئــــــة يشــــــار  37
التـــــدريس مـــــع طالبـــــاتهم  
فــي النــدوات والمــؤتمرات 
 .الخاصة بريادة األعمال

 متوسطة 59.523 0.832 1.786

ـــــــة  38 ـــــــب أعضـــــــاء هيئ يطل
ـــــاتهم  التـــــدريس مـــــن طالب
تنفيــــذ مشــــروعات بحثيــــة 

 متوسطة 65.237 0.859 1.957
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رياديـــــة تــــــرتبط بالتقــــــدير 
 .في المادة الدراسية

ــــــــة  39 يحفــــــــز أعضــــــــاء هيئ
دريس طالبــــاتهم نحــــو التــــ

 .ريادة األعمال

 متوسطة 57.143 0.745 1.714

 إجمالي
 المحور

متوســــط األوزان النســــبية 
ــــــــــــــــــارات المحــــــــــــــــــور  لعب

(1.773) 

النسبة المئوية لدرجة 
الموافقــــــــــــــــة علــــــــــــــــى 

 59.095)المحور )

 متوسطة

 

( أن النســـبة المئويـــة للموافقـــة علـــى 17يتضـــح مـــن الجـــدول )    
بواقع ثقافـة ريـادة األعمـال بكليـات خا  عبارات المحور الرابع ال

ـــــة  التربيـــــة للطفولـــــة المبكـــــرة مـــــن خـــــالل ممارســـــات أعضـــــاء هيئ
جـــــاءت منخفضـــــة ومتوســـــطة، وتراوحـــــت النســـــب بـــــين التـــــدريس 

(، بانحرافـــــات معياريـــــة جميعهـــــا أقـــــل مـــــن 55.237-65.237)
وتشــــير النتيجــــة الســــابقة لســــعي أعضــــاء  المتوســـطات الحســــابية.
ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى الطالبــات وبــذلهم  هيئــة التــدريس لتنميــة

العديــد مــن الجهــود فــي هــذا الجانــب، إة أن هــذه الجهــود تحتــاج 
لمزيد من التطوير والتغلب على المعوقات التي تواجههـا، خاصـة 
ضـــعف اسمكانـــات المتاحـــة مـــن جهـــة وضـــعف التحفيـــز المـــادا 

علــــى  والمعنــــوا مــــع كثــــرة األعبــــاء التدريســــية والتنظيميــــة الملقــــاة
 عاتق أعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى.
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مــا أشــارت إليــه كمــا يمكــن تفســير النتيجــة الســابقة فــي ضــوء    
( مــن أن الكثيــر مــن المؤسســات التعليميــة 2713دراسـة عبــد ربــه)

ـــق  ـــل مـــن نجـــاح تحقي ـــات التـــي تقل ـــد مـــن المعوق تعـــاني مـــن العدي
ءم مـــع الريــادة المؤسســـية، حيـــث تفتقـــر للهياكـــل المرنـــة التـــي تـــتال

متطلبــات تحســين األداء والقابلــة للتكيــف مــع المتغيــرات الداخليــة 
والخارجيـــــة، ونتيجــــــة لهيمنــــــة البيروقراطيـــــة والقصــــــور فــــــي مــــــنح 
الصــالحيات اسداريــة والماليــة واألكاديميــة والضــبابية فــي اآلليــات 
واألســـاليب وتعقيـــد اسجـــراءات والمركزيـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات ممـــا 

ارة التميز التي تعتمد على الالمركزية فـي يحد من فر  نجاح إد
 صياغة السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.

 Rita Vaicekauskaite)وتتفـق هـذه النتـائج مـع دراسـة     
&Asta Valackiene,2018)  حيـــث أكـــدت أهميـــة مشـــاركة

أعضــــاء هيئـــــة التــــدريس مـــــع طالبهـــــم فــــي النـــــدوات والمـــــؤتمرات 
ك تطــوير مبــادرات ريــادة األعمــال وكــذل ،الخاصــة بريــادة األعمــال

وفــي نفــس الســياق صــنف بــن كمشــاريع مشــتركة داخــل الجامعــة. 
( معوقـــــات التميـــــز والريـــــادة إلـــــى معوقـــــات بشـــــرية 2711فهـــــد )

ــــة وماليــــة يــــعتي فــــي مقــــدمتها الــــروتين، والجمــــود وعــــدم  وتنظيمي
وضـــوح األهـــداف، وانخفــــاا الثقافـــة التنظيميــــة الداعمـــة للريــــادة 

 والتميز. 
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ابة عن السوال الخام : ما السبل المقترحتة لتفعيتل واقتع ثقافتة اإلج
المبكترة متن وجهتة نظتر عينتة  ريادة األعمال بكليات التربيتة للطفولتة

 البحث؟

لججابـــة عــــن هــــذا الســــؤال تـــم ترتيــــب عبــــارات المحــــور الخــــامس 
الخا  بالسبل المقترحة لتفعيل واقع ثقافة ريادة األعمال بكليـات 

 .حسب أوزانها النسبيةالتربية للطفولة 

 (11جدول )
المتوسطات الحسابية واةنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى الموافقة على 

 (07السبل المقترحة لتفعيل واقع ثقافة ريادة األعمال بكليات التربية للطفولة )ن=
ط المتوس العبارات م

يالحساب  
 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 مستوى
ةقالمواف  

ـــــل أعضـــــاء هيئـــــة  40 ـــــدريب وتعهي ت
التـــدريس لتنميـــة ثقافـــة طالبـــاتهم 

 .حول ريادة األعمال

ةمرتفع 82.380 0.847 2.471  

تـــوفير المتطلبـــات الماديـــة لتنفيـــذ  41
ـــــــــة  ودعـــــــــم المشـــــــــروعات الريادي

 .بالكلية

ةمتوسط 64.287 0.922 1.929  

إضـــافة مقـــررات مســـتقلة خاصـــة  42
 .بريادة األعمال

ةمرتفع 81.903 0.716 2.457  

تخصـــــــــــي  بـــــــــــرامج وأنشـــــــــــطة  43
طالبيــــة مســــتقلة خاصــــة بريــــادة 

 .األعمال

ةمرتفع 79.047 0.802 2.371  
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عمـــــــل مســـــــابقات طالبيـــــــة فـــــــي  44
مشروعات ريادة األعمال وتقـديم 

 .جوائز قيمة لها

ةمرتفع 80.477 0.843 2.414  

نشـــر ثقافـــة ريـــادة األعمـــال بـــين  45
جميع منسوبي الكليـة مـن خـالل 

لنــدوات والمــؤتمرات والمنشــورات ا
 .المسهمة في ذلك 

ةمرتفع 80.953 0.861 2.429  

عمـــــــــل شـــــــــراكات واســـــــــعة مـــــــــع  46
المؤسســـات الرياديـــة لـــدعم ثقافـــة 

 .ريادة األعمال بالكلية

ةمتوسط 66.190 0.876 1.986  

تبــــــادل الخبــــــرات مــــــع الجهـــــــات  47
الخارجيـــــة المتميـــــزة فـــــي مجـــــال 

 .ريادة األعمال

ةمرتفع 80.000 0.875 2.400  

تخصــي  ميزانيــة مســتقلة لــدعم  48
المشـــروعات البحثيـــة فـــي مجـــال 

 .ريادة األعمال

ةمرتفع 92.857 0.611 2.786  

إنشــــاء صــــندوق مســــتقل بالكليــــة  49
خاصــــــــــــــة بريــــــــــــــادة األعمـــــــــــــــال 
والمشــــــــروعات الرياديــــــــة ســــــــواء 
ألعضــــــــــاء هيئــــــــــة التــــــــــدريس أم 

 .للطلبة

ةمتوسط 77.143 0.860 2.314  

 إجمالي
 المحور

متوســط األوزان النســبية لعبــارات 
 (2.356المحور )

النســـبة المئويـــة لدرجـــة 
الموافقـــة علـــى المحـــور 

((78.524 

 مرتفعة
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( أن النســبة المئويــة للموافقــة علــى 11يتضــح مــن الجــدول )     
باآلليـات المقترحـة لتفعيـل واقـع عبارات المحـور الخـامس الخـا  

جـــــاءت فولـــــة المبكـــــرة ثقافـــــة ريـــــادة األعمـــــال بكليـــــات التربيـــــة للط
(، 92.857-66.19متوســطة، ومرتفعــة وتراوحــت النســب بــين )

وتشير  بانحرافات معيارية جميعها أقل من المتوسطات الحسابية.
النتيجة السابقة إلى أن موافقة عينـة البحـث علـى السـبل المقترحـة 
لتفعيل واقع ثقافة ريادة األعمال جاءت مرتفعة، ويمكن عزو هذه 

ن هــــذه الســــبل تــــم اقتراحهــــا وصــــياغتها فــــي ضــــوء النتيجــــة لكــــو 
األدبيات التربوية والدراسات السـابقة التـي اهتمـت بريـادة األعمـال 
باسضـــافة للنظريـــات المفســـرة لهـــا، كمـــا أنـــه تـــم اةسترشـــاد بـــ راء 
الخبراء والمتخصصين في المجـال عنـد صـياغة هـذه المقترحـات، 

وخصائصـها، ومـن  كما أنه تم مراعاة طبيعـة المرحلـة ومتطلباتهـا
 ثم جاءت الموافقة على هذه السبل مرتفعة.

أوضـحه اةتحـاد كما يمكـن تفسـير هـذه النتيجـة فـي ضـوء مـا     
ـــــي مـــــن أن التركيـــــز علـــــى ريـــــادة األعمـــــال هـــــو الســـــبيل  األوروب
للنهـــوا باةقتصـــاديات الماليـــة، األمـــر الـــذا يفـــرا أن يكـــون 

وعلـى مسـتوى جميـع اةهتمام بها منذ بدايات النشعة اةجتماعيـة، 
المراحــــــل التعليميــــــة، وة ســــــيما المرحلــــــة الجامعيــــــةح حيــــــث إنهــــــا 
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ـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي                              المســـــــــــــــــــــئولة عـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــوفير القـــــــــــــــــــــوى العامل
 .(Johannes, Lindner, 2018, 115 - 127)المجتمع 

وتتفــــــــــق هــــــــــذه النتيجــــــــــة مــــــــــع مــــــــــا أشــــــــــارت إليــــــــــه دراســــــــــة     
(Firmansyah & Rusmin,2018)  أوضـحت ضـرورة حيـث

اةهتمام بريادة األعمال من خالل إجراء دورات تدريبية للمعلمـين 
نطـــــاق ريـــــادة األعمـــــال، وتحديـــــد األفكـــــار وفـــــر  ريـــــادة  ومنهـــــا

األعمـــال، خطـــة العمـــل واةبتكـــار واسبـــداع فـــي ريـــادة األعمـــال، 
ســتراتيجية التســويق وموضــوع إفهــوم اسدارة فــي ريــادة األعمــال، م

 ية. األخالقيات الرياد

( مــن 2712وكــذلك مــا أشــارت إليــه دراســة محمــد ويوســف )     
ضـــرورة وضـــع سياســـات وأهـــداف محـــددة ومخططـــة لتنفيـــذ ريـــادة 
األعمـــال داخـــل الجامعـــات. كمـــا تتفـــق كـــذلك مـــع مـــا أوصـــى بـــه 

( مــــن ضــــرورة إنشــــاء 2712المرصــــد العــــالمي لريــــادة األعمــــال )
ثقافـة ريـادة  مراكز لريادة األعمال في الجامعات المصـرية، ونشـر

األعمــال بــين الطــالب، وة ســيما علــى غــرار مــا تقيمــه الجامعــات 
البريطانية واألمريكية في القـاهرة مـن إقامـة تخصصـات فـي ريـادة 

(. وتتفــق هــذه النتيجــة كــذلك 2712األعمــال واةبتكــار حطــاب )
( للحـــد مـــن المعوقـــات التـــي تواجـــه 2712علـــي )مـــع مـــا اقترحـــه 
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لتعلــــيم والتــــدريب والتوجيــــه واسرشــــاد ريــــادة األعمــــال مــــن خــــالل ا
 والتمويل والتمكين.

واستكماًة للنتائج السابقة تم ترتيب محاور اةستبانة من حيث    
متوسط األوزان النسبية لكل محور ونسبة الموافقة عليه، والجدول 

 التالي يوضح استجابات أفراد العينة على المحاور مجملة:

 (12جدول )
ينة لمجموع محاور اةستبانة من حيث تعرف واقع ثقافة ريادة استجابات أفراد الع

 (07)ن= األعمال بكليات التربية للطفولة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
متوسط األوزان  المحور م

النســـــــــــــــــــــــــــــــــــبية 
لعبــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

 المحور

النســــــــــــــــــــــــــــــبة 
المئويـــــــــــــــــــــــــــة 
لدرجـــــــــــــــــــــــــــــــة 
الموافقة علـى 

 المحور

ترتيــب المحــور 
علــــــــى حســــــــب 
متوســـــــــــــــــــــــــــــــــط 
األوزان النسبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــارات ل عب
 المحور

درجــــة الموافقــــة 
على كل محور 
مــــــــــن محــــــــــاور 

 اةستبانة 

 منخفضة 5 53.190 1.596 األول 1
 منخفضة 4 53.238 1.597 الثاني 2
 متوسطة 2 61.429 1.843 الثالث 3
 متوسطة 3 59.095 1.773 الرابع 4
 مرتفعة 1 78.524 2.356 الخامس 5

فقــة مــن وجهــة نظــر ( أن درجــة الموا12يتضــح مــن الجــدول )   
عينـــــة الدراســــــة علـــــى محــــــاور اةســـــتبانة تراوحــــــت بـــــين مرتفعــــــة 
ومنخفضــــة وكانــــت ترتيبهــــا كالتــــاليح المحــــور الخــــامس الخــــا  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (404)                           0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

السبل المقترحة لتفعيـل واقـع ثقافـة ريـادة األعمـال بكليـات التربيـة ب
، ثــم بالبحــث العلمــيثــم المحــور الثالــث الخــا  للطفولــة المبكــرة، 

ـــدريسا  المحـــور الرابـــع الخـــ ، ثـــم بممارســـات أعضـــاء هيئـــة الت
ـــاني الخـــا   ـــم المحـــور األول باألنشـــطة الطالبيـــةالمحـــور الث ، ث

ــالمقررات الدراســيةالخــا   النســبة المئويــة لدرجــة  ، حيــث بلغــتب
ـــــــة علـــــــى المحـــــــاور (، 61.429(، )78.524بالترتيـــــــب ) الموافق

(59.095( ،)53.238( ،)53.19.) 

عامـة لضـعف واقـع ثقافـة ريـادة وتشير النتيجة السابقة بصفة     
األعمـــال بكليـــات التربيـــة للطفولـــة المبكـــرة مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة 

 الدراسة مع وجود موافقة مرتفعة على السبل المقترحة لتفعيله.

( التــي أشــارت 2712وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ســمير )    
إلــى وجــود قصــــور واضـــح فــــي دور الجامعـــات فــــي تنميــــة ثقافــــة 

ــ ( 2712ـادة األعمــال لـــدى الطــــالب، ودراســة محمــد ويوســف )ريـ
التــــي أشــــارت لضــــعف قيــــام الجامعــــة بــــدورها تجــــاه تنميــــة ثقافــــة 
األعمــــال لــــدى طالبهـــــا، وأن قيامهــــا بهــــذا الـــــدور غيــــر ملمـــــوس 
ــــادة  ــــة ري ــــوافر ثقاف ــــدريس، وضــــعف ت ــــة الت بالنســــبة ألعضــــاء هيئ

لـى دورهـم األعمال لدى أعضاء هيئة التدريس، والتي انعكسـت ع
تجاه إكسابها للطالب، ومن ثم وضعت الدراسة مقترحات تتطلب 
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ضـــرورة قيـــام الجامعـــة بتـــوفير بيئـــة معرفيـــة لـــدى الطـــالب بثقافـــة 
ريـــادة األعمـــال ضـــمن بـــرامج كلياتهـــا المختلفـــة، وضـــرورة وضـــع 
سياســــات وأهــــداف محــــددة وخطــــط تنفيذيــــة لريــــادة األعمــــال فــــي 

( التــي أشــارت إلــى 2710) الجامعــة، ودراســة عبــد ا ، وآخــرون
 ،أن الجامعــــة تقــــوم بــــدور الوســــيط بــــين طالبهــــا ورجــــل األعمــــال

وتعمــل علــى نشــر ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى طالبهــا مــن خــالل 
إنشــاء وحــدة لريــادة األعمــال، إة أن هنــاك العديــد مــن المعوقــات 
التي تحد من أداء الجامعة لـدورها فـي تنميـة تلـك الثقافـة، أهمهـا: 

ـــادة األعمـــال، وعـــدم وجـــود  ضـــعف وجـــود ـــة تعليميـــة تـــدعم ري بيئ
ميزانيـــة خاصـــة لريـــادة األعمـــال بهـــا، وضـــعف دور الجامعـــة فـــي 

 دمج برامج التعليم الريادا ضمن مقررات الجامعة.

ما متدى تتيثير متريتري )النتوع/ الدرجتة اإلجابة عن السوال الساد : 
ة األعمتال رويتة عينتة البحتث لواقتع ثقافتة ريتادالعلمية/الجامعة( فتي 

 ؟ بكليات التربية للطفولة المبكرة والسبل المقترحة لتفعيله

  النتـــائج الخاصـــة بـــالفروق بـــين اســـتجابات أفـــراد العينـــة علـــى
 -مدى الموافقة على محاور اةستبانة بحسب متغير النوع )ذكور

 إناث(، والجدول التالي يبين ذلك:
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 (13جدول )
سظهار دةلة الفروق بين استجابات  t – test نتائج اختبار التاء لعينتين مستقلتين

أفراد العينة المستفتاة نحو الموافقة على محاور اةستبانة حسب متغير النوع 
 (07)ن=

االنحراف  المتوسط ن النوع المحور
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 812. 239. 5.538 16.133 30 ذكور األول
 5.183 15.825 40 إناث غير دالة

 329. 983. 5.229 16.633 30 ذكور الثاني
 4.602 15.475 40 إناث غير دالة

 224. 1.226 5.131 17.5 30 ذكور الثالث
 5.597 15.9 40 إناث غير دالة

 256. 1.146 7.106 18.833 30 ذكور الرابع
 6.890 16.9 40 إناث غير دالة

 657. 449. 6.435 23.967 30 ذكور الخامس
دالة غير  6.793 23.250 40 إناث 

 

( أنه:13يتضح من الجدول )  

ة توجد فروق ذات دةلة إحصائية بين استجابات أفراد العينة  -
إناث(، بالنسبة للمحور األول الخـا   -تبًعا لمتغير النوع )ذكور

بواقـــع ثقافـــة ريـــادة األعمـــال بكليـــات التربيـــة للطفولـــة المبكـــرة مـــن 
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(، 239.ة، حيــــث جــــاءت قيمــــة )ت(، )خــــالل المقــــررات الدراســــي
 (.0.05وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى دةلة )

ة توجــــد فــــروق ذات دةلــــة إحصــــائية بــــين اســــتجابات أفــــراد   -
إنـاث(، بالنسـبة للمحـور الثـاني  -العينة تبًعـا لمتغيـر النـوع )ذكـور

 الخا  بواقع ثقافة ريادة األعمال بكليات التربية للطفولـة المبكـرة
(، 983.من خالل األنشطة الطالبية، حيث جـاءت قيمـة )ت(، )

 (. 0.05وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى دةلة )

ة توجد فروق ذات دةلة إحصائية بين استجابات أفراد العينة  -
إنـــــاث(، بالنســـــبة للمحـــــور الثالـــــث  -تبًعـــــا لمتغيـــــر النـــــوع )ذكـــــور

التربية للطفولـة المبكـرة  الخا  بواقع ثقافة ريادة األعمال بكليات
(، 1.226مــن خــالل البحــث العلمــي، حيــث جــاءت قيمــة )ت(، )

 (. 0.05وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى دةلة )

ة توجد فروق ذات دةلة إحصائية بين استجابات أفراد العينة  -
إناث(، بالنسبة للمحور الرابـع الخـا   -تبًعا لمتغير النوع )ذكور

ريـــادة األعمـــال بكليـــات التربيـــة للطفولـــة المبكـــرة مـــن  بواقـــع ثقافـــة
ـــــــث جـــــــاءت قيمـــــــة )ت(،  ـــــــدريس، حي ـــــــة الت خـــــــالل أعضـــــــاء هيئ

ـــد مســـتوى دةلـــة 1.146) ـــر دالـــة إحصـــائًيا عن (، وهـــي قيمـــة غي
(0.05 .) 
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ة توجد فروق ذات دةلة إحصائية بين استجابات أفراد العينة  -
ور الخــــامس إنــــاث(، بالنســــبة للمحــــ -تبًعــــا لمتغيــــر النــــوع )ذكــــور

الخا  بالسبل المقترحة لتفعيل واقع ثقافة ريادة األعمال بكليـات 
(، وهـي 449.التربية للطفولة المبكرة، حيـث جـاءت قيمـة )ت(، )

 (.0.05قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى دةلة )

وتبدو هذه النتيجة منطقية، ويمكن تفسيرها في ضوء أن كاًل مـن 
لبحـــث يعملــــون فـــي نفـــس الظــــروف الـــذكور واسنـــاث مــــن عينـــة ا

وتتــــاح لهــــم نفــــس اسمكانــــات، ولــــديهم نفــــس المــــؤهالت ومــــن ثــــم 
جــاءت إجــابتهم متشــابهة حــول واقــع ثقافــة ريــادة األعمــال والســبل 

 المقترحة لتفعيله.

  النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى
ـــر الدرجـــة ـــى محـــاور اةســـتبانة بحســـب متغي ـــة  الموافقـــة عل العلمي

 .مدرس( -أستاذ مساعد -)أستاذ

ــــة  ــــروق ذات دةل ــــه توجــــد ف ــــداني أن ــــائج البحــــث المي أوضــــحت نت
إحصـــائية بـــين اســـتجابات أفـــراد العينـــة علـــى محـــاور اةســــتبانة، 

 والجدول التالي يبين ذلك:

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (444)                           0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 (12جدول )
نتائج اختبار تحليل التباين أحادا اةتجاه سظهار دةلة الفروق بين استجابات 

اد العينة المستفتاة نحو الموافقة على محاور اةستبانة حسب متغير الدرجة أفر 
 (07العلمية )ن=

مجموع  ملدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  ف
 اإلحلائية

بين  األول
 المجموعات

482.78
8 

2 241.39
4 

11.107 
 

.000 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1456.0
84 

67 21.733 

1938.8 المجموع
71 

69  

بين  الثاني
 المجموعات

381.32
5 

2 190.66
3 

10.133 
 

.000 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1260.6
17 

67 18.815 

1641.9 المجموع
43 

69  

بين  الثالث
 المجموعات

281.04
8 

2 140.52
4 

5.386 
 

.007 
 دالة

داخل 
 المجموعات

1747.9
37 

67 26.089 

2028.9 المجموع
86 

69  
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بين  الرابع
 المجموعات

380.20
2 

2 190.10
1 

4.246 
 

.018 
 دالة

داخل 
 المجموعات

2999.6
40 

67 44.771 

3379.8 المجموع
43 

69  

بين  الخامس
 المجموعات

320.83
6 

2 160.41
8 

3.998 .023 
 دالة

داخل 
 المجموعات

2688.4
35 

67 40.126 

3009.2 المجموع
71 

69  

 

 :أنه( 12) الجدول من يتضح

توجـــد فـــروق ذات دةلـــة إحصـــائية بـــين اســـتجابات أفـــراد العينـــة   
مـــدرس(،  -أســـتاذ مســـاعد -تبًعـــا لمتغيـــر الدرجـــة العلميـــة )أســـتاذ
حيــــث جــــاءت قيمــــة )ف(،  بالنســــبة لمحــــاور اةســــتبانة الخمســــة،

(11.107( ،)10.138( ،)5.386( ،)4.246( ،)3.998 ،)
( 0.05دالة إحصـائًيا عنـد مسـتوى دةلـة ) على الترتيب وهي قيم

للمقارنــــــات  "LSD"اختبــــــار ولتوضــــــيح اتجــــــاه الفــــــروق نســــــتخدم 
 اتجاه الفروق علـى محـاور اةسـتبانة تبعـاً ح لمعرفة الثنائية البعدية
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ــــــر الدرجــــــة العلميــــــة )أســــــتاذ  مــــــدرس(، -أســــــتاذ مســــــاعد -لمتغي
 .نائية البعديةللمقارنات الث "LSD"اختبار باستخدام 

 (10ل )جدو 
 للمقارنات الثنائية البعدية لعينة البحث "LSD"نتائج اختبار 

 (.07تبًعا لمتغير الدرجة العلمية )ن=
المجموعة  المحور

 )أ(
المجموعة 

 )ب(
الفرق بين 
المتوسطات 

ب( -)أ  

الخطي 
 المعياري

الداللة 
 اإلحلائية

 050. 1.93018 *3.85714 أستاذ مساعد أستاذ األول
 000. 1.62656 *7.26087 مدرس

أستاذ 
 مساعد

 020. 1.42295 *3.40373 مدرس

 008. 1.79596 *4.90000 أستاذ مساعد أستاذ الثاني
 000. 1.51345 *6.76957 مدرس

أستاذ 
 مساعد

 163. 1.32400 1.86957 مدرس

 472. 2.11479 -1.52857- أستاذ مساعد أستاذ الثالث
 075. 1.78214 3.22609 مدرس

تاذ أس
 مساعد

 003. 1.55904 *4.75466 مدرس

 204. 2.77038 3.55714 أستاذ مساعد أستاذ الرابع
 007. 2.33460 *6.48261 مدرس

أستاذ 
 مساعد

 157. 2.04235 2.92547 مدرس
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-7.41429- أستاذ مساعد أستاذ الخامس
* 

2.62273 .006 

 060. 2.21018 -4.22174- مدرس
أستاذ 
 مساعد

 103. 1.93350 3.19255 مدرس

* تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية   .05 

 ( ما يلي:10يتضح من الجدول )

توجــد فــروق ذات دةلــة إحصــائية بــين اســتجابات أفــراد العينــة  -
مـــدرس(،  -أســـتاذ مســـاعد -تبًعـــا لمتغيـــر الدرجـــة العلميـــة )أســـتاذ

دة األعمـال بكليـات الخا  بواقع ثقافـة ريـابالنسبة للمحور األول 
، لصـالح فئـة التربية للطفولة المبكرة من خـالل المقـررات الدراسـية

أسـتاذ حيـث جـاءت قيمــة الفـرق بـين متوســطات فئـة أسـتاذ وأســتاذ 
وهما  (،26087.7*(، )8574.3*مساعد ومدرس على الترتيب)

(. ولصـالح فئـة 0.05قيمتان دالتان إحصائًيا عند مستوى دةلة )
أسـتاذ  يث جـاءت قيمـة الفـرق بـين متوسـطات فئـةحأستاذ مساعد 

ـــــة مـــــدرس ـــــر دالـــــة  (،*3.40373) مســـــاعد وفئ وهـــــي قيمـــــة غي
 (.0.05إحصائًيا عند مستوى دةلة )

توجــد فــروق ذات دةلــة إحصــائية بــين اســتجابات أفــراد العينــة  -
مـــدرس(،  -أســـتاذ مســـاعد -تبًعـــا لمتغيـــر الدرجـــة العلميـــة )أســـتاذ
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  بواقع ثقافة ريـادة األعمـال بكليـات بالنسبة للمحور الثاني الخا
التربية للطفولة المبكرة من خـالل األنشـطة الطالبيـة، لصـالح فئـة 

اذ حيـث جـاءت قيمــة الفـرق بـين متوســطات فئـة أسـتاذ وأســتاذ أسـت
وهمــــا  (،76957.6*(، )9.4*مســــاعد ومــــدرس علــــى الترتيــــب )

ـــة ) ـــد مســـتوى دةل ـــان إحصـــائًيا عن ـــم 0.05قيمتـــان دالت (. بينمـــا ل
ظهر النتائج دةلة فـروق بـين فئتـي أسـتاذ مسـاعد ومـدرس حيـث ت

وهـــي قيمـــة  (،1.86957قيمـــة الفـــرق بـــين متوســـطاتهما )جـــاءت 
 (. 0.05غير دالة إحصائًيا عند مستوى دةلة )

توجــد فــروق ذات دةلــة إحصــائية بــين اســتجابات أفــراد العينــة  -
، مـــدرس( -أســـتاذ مســـاعد -تبًعـــا لمتغيـــر الدرجـــة العلميـــة )أســـتاذ

بالنسبة للمحور الثالث الخا  بواقع ثقافة ريادة األعمال بكليـات 
التربيـــة للطفولـــة المبكـــرة مـــن خـــالل البحـــث العلمـــي، لصـــالح فئـــة 

اذ مساعد حيث جـاءت قيمـة الفـرق بـين متوسـطات فئـة أسـتاذ أست
وهـــي قيمـــة دالـــة إحصـــائًيا عنـــد  (،75466.4*مســـاعد ومـــدرس )
ر النتــائج دةلــة فــروق بــين (. بينمــا لــم تظهــ0.05مســتوى دةلــة )

فئتــي أســتاذ وأســتاذ مســاعد، وفئتــي أســتاذ ومــدرس، حيــث جــاءت 
علـى (، 3.2260 (،)1.52857-قيمة الفرق بين متوسطاتهما )

الترتيــب، وهمــا قيمتــان غيــر دالتــان إحصــائًيا عنــد مســتوى دةلــة 
(0.05.) 
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توجــد فــروق ذات دةلــة إحصــائية بــين اســتجابات أفــراد العينــة  -
مـــدرس(،  -أســـتاذ مســـاعد -متغيـــر الدرجـــة العلميـــة )أســـتاذتبًعـــا ل

بالنسبة للمحور الرابع الخا  بواقـع ثقافـة ريـادة األعمـال بكليـات 
التربية للطفولة المبكرة من خالل أعضـاء هيئـة التـدريس، لصـالح 

اذ حيـــث جـــاءت قيمـــة الفـــرق بـــين متوســـطات فئـــة أســـتاذ فئـــة أســـت
ئًيا عنـــد مســـتوى وهـــي قيمـــة دالـــة إحصـــا (،48261.6*ومــدرس )
بينمـــا لـــم تظهـــر النتـــائج دةلـــة فـــروق بـــين فئتـــي  ،(0.05دةلـــة )

أستاذ وأسـتاذ مسـاعد، وفئتـي أسـتاذ مسـاعد ومـدرس حيـث جـاءت 
ــــــب ) ــــــى الترتي ــــــين متوســــــطاتهما عل          (،3.55714قيمــــــة الفــــــرق ب

وهما قيمتان غير دالتان إحصائًيا عنـد مسـتوى  (،2.925447 )
 (. 0.05دةلة )

فــروق ذات دةلــة إحصــائية بــين اســتجابات أفــراد العينــة توجــد  -
مـــدرس(،  -أســـتاذ مســـاعد -تبًعـــا لمتغيـــر الدرجـــة العلميـــة )أســـتاذ

الخــا  بالســبل المقترحــة لتفعيــل واقــع بالنســبة للمحــور الخــامس 
لصــالح فئــة ، ثقافـة ريــادة األعمــال بكليــات التربيـة للطفولــة المبكــرة

ســطات فئـة أسـتاذ وأســتاذ اذ حيـث جـاءت قيمــة الفـرق بـين متو أسـت
وهـــي قيمـــة دالـــة إحصـــائًيا عنـــد مســـتوى  (،7.41429-مســـاعد )
(. بينمـــا لـــم تظهـــر النتـــائج دةلـــة فـــروق بـــين فئتـــي 0.05دةلـــة )

قيمــة أســتاذ ومــدرس، وفئتــي أســتاذ مســاعد ومــدرس حيــث جــاءت 
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ــــــــــرق بــــــــــين متوســــــــــطاتهما علــــــــــى الترتيــــــــــب )                     (،4.22174-الف
وهمـا قيمتـان غيـر دالتـان إحصـائًيا عنـد مسـتوى  (،3.19255 )

 (.0.05دةلة )

وتبــــدو النتيجــــة الســــابقة منطقيــــة، ويمكــــن تفســــيرها فــــي ضــــوء    
عامل الخبرة الذا يتمتع به أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ 

برتبة أستاذ مساعد ومدرس، حيث أتيحت لهم فر  أكثـر  مقارنةً 
ميقـة متصـلة بموضـوع ريــادة للتعامـل المباشـر واكتسـاب خبـرات ع

بصــورة أعمــق بكليــات التربيــة  ةاألعمــال ومتطلباتــه، ورؤيــة واقعــ
للطفولة المبكرة مقارنة باألسـتاذة المسـاعدين والمدرسـين، ومـن ثـم 

 جاءت الفروق في صالحهم. 

  النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى
 -متغيـر الجامعـة )القـاهرة الموافقة على محـاور اةسـتبانة بحسـب

 .أسيوط( -المنصورة -اسسكندرية

أوضــحت نتــائج البحــث الميدانيـــة أنــه توجــد فــروق ذات دةلـــة    
إحصـــائية بـــين اســـتجابات أفـــراد العينـــة علـــى محـــاور اةســــتبانة، 

 والجدول التالي يبين ذلك:
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 (12جدول )
لفروق بين استجابات نتائج اختبار تحليل التباين أحادا اةتجاه سظهار دةلة ا

أفراد العينة المستفتاة نحو الموافقة على محاور اةستبانة حسب متغير 
 (07الجامعة)ن=

مصدر  المحور
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الدةلة  ف
 اسحصائية

بين  األول
 المجموعات

118.379 3 39.460 1.431 
 

.242 
غير 
داخل  دالة

 المجموعات
1820.492 66 27.583 

  69 1938.871 المجموع
بين  الثاني

 المجموعات
24.060 3 8.020 .327 

 
.806 
غير 
داخل  دالة

 المجموعات
1617.883 66 24.513 

  69 1641.943 المجموع
بين  الثالث

 المجموعات
83.039 3 27.680 .939 

 
.427 
غير 
داخل  دالة

 المجموعات
1945.947 66 29.484 

  69 2028.986 المجموع
بين  الرابع

 المجموعات
136.638 3 45.546 .927 

 
.433 
غير 
 49.139 66 3243.205داخل  دالة
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 المجموعات
  69 3379.843 المجموع

بين  الخامس
 المجموعات

115.416 3 38.472 .877 .457 
غير 
داخل  دالة

 المجموعات
2893.856 66 43.846 

  69 3009.271 موعالمج
 

 ( أنه: 12يتضح من الجدول )

ة توجد فروق ذات دةلة إحصائية بين استجابات أفراد العينة  -
أسيوط(،  -المنصورة -اسسكندرية -تبًعا لمتغير الجامعة )القاهرة

حيــــث جــــاءت قيمــــة )ف(،  بالنســــبة لمحــــاور اةســــتبانة الخمســــة،
(1.431( ،)0.327( ،)0.939( ،)0.927( ،)0.877 ،)

علـــى الترتيـــب وهـــي قـــيم غيـــر دالـــة إحصـــائًيا عنـــد مســـتوى دةلـــة 
(0.05). 
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 توليات البحث: 

فــي ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتــائج يمكــن التوصــية بمــا 
 يلي:

  ضرورة اةستفادة من السبل المقترحـة لتفعيـل واقـع ثقافـة ريـادة
األعمــــال بكليــــات التربيــــة للطفولــــة المبكــــرة مــــن خــــالل تضــــمين 

 ررات خاصة بريادة األعمال ضمن اللوائح الخاصة بالكليات.مق

  ضرورة اةهتمام بالكشف عن المعوقات والعقبـات التـي تواجـه
ريادة األعمال بكليـات التربيـة للطفولـة المبكـرة، مـن خـالل تشـكيل 

 ىلجــان متخصصــة تستشــرف المعوقــات قبــل حــدوثها والعمــل علــ
 معالجتها والتعامل معها.

  المسئولة بتطوير المقررات الدراسية بما يسـمح اهتمام الجهات
بمواكبتهـــا المتغيـــرات والمســـتجدات المعاصـــرة مـــن جهـــة ويجعلهـــا 
قابلــة للتعــديل والتطــوير باســتمرار وشــاملة لجميــع جوانــب الــتعلم، 
ويجعلهــا متمشــية مــع متطلبــات تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال لـــدى 

 الطالب.

  بكليـــــات التربيـــــة مراجعـــــة خطـــــط وبـــــرامج األنشـــــطة الطالبيـــــة
للطفولــة المبكــرة، بحيــث تتســع دائــرة مشــاركة الطالبــات فيهــا وفــي 
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التخطيط لها من جهـة وتضـمينها مـا يسـهم فـي تنميـة ثقافـة ريـادة 
 األعمال من جهة أخرى.

  تشكيل صندوق خا  بريادة األعمال يتولى إدارته واسشـراف
عليــــه متخصصــــون مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس، تكــــون مهمتــــه 

 على تنمية ثقافة ريادة األعمال والتغلب على معوقاتها. العمل

 مقترحات البحث: 

مجال، من يقترح البحث بعا الدراسات المكملة لها في نفس ال
 أبرزها ما يلي:

  معوقــات ثقافــة ريــادة األعمــال بكليــات التربيــة للطفولــة المبكــرة
من وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس والطالبـات وآليـات التغلـب 

 ا.عليه
  ــــة ــــات التربي ــــة ثقافــــة ريــــادة األعمــــال بكلي تصــــور مقتــــرح لتنمي

 للطفولة المبكرة في ضوء خبرات بعا الدول.
  ــــدى ــــادة األعمــــال ل ــــة ثقافــــة ري ــــي تنمي ــــة ف دور اسدارة الجامعي

 الطالب من وجهة نظرهم في ضوء بعا المتغيرات.
  اســـتراتيجية تربويـــة مقترحـــة لتنميـــة ثقافـــة ريـــادة األعمـــال لـــدى

 .يات التربية للطفولة المبكرة بجمهورية مصر العربيةطالب كل
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 المراجع

 المراجع العربية :

ـــيم الريـــادا مـــدخل 2710إبـــراهيم، عصـــام ســـيد أحمـــد )- (. التعل
مجلـة كليـة  .لدعم توجه طالب الجامعة نحو الريادة والعمل الحـر

 .100 -132(،12، )التربية ببورسعيد
النيــــــة الرياديــــــة  مــــــدى تــــــوافر(. 2712أبــــــو الشــــــعر، حنــــــين. )-

 .طلبـة الجامعـات الحكوميـة فـي األردن ىوالعوامل المؤثرة فيها لد
 .كليــة اةقتصــاد والعلــوم اسداريــة .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة

 .جامعة اليرموك
واقــــع ريــــادة األعمــــال فـــــي (. 2710) أبــــو قــــرن، ســــعيد محمــــد-

الجامعــــات الفلســــطينية بقطــــاع غــــزة: دراســــة مقارنــــة بــــين قســــمي 
رســـــــالة  .لـــــــيم المســـــــتمر فـــــــي جـــــــامعتي األزهـــــــر واسســـــــالميةالتع

 كلية التجارة، فلسطين: الجامعة اسسالمية. .ماجستير
 ىأثر استخدام نظم دعم القرار عل(. 2710أبو هديب، إيمان )-

ريـادة األعمـال فـي جمعيــة شـركات تقنيـة المعلومـات واةتصــاةت 
الدراســــات  كليــــة .رســــالة دكتــــوراه غيــــر منشــــورة .)إنتــــاج(، األردن

 .جامعة العلوم اسسالمية العالمية .العليا
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(. خصـــــــائ  الريـــــــادا فـــــــي 2717إســـــــماعيل، عمـــــــر علـــــــي )-
اسبـداع التقنـي دراسـة حالـة فـي  ىالمنظمات الصـناعية وأثرهـا علـ

مجلـــة القادســـية للعلـــوم  .الشـــركة العامـــة لصـــناعة األثـــاث المنزلـــي
 -22، (2)12 .اسداريـــــــة واةقتصـــــــادية جامعـــــــة نينـــــــوى العـــــــراق

171.-  
 معجـــــم الصـــــحاح(. 2770الجـــــوهرا، إســـــماعيل بـــــن حمـــــاد. )-

 لبنان.. دار المعرفة .)الطبعة الثانية(
(. المــرأة الســعودية 2712وســعد، نيــرمين )ح الحديــدا، نســرين -

، 2، 22، مجلة كلية التربيـة .وريادة األعمال: نجاحات وتحديات
 .323 – 332جامعة طنطا، مصر، 

(. دور الخصـــائ  الرياديـــة فـــي 2713م )حســـين، قـــيس إبـــراهي-
ـــــة مـــــن  ـــــزام التنظيمـــــي دراســـــة اســـــتطالعية آلراء عين ـــــز اةلت تعزي

 .ديـالي -متخذا القـرار فـي الشـركة العامـة للصـناعات الكهربائيـة
ـــــــة ـــــــة فـــــــي الهيئ  ورقـــــــة عمـــــــل مقدمـــــــة لمـــــــؤتمر الدراســـــــات العلمي

 جامعة السليمانية. .العراق .الكردستانية
تقرير  .رصد العالمي لريادة األعمالالم .(2712حطاب،هال ) -

 .ريادة األعمال بمصر 
 .(2712العربـــي، هشـــام يوســـف ) حالحمـــالي، راشـــد بـــن محمـــد -

واقع ثقافة ريادة األعمال بجامعة حائل وآليـات تفعيلهـا مـن وجهـة 
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، ع دراســــات فــــي التربيـــــة وعلــــم الـــــنفس .نظــــر الهيئــــة التدريســـــية
(02.) 
دة األعمــــال فــــي الشــــركات أثــــر ريــــا(. 2710الــــدراس، أســــامة )-

المســـــئولية  ىالصـــــناعية المدرجـــــة فـــــي ســـــوق عمـــــان المـــــالي علـــــ
جامعة  .كلية األعمال .رسالة ماجستير غير منشورة .اةجتماعية

 .عمان العربية
(. التميــــز فــــي األداء: ماهيتــــه وكيــــف 2772الرشــــيد، صــــالح )-

، مجلـــة آفـــاق اةقتصـــادية .يمكـــن تحقيقـــه فـــي منظمـــات األعمـــال
 ، اسماراتح مركز البحوث، والوثائق.22، المجلد 112العدد 

تقيــــــــيم دور الجامعــــــــات  .(2712الرميــــــــدا، بســــــــام، ســــــــمير ) -
المصـرية فــي تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى طالبهــا إســتراتيجية 

 (.2، ع )مجلة اقتصاديات المال واألعمال .مقترحة للتحسين
متطلبــات  (.2710وخليــل، عبــد القــادر ) حزيــدان، عبــد الــرازق -

تحقيــق الريــادة فــي القطــاع المصــرفي حالــة بنــك الفالحــة والتنميــة 
، 10،مجلـــة األكاديميـــة للدراســـات اةجتماعيـــة واسنســـانية .الريفيــة

20-171. 
 ى(. مــدى تــوافر خصــائ  الريــادة لــد2710ســلطان، ســعدية )-

طلبة البكـالوريوس تخصـ  اإدارة األعمـالا فـي جامعـات جنـوب 
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ال مـــــؤتمر االريـــــادة واسبـــــداع فـــــي تطـــــوير أعمـــــ .الضـــــفة الغربيـــــة
 غزة، فلسطين. -الجامعة اسسالمية األعمال الصغيرةا، 

سياســات النهــوا بريــادة (. 2712ســمير، عبــد ا  وآخــرون ) -
، معهـــد أبحـــاث األعمـــال فـــي أوســـاط الشـــباب فـــي دولـــة فلســـطين

 السياسات اةقتصادية )ماس(. 
دارة التميـــــز فـــــي واقــــع إ(. 2713ســــهمود، إيهـــــاب عبــــد ربـــــه ) -

جامعـــة األقصـــى وســــبل تطويرهـــا فـــي ضــــوء النمـــوذج األوروبــــي 
أكاديميــة اسدارة  .. رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةEFQMللتميـز 

 والسياسة للدراسات العليا. غزة. 
ــــراهيم، إيمــــان ) حالســــيد، لميــــاء - ب (. سياســــات وبــــرامج 2712وال

ـــيم الريـــادا وريـــادة األعمـــال فـــي ضـــوء خبـــرة كـــل ســـنغ افورة التعل
مكانية منها في مصر  مدراسات عربية في التربية وعل .والصين وال

 .322 – 200،   03، السعودية، النفس
ــــد2713شــــحاتة، صــــفاء )- ــــة جــــدارات ســــوق العمــــل ل  ى(. تنمي

المتعلمين في مؤسسات التعليم العالي من خالل سياسات وبرامج 
، يــــةدراســـات تربويـــة واجتماع .ريـــادة األعمـــال: رؤيـــة إســــتراتيجية

 .272 -33، 2مصر، 
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(. برنامج تحليل سوق العمل والثقافـة 2772الشريف، مختار ) -
 – 222(، 2)22، مصــر، مجلــة البحــوث اسداريــة .العمــل الحــر

222. 
دور التعلــيم فــي دعــم رأس المــال (. 2717الشــميمرا، أحمــد ) -

، ريـــادة األعمـــال، منتـــدى الجـــراء فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية
 لجراء.رأس المال ا

والحارثيــــة، عائشـــــة بنــــت ســـــالم  حالعــــاني، وجيهـــــة بنــــت ثابـــــت -
(. تــــــعثير بعــــــا المتغيــــــرات الديموغرافيــــــة علــــــى درجــــــة 2710)

مجلـــة العلـــوم  .امـــتالك طلبـــة الســـلطان قـــابوس للمهـــارات الرياديـــة
 (.2(، ع )20، مج )التربوية

تصــــور مقتــــرح  .(2712، أبريــــلعبــــد العظــــيم، حنــــان زاهــــر ) -
ــــيم ــــادة بالجامعــــات المصــــرية فــــي ضــــوء بعــــا  لتفعيــــل التعل للري

، جامعــة أســيوط، مجلــة كليــة التربيــة. الخبــرات األجنبيــة والعربيــة
 (.2، ج )2، ع32مج 
(. الوعي بثقافة ريـادة 2712عبد الفتاح، محمد زين العابدين ) -

األعمــــال لــــدا طلبــــة الســــنة التحضــــيرية / جامعــــة الملــــك ســــعود 
مجلــــة البحــــث العلمــــي فــــي  .ةواتجاهــــاتهم نحوهــــا: دراســــة ميدانيــــ

، ج 10، كليـة البنـات، جامعـة عـين شـمس، مصـر، العـدد التربيـة
(3،)223-202. 
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ينـــاير، وموســـى، محمـــد فتحـــي ) حالعتيبـــى، منصـــور بـــن نـــايف -
(. الوعي بثقافة ريادة األعمال لدى طالب جامعة نجران، 2710

،  مجلــــة التربيــــة للبحــــوث التربويــــة والنفســــية .واتجاهــــاتهم نحوهــــا
 .207 - 210،    (2(، ج )122العدد )جامعة األزهر، 

آليات الـدعم ومسـاندة ريـاا األعمـال (. 2712العثيم، علي ) -
قاعــة الملــك عبــد  .يــوم شــباب اسبــداع وريــادة األعمــال .بالمملكــة

رجــــــب  2مكــــــة المكرمــــــة  .جامعــــــة أم القــــــرى .العزيــــــز التاريخيــــــة
لشــــــباب م اللجنــــــة الوطنيــــــة 2712مــــــايو 12هـــــــ الموافــــــق 1232

 األعمال.
نمو األعمال  ىأثر تمكين المرأة عل(. 2710العجايب، آمنة ) -

 .كلية األعمال .رسالة ماجستير غير منشورة .الريادية في األردن
 .جامعة عمان العربية

(. إســتراتيجية مقترحــة 2710عيــادة، خالــد عبــد ا ، وآخــرون ) -
مـــال لـــدى لتفعيـــل دور جامعـــة حائـــل فـــي تنميـــة ثقافـــة ريـــادة األع

(، 17(، ع )0، مـــج )مجلـــة المعرفـــة التربويـــة .الشـــباب الجـــامعي
 .172 – 22المجلة المصرية ألصول التربية ببنها، 

المشــــاريع الرياديــــة  .(2712والــــوادا، بــــالل ) حالقهيــــوا، ليــــث -
دار حامـد للنشـر  .الصغيرة والمتوسـطة ودورهـا فـي عمليـة التنميـة

 .عمان .والتوزيع
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إدارة التميــز التنظيمــي فــي (. 2711ن فهــد )اللوقــان، محمــد بــ -
الجامعــات الحكوميــة الســعودية تصــور مقتــرح فــي ضــوء المعــايير 

ــــة ــــر منشــــورة. جامعــــة أم القــــرى. مكــــة الدولي ــــوراه غي . رســــالة دكت
 المكرمة.

 .(. التربيـــة الرياديـــة والتعلـــيم الريـــادا2712مبـــارك، مجـــدا ) -
 .33-37(،2(، )01، األردن، )مجلة رسالة المعلم

وأشـــــرف، محمـــــود.  حوســـــليمان، محمـــــود حمحمـــــد، عـــــوا ا  -
طـــــالب جامعـــــة  ىريـــــادة األعمــــال لـــــد ى(. قيــــاس مســـــتو 2712)

ـــة .الطـــائف ودور الجامعـــة فـــي تنميتهـــا البحـــث العلمـــي فـــي  مجل
، 10، عـدد1، كلية البنات، جامعة عـين شـمس، مصـر، جالتربية

    222 – 022. 
 ىمــات اسداريــة علــأثــر نظـم المعلو (. 2712محـيالن، محمــد ) -

ـــة ـــادة األعمـــال فـــي قطـــاع الصـــناعات الدوائيـــة األردني رســـالة  .ري
جامعـــــة العلـــــوم  .كليـــــة الدراســـــات العليـــــا .دكتـــــوراه غيـــــر منشـــــورة

 .اسسالمية العالمية
واقـــع تنميـــة ثقافـــة ريـــادة األعمـــال (. 2710المخيـــزيم، حســـام ) -

رســــــالة  .لطــــــالب جامعــــــة اسمــــــام محمــــــد بــــــن ســــــعود اسســــــالمية
جامعــة اسمــام  .كليــة العلــوم اةجتماعيــة .ســتير غيــر منشــورةماج

 .محمد بن سعود اسسالمية
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(. أثــــر رأس المــــال 2710وحســــن، حنــــان ) حمرعــــي، كائنكــــان -
الفكرا في تحقيق ريادة األعمال لشـركات اةتصـاةت السـعودية: 
 .دراســـة ميدانيـــة علـــى قطـــاع اةتصـــاةت الســـعودية بمدينـــة تبـــوك

، المركــــز القــــومي تصــــادية واسداريــــة والقانونيــــةمجلــــة العلــــوم اةق
 .22-1(، 2)1للبحوث، فلسطين، 

ريـــادة األعمـــال الصـــغيرة والمتوســـطة (. 2713المـــرا، ياســـر ) -
دراسـة  اودورها في الحد من البطالة في المملكة العربية السـعودية

جامعـــة  .كليـــة الدراســـات العليـــا .رســـالة دكتـــوراه .اتحليليـــة مقارنـــة
 .المملكة العربية السعودية.ية للعلوم األمنية نايف العرب

معهد أبحاث السياسات اةقتصادية الفلسطيني)ماس( بالتعاون  -
ــــة الدوليــــة بكنــــدا) (، ومؤسســــة IDRCمــــع مركــــز البحــــوث للتنمي

نحـو سياسـات لتعزيـز الريـادة (. FES( )2770فريدري  ايبـرت )
 معهــــد أبحــــاث .بــــين الشــــباب فــــي الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة

 فلسطين. .رام ا .السياسات اةقتصادية الفلسطيني)ماس(
إدارة التميــز المؤسســي بــين  (.2712رضــا إبــراهيم ) ،المليجــي -

 القاهرة. .عالم الكتب.النظرية والتطبيق
التعلـيم  (.2712مـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة )منظمة األ -

منصـــف إعـــالن إنشـــيون نحـــو التعلـــيم الجيـــد ال 2737حتـــى عـــام 
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مكتـب التربيـة العربـي لـدول . والشامل والتعلم مـدى الحيـاة للجميـع
 .الرياا.الخليج 

نحــو ثقافــة للريــادة  (.2717منظمــة العمــل الدوليــة واليونســكو ) -
مكتــب اليونســكو اسقليمــي للتربيــة فــي .فــي القــرن الواحــد والعشــرين

 .بيروت الدول العربية.
ـــــة والثقافـــــة و  - ـــــة للتربي ـــــوم )المنظمـــــة العربي إعـــــداد (. 2712العل

الشــباب العربــي لســوق العمــل، إســتراتيجية سدراج ريــادة األعمــال 
الجمهوريـــــة  .فـــــي قطـــــاع التعلـــــيم العربـــــي 21ومهـــــارات القـــــرن ال

 البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم. .التونسية
(. أثر حاضنات المشـروعات فـي تعزيـز 2710مهدا، جابر ) -

-20، 30، الجزائر، مجلة دراسات .ريادة األعمال بمدينة عنابة
117. 

(. دور التعلــيم الثــانوا الفنــي المــزدوج 2712مهنــاوا، أحمــد ) -
فــي إكســاب طالبــه ثقافــة ريــادة األعمــال لمواجهــة مشــكلة البطالــة 

ـــم . فـــي مصـــر والســـعودية ـــة وعل ـــة فـــي التربي ـــة دراســـات عربي مجل
 .321 - 313(، الجزء الثاني،   02، العدد )النفس

ريـــــــــادة األعمـــــــــال والمشـــــــــروعات (. 2710صـــــــــبرا )نوفـــــــــل،  -
مجلــة المــال والتجــارة،  .الصــغيرة: الطريــة إلــي التنميــة المســتدامة

 .13-0، 002مصر، 
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دور اسدارة المدرسية في تعليم ريادة (. 2712اليماني، عبير ) -
 .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة .األعمال لطالب المرحلة الثانويـة

 .ك سعودجامعة المل .كلية التربية
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