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 (0202عبذالرمحه يف ضوء رؤيت اململكت العربيت السعوديت )

 )دراست حربويت ميذاويت(
 حىان بىج عطيه الطوري اجلهىي.أ. د

  عبذالرمحه بىج وورة األمرية جامعت - الرتبيت كليت
 املسخخلص

ع وعي شالبات جامعة األميخة نػرة بثقافة ريادة األعسال، ىجفت الجراسة التعخف إلى واق
تعديد السدتقبمية ل تػصياتالومجػ امتبلكيغ لسيارات ريادة األعسال، ومغ ثع تقجيع مجسػعة مغ 

ثقافة ريادة األعسال لجػ شالبات جامعة األميخة نػرة بشت عبجالخحسغ في ضػء رؤية السسمكة العخبية 
مت الجراسة السشيج الػصفي، واعتسجت عمى االستبانة في جسع البيانات، (، واستخجٖٕٓٓالدعػدية )

، وبمغت عيشة الجراسة بكميتي التخبية واإلدارة واألعسال جامعة األميخة نػرة وُشبِّقت عمى شالبات
، والسدتػػ الجراسي، وشبيعة عسل األب، وشبيعة عسل مية( شالبة مػزعيغ وفق متغيخات )الكٖٛٙ)

نتائج الجراسة إلى أن عيشة الجراسة مغ الصالبات لجييغ وعي مختفع بثقافة ريادة  أشارتاألم(، و 
أفخاد العيشة مغ شالبات كمية ، كسا أن األعسال، كسا أنيغ لجييغ مدتػػ امتبلك مختفع لسياراتيا

ل( اإلدارة واألعسال كغ أكثخ مػافقة عمى السحػر الثاني )مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسا
أن أفخاد عيشة الجراسة مغ كسا أشارت الجراسة إلى مغ أفخاد عيشة الجراسة مغ شالبات كمية التخبية، 

الصالبات مسغ شبيعة عسل آبائيغ )عسل حكػمي( أكثخ مػافقة عمى محػر مجػ امتبلك الصالبات 
الجراسة مغ  أن مجسػعة أفخاد عيشةلسيارات ريادة األعسال مسغ لجػ آبائيغ شبيعة عسل أخخػ، كسا 

الصالبات مسغ شبيعة عسل أمياتيغ )عسل حكػمي( كغ أكثخ مػافقة عمى كل مغ محػرؼ مجػ وعي 
الصالبات بثقافة ريادة األعسال، ومجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال مسغ لجػ أمياتيغ 

الػعي بثقافة شبيعة عسل غيخ ذلظ، ومسا أوصت بو الجراسة السحافطة عمى السدتػػ السختفع مغ 
ريادة األعسال لجػ شالبات جامعة األميخة نػرة، والعسل عمى تعسيقو عبخ التعديدات السادية والسعشػية، 

بخامج الجورات والو  سمتكيات والسؤتسخات،وال التػعػية، السحاضخات والشجوات ع الجامعاتأن ُتشطِّ و 
ل لسفيػم ريادة األعسال إستجريبية وورش ال وتعسل ة ريادة األعسال، وتشذخ ثقافبلمًيا، العسل التي تؤصِّ

ريادة األعسال في ضػء الستغيخات السجتسعية، والتحجيات تشاقر وتبخز دور ىا، و وتعديد  اعمى تخسيخي
فيسا يتعمق بتعديد دور السخأة في  ٖٕٓٓالسعاصخة، وكػنيا استجابة لخؤية السسمكة العخبية الدعػدية 

 ي السجتسع والحؼ كفمتو ليا الذخيعة الدسحاء. التشسية، وتخسيخ أىسية تسكيشيا ف
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Abstract 
The present study aimed to identify the awareness level of the 

entrepreneurship culture among the Princess Nourah University students and 

the extent to which they possess the skills of entrepreneurship in order to 

propose a set of future proposals to enhance the culture of entrepreneurship 

in the light of the future vision of the kingdom of Saudi Arabia. The study 

participants were 368 students who were assigned according to the variables 

of "faculty, grade, father's work, mother's work". The results of the study 

indicated that the study participants have higher degrees of entrepreneurship 

culture and skills. The Faculty of Management and Business students were 

more agreeable to the second dimension (the possession of entrepreneurial 

skills) than their peers at the Faculty of Education. The participants of the 

study whose fathers working at (governmental circles) are more agreeable to 

the possession of the entrepreneurial skills than those whose fathers working 

in non-governmental circles. The participants of the study whose mothers 

working at (governmental circles) are more agreeable concerning the 

ownership of the entrepreneurial skills than those whose mothers working in 

other work. The study recommended maintaining higher levels of 

entrepreneurship culture awareness among Princess Nourah University 

students. The study also recommend that the universities should organize 

lectures and awareness seminars, forums and conferences, courses, training 

programs and workshops which address the concept of Islamic 

entrepreneurship and spread the culture of entrepreneurship. Universities 

should also work hard to consolidate, strengthen and highlight the role of 

entrepreneurship in the light of societal changes, contemporary challenges 

and the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 in terms of enhancing 

the women role in the development and the importance of their 

empowerment in society, guaranteed by the Islamic Shari'a. 
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 مقجمة:
تذيج السسمكة العخبية الدعػدية نقمة نػعية، وتغييًخا في استخاتيجياتيا الدياسية 

( لبشاء وشغ أكثخ ازدىاًرا، يحرل فيو ٖٕٓٓواالقترادية واالجتساعية باعتسادىا تشفيح )رؤية 
ديغ، ورعاية صحية، كل مػاشغ عمى تعميع وتأىيل، وفخص عسل، وخجمات في جسيع السيا

وسكغ... الخ مغ احتياجات، وقج استسجت ىحه الخؤية انصبلقتيا مغ قيادة رشيجة، ومعصيات 
 ميجانية قػية.

)اقتراد مددىخ فخصو  ٖٕٓٓومسا جاء في السحػر الثاني مغ محاور رؤية السسمكة 
يديسػا بأفزل  رجااًل ونداًء، صغارًا وكبارًا، لكي ؛سيسشح اقترادنا الفخص لمجسيعمثسخة(: 

إن مغ أىع عػامل قػتشا ىػ شبابشا السفعع بالحيػية والشذاط، وبخاصة ... مالجييع مغ قجرات
وعمى عكذ الجول األخخػ التي يداورىا القمق ، إذا ما أحدّشا تشسية مياراتيع واالستفادة مشيا

مًا، ( عإ٘إن أكثخ مغ نرف الدعػدييغ تقل أعسارىع عغ ) ؛مغ تقجم سكانيا في الدغ
ويذكل ذلظ ميدة يجب أن نحدغ استثسارىا مغ خبلل تػجيو شاقات شبابشا نحػ ريادة 

كسا أن السخأة الدعػدية تعج عشرخًا ميّسًا مغ ، والسشذآت الرغيخة والستػسصة ،األعسال
 ،%( مغ إجسالي عجد الخخيجيغ الجامعييغٓ٘عشاصخ قػتشا، إذ تذكل ما يديج عمى )

وتسكيشيا مغ الحرػل عمى الفخص السشاسبة  ،واستثسار شاقاتيا ،اوسشدتسخ في تشسية مػاىبي
. وجاء مغ بيغ أىجاف )الخؤية( رفع واقترادنا ،واإلسيام في تشسية مجتسعشا ،لبشاء مدتقبميا

%، والتخكيد عمى ريادة األعسال ٖٓ% إلى ٕٕندبة مذاركة السخأة في سػق العسل مغ 
 (.ٖٕٓٓ)رؤية السسمكة 

 ليذ ةميس مكانة -عمى وجو الخرػص- والجامعات -عسػماً - عاليال التعميعل يحتو 
 وعمى األفخاد عمى بالشفع يعػد بسا وتػضيفياونذخىا  السعخفة إنتاج مدؤولية مغ تتحسمو لسا فقط

 البذخية السػارد مغ التحتية مبشيةل ىاإعجاد في تأثيخاً  واألكثخ السحػرؼ  لمجورإنسا و  السجتسع،
 التشسػية لمعسمية الداوية حجخ ىي (ٕٚٔٓ الجاود،) ات كسا ذىبلجامعا؛ فاالقترادية لمشيزة
 الذعػب لتقجم الخئيذ السؤشخ وىي فيو، عالية ومشدلةً  مخمػقة مكانة تحتل، و مجتسع أؼ في
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 التػجيات رسع ومػشغ والحزارؼ، الثقافي القخار صشاعة مخاكد أىع أحج وتسثل وازدىارىا،
 االتجاىات وتشسية ،والسبادغ الكيع غخس في دورىا إلى إضافة ،لمسجتسعات االستخاتيجية
 لمحاضخ تعجه فيي ؛الحات اعتبار تحقيق لمفخد يسكغ الجامعة، وعبخ اإليجابية الدمػكية

 الحخاك تحقيق عسمية في بجأ قج الفخد يكػن  الجامعي السؤىل عمى الحرػلبو  لسدتقبل،او 
 عمى الجامعي التعميع أىسية تتبجػ ىشا ومغ، سختوألو  لشفدو إليو يصسح الحؼ االجتساعي
 .والسجتسعي الفخدؼ السدتػػ 

 دور الدهعػدية لمجامعهات ( أنٕٚٔٓ وآخهخون، )الذهاعخؼ؛ومسا تػصمت إليهو دراسهة 
 خهبلل مهغ إال ُيهؤدىػ أن الهجور يسكهغ ليهحا وال ،ٖٕٓٓ السسمكهة رؤية تحقيق في كبيخ وأساسي
 فهي الفاعهل لتأخهح دورىها الذهاممة السدهتجامة التشسيهة فهي مياميها تأديهة الجامعات فهي اضصبلع

الدههعػدية  دور الجامعههات والسجتسههع السعخفههي وتصههػيخه؛ ومههغ ضههسغ معههالع تكههػيغ االقترههاد
 وتحقيهق الفكهخؼ، السهال رأس بشهاء فهي والخيهادة بسها يدهيع االبتكهار دعهع ٖٕٓٓ الخؤيهة لتعديهد

 الجامعهات فهي دور أن إلهى خمرهت ىهحه الجراسهة  الذهاممة، كسها السدهتجامة متصمبهات التشسيهة
 التكامهل مبشهي عمهى الخيهادؼ لمتحهػل شهامل بخنهامج دون  إنجهازه يسكهغ ال ٖٕٓٓ  رؤيهة تعديهد
 .لمجامعات األساسية السيام بيغ

عج إحجػ ثسار الخعاية واالىتسام بالتعميع وجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ تُ 
ىه بإنذاء أول كمية ٜٖٓٔ ام مبكخًا في عامالدعػدية؛ حيث بجأ ىحا االىتس العالي لمسخأة في

ىه صجر األمخ السمكي بإنذاء أول جامعة لمبشات ٕٚٗٔتخبػية لمبشات في الخياض، وفي عام 
 السمظ عبجهللا بغ عبجالعديد خادم الحخميغ الذخيفيغ وضع هٜٕٗٔبالخياض، وفي عام 

اىا جامعة األميخة نػرة مدسفي الخياض وأصبح  حجخ األساس لمسجيشة الجامعية)رحسو هللا( 
تقجيع مشاىج دراسية  مغ ضسغ الغاية االستخاتيجية األولى لمجامعة بشت عبج الخحسغ، وكان
، ويتستعغ باألخبلق السيشية ،قادرات عمى ريادة األعسال الصالبات ذات جػدة عالية تجعل

ػس ودراسات عميا تقجيع بخامج بكالػري وكان مغ بيغ األىجاف االستخاتيجية لتحقيق ىحه الغاية
مبتكخة مبشية عمى أحجث البحػث العمسية، وأفزل السسارسات التي تتعمق بحاجة سػق العسل، 

القزايا  خجمة، كسا شسمت الغاية االستخاتيجية الخابعة لمجامعة والخيادة، واألخبلق السيشية
اد بيئة مشاسبة إيج ، وجاء مغ بيغ األىجاف االستخاتيجية لتحقيق ىحه الغايةالستعمقة بالسخأة 
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ريادة األعسال )مػقع جامعة  التػعية بأىسية، و وتعديد اآلليات الجاعسة لحلظ ،لخيادة األعسال
 (.http://www.pnu.edu.saاألميخة نػرة بشت عبجالخحسغ، 

ومػاجية  ،عج تشسية ريادة األعسال أحج السجاخل األساسية لمتصػر االقترادؼوت
ليربحػا رواد أعسال  وذلظ مغ خبلل دعع وتػجيو الذباب ؛البصالة لجػ مختمف السجتسعات

 في اليػم تحتل السخاكد األولىأصبحت ريادة األعسال و (. ٕٗٔٓ)دمحم ومحسػد،  السدتقبل في
وبجء  ،يمجأ إلى ريادة األعسالأصبح  -ذكػًرا وإناًثا- فالكثيخ مغ الذباب ؛أولػيات السجتسع

بالسذاريع  اكبيخً  اييتع اىتسامً  اليػم السجتسع، وأصبح الخاص بو واالبتعاد عغ الػضيفةالسذخوع 
 وتػفيخ فخص عسل. ،ا ألىسيتيا في تدييل األعسالوبتحػيميا إلى واقع نطخً  ،الخيادية
االستثسار األمثل لمصاقات البذخية يداىع في الحج مغ ضاىختي تججر اإلشارة إلى أن و 
لفقخ، وىسا ضاىختان تدتذخيان في كثيخ مغ السجتسعات العخبية في ضػء بطء الشسػ البصالة وا

 استخاتيجيةتعديد نسػ الخيادة لمسخأة ىػ ، كسا أن االقترادؼ وارتفاع معجل التدايج الدكاني
متساسظ لوتعديد  ،مسخأة لمتشسية االقترادية، وتسكيغ لفعالة لخمق فخص العسل، وحفد 

لخيادة لمسخأة العخبية كل اىتسام مغ أجل الػصػل إلى السػارد غيخ وتدتحق ا، االجتساعي
 (.ٕٕٔٓ)الحساقي،  وزيادة الشسػ االقترادؼ ،السدتغمة
في اإلسبلم فخع مغ مشطػمة الكيع اإلسبلمية  ريادة األعسالتججر اإلشارة إلى أن و 
لجيغ، وىػ لّبو وروحو يعج اإلحدان أعمى مخاتب اواإلحدان، و  اإلتقانبخ عشيا عبى ويُ  ،الستسيدة

وكسالو، ومغ شخفو أن هللا تعالى ُمحدغ يحب اإلحدان، وىػ قيسة كبخػ مغ الكيع التي يشبغي 
فجاء األمخ بو ، اىتست بو التخبية اإلسبلمية أن يتحمى بيا السدمع ليشفع نفدو ومجتسعو وأمتو

سحدشيغ بسحبتو ورحستو ووعج هللا تعالى ال ،أحاديث الخسػل في و  ،ي القخآن الكخيعفمكخرًا 
 جشتو.الجرجات في  والفػز بأرفع ،ومعيتو

وسمػك  مػضػع ريادة األعسال كان لو حزػر قػؼ في تػجييات الشبي كسا أن 
بالسقاصج الكبخػ لمجيغ اإلسبلمي؛ ذلظ أن مغ  ، وىػ مختبطيعميهللا ع ػانالرحابة رض

لخزق صمب االدعي لاإلسبلم أوجب السقاصج الكبخػ لذخيعة اإلسبلم حفُع السال، ولتحريمو 
، وشخع لحفطو حج الدارق، وحخم مختمفة وميغ ،مغ معامبلت تجارية السذخوعة؛ بالصخق 

فاإلسبلم اليقبل بعاشل مغ أبشائو وىػ قادر  ا... الخ؛والخب ،الغر وأكل أمػال الشاس بالباشل

http://www.pnu.edu.sa/
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غشية  يخة الشبي دمحم سو  اإلندان، عبادة يؤجخ عمييافي اإلسبلم عمى الكدب، كسا أن العسل 
 .يع إلى سمػك ريادة األعسالميهللا ع ػانرض توبالسػاقف التي يػجو فييا صحاب

ومسا وضحو االتحاد األوروبي أن التخكيد عمى ريادة األعسال ىػ الدبيل لمشيػض 
باالقتراديات السالية؛ األمخ الحؼ يفخض أن يكػن االىتسام بيا مشح بجايات الشذأة 

وعمى مدتػػ جسيع السخاحل التعميسية، وال سيسا السخحمة الجامعية؛ فيي السدئػلة االجتساعية، 
؛ ومغ ثع (Johannes,LINDNE, 2018, 115 - 127)عغ تػفيخ القػػ العاممة في السجتسع 

أصبحت ريادة األعسال الخيار السيشي الدائج في العجيج مغ جامعات العالع؛ لقجرتيا عمى 
 . (Halvarssona, Martin Korpib & Karl 2018, 275)السدتجامة  تحقيق التشسية السجتسعية
بخزت الحاجة إلى ُبعج ججيج لمتعميع يتبلءم مع االحتياجات الججيجة وفي ضػء ما سبق 

لؤلفخاد والسجتسعات؛ وىػ ُبعج التعميع لمخيادة، وما يذتسل عميو مغ مزاميغ وعسميات 
أوصت بو وكان مسا (. ٖٕ، ٕٗٔٓ؛ وآخخون، ومسارسات تؤثخ في زيادة اإلنتاجية )عبجهللا

أن تدعى الجامعة إلى تشسية الدسات الخيادية لجػ الصبلب، ( ٕٗٔٓدراسة )دمحم ومحسػد، 
. في حيغ تػصمت وأن تعسل عمى إضافة ريادة األعسال إلى قائسة معاييخ تقييع أداء الصبلب

ن الجامعة ليا دور فاعل في إلى أ ( (Virginia -Sáncheza & Carlos Atienza, 2018دراسة
تشسية الثقافة الخيادية لجػ الصبلب، وكان مغ أىع تػصياتيا تفعيل الذخاكة بيغ الجامعة 
والسؤسدات االقترادية السجتسعية لتحفيد الصبلب عمى ريادة األعسال. كسا جاء مغ بيغ 

يا ورجل ( أن الجامعة تقػم بجور الػسيط بيغ شبلبٕٚٔٓنتائج دراسة )خالج؛ وآخخون، 
األعسال، وتعسل عمى نذخ ثقافة ريادة األعسال لجػ شبلبيا مغ خبلل إنذاء وحجة لخيادة 

 األعسال.
 وعمى وشاقات، مػارد مغ ليا ُيخصج وما ٖٕٓٓ لسسمكةرؤية ا أىسية مغ الخغع عمىو 
 الخؤية ىحه أىجاف تحقيق عمى الذجيج وحخصيا الدياسية لمكيادة الستدايج الحساس مغ الخغع
 التعميع لسؤسدات الػاعية السداىسة بسجػ مذخوط ذلظ أن إال ؛السدتقبل نحػ بيا النصبلقوا
 الحؼ التعميسي األداء بكيفية مخىػن   وكحلظ -الخرػص وجو عمى- والجامعات -عسػماً -

 ىحا ولعل السؤسدات، تمظ في والخخيجيغ الصمبة مغ والفتيات الذباب عمى كبيخ بذكل يؤثخ
-Prelipcean, and Bejinaru, 2016. pp 475) دراسة بيشيا مغ ؛الجراسات غم العجيج أكجتو ما

 السيارات ذوؼ  تػفيخ عغ السدئػلة الخئيدة الفاعمة ةالجي ىي الجامعات بأن أكجت التي( 476
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، وليا االقترادؼ والشسػ والشيػض لمتشسية الجول تحتاجو الحؼ البذخؼ  السال رأس مغ العالية
 االستخاتيجية الخؤية في السيسا واالزدىار السعخفة اقتراد في يسيةتعم كسؤسدات كبيخ دور

 . ٕٕٓٓ األوربي لبلتحاد
 مذكمة الجراسة:

، فسغ دون ٖٕٓٓ( أن اإلندان ىػ مغ سيتخجع رؤية السسمكة ٕٙٔٓيخػ )الجخيشي، 
 بشاء اإلندان الدعػدؼ القادر ال يسكغ الػصػل إلى تحقيق تمظ الخؤية، والتعميع ىػ السفتاح
لمػصػل إلى جيٍل مدتػٍف لستصمبات السخحمة، وال يدال ذلظ الشطام التعميسي السأمػل بعيًجا، 
ونتائج الجراسة التي قّجَمتيا ىيئة تقػيع التعميع تعكذ ذلظ؛ لحا ال بج مغ بحل الجيػد السزشية 

أن ( إلى ٕٛٔٓدراسة )الخميجؼ، . كسا تػصمت لمػصػل إلى الشسػذج األمثل لمشطام التعميسي
ىشاك قرػر واضح في دور الجامعات في تشسية ثقافة ريادة األعسال لجػ الصبلب مغ حيث 
الخؤية والخسالة واالستخاتيجية، والكيادة والحػكسة، والسػارد والبشية التحتية، والتعميع لمخيادة، 

ػسي، والجعع الجامعي، والتجويل والعبلقات الجامعية الخارجية، والتقػيع. وأكجت دراسة )الجب
غ السبادرات ع جامعة يبحثػن عغ األمان الػضيفي في القصاع العام بجاًل الأّن شبلب ( ٕٚٔٓ

( إلى أن ٕ٘ٔٓ. وكحلظ تػصمت دراسة )العتيبي ومػسى، الذخرية والتذغيل الحاتي
استجابات الصبلب عمى محػر اتجاىاتيع نحػ ريادة األعسال قج جاءت بجرجة متػسصة، وأن 

سعػقات التي تحج مغ أداء الجامعة في تشسية ثقافة ريادة األعسال. كسا ىشاك العجيج مغ ال
عمى أنو مغ أىع معػقات عسل السخأة الدعػدية في مجال  (ٕٙٔٓلحجيجؼ، أكجت دراسة )ا

( عمى ٕٙٔٓريادة األعسال العادات والتقاليج العامة. وكحلظ أكجت دراسة )الحسالي والعخبي، 
ألعسال، وضخورة وضع سياسات وأىجاف محجدة وخصط تأخخ الجامعة في مجال ريادة ا

تشفيحية فيسا يخز ريادة األعسال في الجامعة، وحاجة وحجة ريادة األعسال بالجامعة لسديج مغ 
الجيج والعسل السدتسخ فيسا يخز تفعيل أنذصتيا، والػعي ببخامجيا وخصصيا، والتخويج 

ي ريادة األعسال تكػن مخصػدة والجعاية واإلعبلن ألنذصتيا، وحاجة الجامعة لخصط ف
ومعتسجة حتى تدتصيع تحقيق األىجاف التي تدعى إلييا، مع ضخورة تػفيخ بشية معخفية في 
الجامعة في مجال ريادة األعسال لتقجيسيا لسشدػبييا مغ الصمبة في السخاحل الجراسية السختمفة 

)خالج؛ دراسة (، و ٕٙٔٓدراسة عبجالفتاح ) ضسغ بخامج كمياتيا السختمفة. كسا أكجت كل مغ
لجورىا في عمى أن ىشاك العجيج مغ السعػقات التي تحج مغ أداء الجامعة  (ٕٚٔٓوآخخون، 
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؛ مغ أىسيا: ضعف وجػد بيئة تعميسية تجعع ريادة لجػ شبلبيا تشسية ثقافة ريادة األعسال
امج األعسال، وعجم وجػد ميدانية خاصة لخيادة األعسال، وضعف دور الجامعة في دمج بخ 

 التعميع الخيادؼ ضسغ مقخرات الجامعة.
وتعسل  ججيجة عمى الداحة،التشافدية الأداة لمسػاجية مع ج تعوبسا أن ريادة األعسال 

وتعتبخ مغ أىع القػػ السحخكة  عمى تصػيخ السجتسع في ضػء التحجيات التي يعيذيا،
والشيػض بسدتػػ الحياة العالسي وزيادة اإلنتاجية، وعبلج السذكبلت االقترادية،  لبلقتراد

الدعػدية تعج عشرخًا  فتاةأن اللمفخد والسجتسع، وتحقيق التشسية السجتسعية السدتجامة؛ وبسا 
%( مغ إجسالي عجد الخخيجيغ ٓ٘تذكل ما يديج عمى )و ، ة الػشغميّسًا مغ عشاصخ قػ 

الحرػل  وتسكيشيا مغ ،واستثسار شاقاتيا ،تشسية مػاىبيا؛ األمخ الحؼ يدتجعي الجامعييغ
ه بسا يتػاءم مع قتراديا واواإلسيام في تشسية مجتسع ،عمى الفخص السشاسبة لبشاء مدتقبميا

شبيعتيا الجدجية، ويتػافق مع ضػابط وثػابت ديشيا؛ لحا كان مغ الزخورؼ تخسيخ ثقافة ريادة 
ز لجييغ القجرة عمى ال تفكيخ األعسال لجػ الصالبات، وتصػيخ عقميتيغ الخيادية؛ بحيث ُتعدى

، والتصمع لفخص العسل الحخ، السبادأة و التفخد، و االبتكار، و اإلبجاع، بإيجابية، كسا يعدز لجييغ 
والتستع بالثقة في الشفذ لتحقيق أىجافيغ، واستخجام مياراتيغ ليربحغ مػاششات مدؤوالت، 
ورائجات أعسال يعسمغ عمى تحديغ مدتػػ معيذتيغ مغ جية، ويداىسغ في بشاء مجتسع 

وفي ضهء ماسبق تحجدت مذكمة الجراسة اقتراديًّا واجتساعيًّا وثقافًيا مغ جية أخخػ؛  أفزل
الحالية في الدؤال الخئيذ التالي: ما مجى وعي طالبات جامعة األميخة نهرة بنت عبجالخحمن بثقافة 

 (؟ 0202ريادة األعمال وامتالكهن لمهاراتها في ضهء رؤية المممكة العخبية الدعهدية )
 الجراسة: أسئمة

 :سئمة التاليةاألعغ اإلجابة  الجراسةىحه حاولت 
 ما مجػ وعي شالبات جامعة األميخة نػرة بشت عبجالخحسغ بثقافة ريادة األعسال؟ .ٔ

 ما مجػ امتبلك شالبات جامعة األميخة نػرة بشت عبجالخحسغ لسيارات ريادة األعسال؟ .ٕ

عة األميخة نػرة بشت ىل تػجج فخوق دالة إحرائية حػل كل مغ وعي شالبات جام .ٖ
: ُتعدػ لستغيخاتعبجالخحسغ بثقافة ريادة األعسال، وامتبلكيغ لسيارات ريادة األعسال 
 )الكمية، والسدتػػ الجراسي، وشبيعة عسل األب، وشبيعة عسل األم(؟

 أهجاف الجراسة:
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 :تيجف ىحه الجراسة إلى تحقيق ما يمي
 ة بشت عبجالخحسغ بثقافة ريادة األعسال. وعي شالبات جامعة األميخة نػر مدتػػ واقع  قياس .ٔ

الكذف عغ مجػ امتبلك شالبات جامعة األميخة نػرة بشت عبجالخحسغ لسيارات ريادة  .ٕ
 األعسال.

 شالبات جامعة األميخة نػرة بشت عبجالخحسغ الفخوق بيغ متػسصات تقجيخاتإلى  التعخف .ٖ
ارات ريادة األعسال، تخجع وعييغ بثقافة ريادة األعسال، وامتبلكيغ لسيحػل تقييع واقع 

الختبلف كل مغ الستغيخات التالية: )الكمية، والسدتػػ الجراسي، وشبيعة عسل األب، 
 وشبيعة عسل األم(.

تعديد ثقافة ريادة األعسال لجػ شالبات جامعة السدتقبمية ل تػصياتالتقجيع مجسػعة مغ  .ٗ
 .(ٖٕٓٓلدعػدية )األميخة نػرة بشت عبجالخحسغ في ضػء رؤية السسمكة العخبية ا

 أهمية الجراسة:
 تشبع أىسية ىحه الجراسة مغ عجة اعتبارات يسكغ إيجازىا عمى الشحػ التالي:

؛ وىػ ريادة األعسال وخاصة في ضػء الستغيخات السجتسعية، والتحجيات أىسية مػضػعيا .ٔ
د فيسا يتعمق باقترا ٖٕٓٓالسعاصخة، وكػنيا استجابة لخؤية السسمكة العخبية الدعػدية 

السعخفة، والتحػل نحػه، وتعديد دور السخأة في التشسية، وتخسيخ أىسية تسكيشيا في 
 امحػرً ( يعج ٕٕٔٓكسا أكجت )الحساقي،  اإلمكانيات البذخيةالسجتسع، وكػن االىتسام ب

البج أن يأخح في االعتبار تحقيق االستفادة مغ القجرات و  ،مغ محاور التشسية اأساسيً 
 .أة والخجل في عسمية التشسية برػرة متكافئةالبذخية لكل مغ السخ 

 .األىسية الخاصة لجامعة األميخة نػرة كػنيا أول جامعة ندائية في الدعػدية .ٕ

 يا:ونتائجُ  ايإلى أنو يتػقع أن تفيج أداتُ  إضافة .ٖ

بجامعهة األميهخة نهػرة فهي التعهّخف بصخيقهة عمسيهة وكمية اإلدارة واألعسال شالبات كمية التخبية  -
لتقيههيع واقههع وعههييغ بثقافههة ريههادة األعسههال، ومههجػ امههتبلكيغ لسيههارات تقههجيخاتيغ  مشطسههة إلههى
 .ريادة األعسال

فهههي تعديهههد ثقافهههة ريهههادة بجامعهههة األميهههخة نهههػرة وكميهههة اإلدارة واألعسهههال شالبهههات كميهههة التخبيهههة  -
  األعسال لجييغ.
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ثقافة ريهادة األعسهال  لتفعيل دورىع في تعديدبجامعة األميخة نػرة اإلدارات والكيادة الجامعية  -
 لجػ الصالبات.

فههي  اوآثارىهه ثقافههة ريههادة األعسههالعسههادة شههؤون الصالبههات بجامعههة األميههخة نههػرة فههي تزههسيغ  -
 .الصبلبية البخامج والفعاليات واألنذصة السشاسبة في خصة األنذصة

جيهههات دعهههع ريهههادة األعسهههال فهههي السسمكهههة العخبيهههة الدهههعػدية؛ مثهههل ىيئهههة السشذهههآت الرهههغيخة  -
لستػسههههصة، وبههههادر، وصههههشجوق تشسيههههة السههههػارد البذههههخية، والرههههشجوق الخيههههخؼ االجتسههههاعي، وا

وبخنامج لتبجأ التابع ألرامكػ، وبخنامج إنجاز الدهعػدية، ومعيهج ريهادة... وغيخىها مهغ جيهات 
ريهههادة تشسيهههة ثقافهههة  اسهههتخاتيجياتتصهههػيخ فهههي دراسهههة سهههبل بالتعهههاون مهههع وزارة التعمهههيع العهههالي 

 .مغ الجشديغ الجامعاتلجػ شمبة  األعسال

لتفعيل دورىع فيسا يتعمق بثقافة ريادة األعسال في جامعة األميخة نػرة أعزاء ىيئة التجريذ  -
السقهههخرات، والسحاضهههخات، وثسخاتهههو فهههي  ا السػضهههػعتزهههسيغ ىهههحلهههجػ الصالبهههات؛ مهههغ حيهههث 

 . تالصالبالجػ ىحه الثقافة  ، وتصػيخ استخاتيجيات تعديدواألنذصة الرفية وغيخ الرفية

السيتسيغ والباحثيغ بسا تػفخه مغ معمػمات قج تديع في إثخاء الداحة البحثيهة إلجهخاء السديهج  -
مههغ الجراسههات التصبيكيههة حههػل ىههحا السػضههػع فههي مؤسدههات مختمفههة، وعمههى فئههات وشههخائح 

تقجيع أداة تتستع بجرجة جيجة مغ الرجق والثبات يتػقع أن يدهتخجميا بهاحثػن ، وفي متشػعة
 خاء دراسات أخخػ ذات صمة.آخخون في إج
 اقترخت الجراسة عمى الحجود التالية:حجود الجراسة: 

 (.ٖٕٓٓثقافة ريادة األعسال في ضػء رؤية السسمكة العخبية الدعػدية )الحجود المهضهعية: 
 السحجديغ بعيشة الجراسة. بشت عبجالخحسغ شالبات جامعة األميخة نػرةالحجود البذخية: 

 بشت عبجالخحسغ يتي )التخبية، واإلدارة واألعسال( بجامعة األميخة نػرةكمالحجود المكانية: 
 بالخياض بالسسمكة العخبية الدعػدية.

 ه.ٓٗٗٔ/ ٜٖٗٔالفرل الجراسي الثاني مغ العام الجامعي الحجود الدمانية: 
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 مرطمحات الجراسة:
 الهعي: .1

نفعالية، تختبط حالة مغ اليقطة الػججانية اال"( بأنو ٜٗ، ٕٙٓٓيعخفو )رمزان،  
بالسعخفة والفيع؛ مسا يسكغ الفخد مغ التعامل مع القزايا والسذكبلت بذكل إيجابي؛ حيث يقجم 

 .الحمػل والبجائل التي تشع عغ إدراكو الدميع لتمظ القزايا والسذكبلت"
معارف األفخاد واتجاىاتيع وقيسيع ومسارساتيع وسمػكيع  بأنو:" الػعي ويسكغ تحجيج

لسختمفة ذات الرمة بحاضخىع ومدتقبميع، في التعميع والعسل والدواج والسذاركة في السػاقف ا
بجػانبو السختمفة، أو  االجتساعيدراسة ذلظ الشسط مغ إدراك الػاقع  أؼ ، وغيخ ذلظ،الدياسية
 فييحسميا السبحػث ليحه الجػانب مغ الػاقع كسا تبجو  التيوالرػرة الحىشية  الفكخؼ الترػر 

)أميغ،  تصخح عمى السبحػثيغ مغ خبلل أداة البحث" التيالسػاقف الستخيمة  استجابتو عبخ
 (.ٖٚ، ٕٚٔٓنقبًل عغ: رضػان،  ٖٖ، ٕٙٓٓ

 ريادة األعمال: .0
 مغ ُمتقّجمة مخحمة وُيعج   الُسقّجمة، والخجمات األداء في والتفّػق  التفّخد تحقيق ىي: عسمية

 ىه،ٖٖٗٔ السميجي،)رائجة  إدارية مفاليع عمى يالسبش والفّعال الكفء واألداء العسل، في اإلجادة
عسمية تقػم عمى روح السبادأة لبجء مذخوع ججيج يختكد عمى مفيػم السبادأة كسا أنيا:  (.ٕٔ ص

والتي يسكغ  ،ق، واستخجام السػارد الستاحةاعغ شخيق تحجيج الفخص الستاحة في األسػ  ؛واالبتكار
وبدخعة  ،لمسػاجية مع تشافدية ججيجة عمى الداحة أداة  جبيجف عسل ججيج، كسا وتع ثسارىااست

كسا  .(Kraus & Kauranen,2009, 7) فائقة لمتغيخات، وتعتبخ مغ أىع القػػ السحخكة لبلقتراد
وتخريز  ،وإنفاق رؤوس األمػال ،ل الجيجحقيسة مغ خبلل ب ؼإنذاء شيء ججيج ذأنيا تعشي: 

مسا يؤدؼ إلى تخاكع  ؛لحرػل عمى السكافأةتحسل السخاشخ السراحبة لحلظ، ومغ ثع او  ،الػقت
 مختمف ما شيء تكػيغ عسميةاألعسال:  ريادةأن  إلىالبعس  أشار فيسا .(Daft, 2010, 8) الثخوة
 وسيكػلػجية مالية مخاشخ بافتخاض الزخورؼ، والجيج الػقت تكخيذ شخيق عغ قيسة ؼذ

 ىي: أخخػ  وبعبارة ،الفخدؼ الخضا لىإ إضافة الشاتجة، السالية العػائج وجشي مراحبة، واجتساعية
 ,Jose Dornelas) "متفخدة مػارد خبلل مغ الفخصة استثسار شخيق عغ الكيسة تػفيخ عسمية"

 جحيث يع ؛القجرة والخغبة في تشطيع وإدارة األعسال ذات الرمة بيا(. كسا أنيا تعشي: 2 ,2003
لقادرة عمى السشافدة والجخػل إلى السذخوع الخيادؼ األساس في بشاء وتصػيخ مشطسات األعسال ا
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. وُعخِّفت بأنيا: استخجام فخد أو مجسػعة مغ األفخاد السعخفة (ٙ: ٕٓٔٓاألسػاق الخارجية )مخاد، 
 Francisco Javier Miranda التي تع إنذاؤىا في أبحاثيع إلنذاء األعسال التجارية أو اإللكتخونية

& Antonio Chamorro-Mera, Sergio Rubio, 2017, 113 
وتُعهههخِّف الجراسهههة الحاليهههة ريهههادة األعسهههال إجخائيهههًا بأنيههها: مبهههادرة ومبهههادأة الفهههخد لتسمهههظ مذهههخوعو 

مبجعههة متفههخدة غيههخ مدههبػقة يحتاجيهها الدههػق،  الخههاص، وعسمههو الحههخ، بعههج اختيههار فكههخة مبتكههخة
سبجئيهة وتكػن نابعة مغ شغفو وشسػحو، ويخاعي فييا قجرتو وإمكاناتهو، ويقهػم بعسهل الجراسهات ال

، وإدارتيها وغيخىها... لعسميهات اإلنتاجيهة والتدهػيكية والساليهة ا لكياس مجػ ججواىا، ثع يبجأ بأداء
وتسػيميا وتشفيحىا بالصخق والخصػات الستعارف عمييا وفًقا لسا يتع إنجازه وتحكيقو مغ السذخوع، 

 والسجتسعي.  متحسبًل في ذلظ لمسخاشخة، مغ أجل رفع مدتػػ الحياة عمى السدتػػ الذخري
 الذخص الخيادي: .0

ُيعخىف الخيادؼ عمى أنو:" الذخز الحؼ يشذئ مذخوًعا ججيًجا في ضل السخاشخ وعجم 
التأكج بيجف تحقيق األرباح والشسػ، مغ خبلل اكتذاف الفخص الجيجة، وحذج السػارد 

تصيع الذخز الحؼ يد :( بأنوDaniel, 2004,5عخفو )(. ويThomas W, 2005, 3الستثسارىا" )
 يسثل( Webster) قامػس وفي. تشطيع وإدارة األعسال، مع تبشي السخاشخة لتحقيق الخبحية

 ,Quick MBA)األعسال  مخاشخ ويتحسل السذخوع، ويجيخ يشطع الحؼ الفخد ذلظ: الخيادؼ

الذخز الحؼ لجيو القجرة  :الذخز الخيادؼ ىػ( إلى أن ٕ٘ٔٓ(. وتحىب نبيل )1 ,2007
ويسمظ الجخأة  اقترادًيا،واألفكار الججيجة إلى أعسال ناجحة مخبحة  اتاالبتكار عمى تحػيل 

  الكافية لمسخاشخة بتصبيق الفكخة وإعصائيا ما يمدم مغ الػقت والجيج والسال.
 الحؼ الخيادؼ فعل عغىي: التي تشجع  كعسمية الخيادية( أن Thomas Wيخػ )و 
 السخاشخة مػاجية في ججيجة عساالً أ  يؤدؼ الحؼ الفخد ذلظ ،الخاصة مغامختو ويبجأ يؤسذ
 عمى والحرػل ،السيسة الفخص تحجيج شخيق عغ؛ والشسػ الخبح تحقيق أجل مغ التأكج وعجم
 كسا يحققيا ال أنو إال عطيسة أفكار لجيو األفخاد مغ فالكثيخ الستثسارىا، الزخورية السػارد
 يػصف لحا ؛الفخصة استثسار كيفية حػل الخيادؼ الدمػك يجور حيغ في، الخيادؼ يفعل
 (.ٖ، ٕ٘ٓٓ) خصخة مػاقف في الفخصة يدتثسخ الحؼ الذخز بأنو الخيادؼ

خسذ  تتمخز في ؛ػجج العجيج مغ الفخوقات بيغ رجل األعسال وريادؼ األعسالوت
 :نقاط
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 توبيشسا رجل األعسال فكخ  ،وىي أن ريادؼ األعسال لجيو فكخة مبتكخة حجيثة :الفكخة :أولها
 .تقميجية

ويجعميا مشطسة ومتصػرة  الجقيقة،وىي أن الخيادؼ ييتع بالتفاصيل  :أسمهب العمل :اثانيا 
 .تقميجؼ وبيشسا رجل األعسال أسمػب ،وجحابة في تقجيع الخجمة

بيشسا  ،وتشفيح أفكار ججيجة ،عمى السخاشخة الجخأة وىي أن ريادؼ األعسال لجيو  :المخاطخة :اثالثا 
 .رجل األعسال ال يخاشخ

 .بيشسا رجل األعسال يكػن السذارك ،ريادؼ األعسال يكػن القائج :انه من الدهق مك :ارابعا 
 بيشسا رجل األعسال ىجفو األرباح. ،الخيادؼ ىجفو التغييخ :الهجف: اخامدا 

حيث  ؛أما بالشدبة لمسذاريع الخيادية فيي السذاريع التي تجل عمى اإلبجاع والكيادة
ا، أو شخيقة ججيجة في تقجيع السشتج أو ا ججيجً تجً يكػن ليا أبعاد تكشػلػجية، أو تكػن مش

 وقج يكػن اإلبجاع في التدػيق وتقجيع الدمع. ،الخجمة
 ثقافة ريادة األعمال: .4

ُتعخىف ثقافة ريادة األعسال بأنيا: مجسػعة السعارف والكيع واالتجاىات والسيارات التي 
ي، والعسل الحخ، وتذجع عمى تسمظ تجعع السبادرات الفخدية، والشذاط الخيادؼ، والتذغيل الحات

السذخوعات وإدارتيا، وتديع في نذخ روح الصسػح والسخاشخة السحدػبة مغ أجل رفع مدتػػ 
 (ٖٓٙ، ٕ٘ٔٓالحياة لمفخد والسجتسع. )العتيبي، ومػسى، 

وُتعخىف إجخائيًا بأنيا السشطػمة التي تذتسل عمى السعارف والكيع واالتجاىات والسيارات 
مغ مشصمق  بشت عبجالخحسغ لستصمبة لخيادة األعسال لجػ شالبات جامعة األميخة نػرةواألنذصة ا

(؛ بحيث يتختب عمييا تػافخ الػعي السعخفي والػججاني ٖٕٓٓرؤية السسمكة العخبية الدعػدية )
 (.ٖٕٓٓتحقيق رؤية السسمكة العخبية الدعػدية )والسيارؼ بخيادة األعسال بسا يديع في 

لهعي بثقافة ريادة األعمال لجى طالبات جامعة األميخة نهرة بنت وتعخف الباحثة ا
( إجخائياا: بأنه مجى معخفة وإدراك 0202عبجالخحمن في ضهء رؤية المممكة العخبية الدعهدية )

وفهم طالبات جامعة األميخة نهرة بنت عبج الخحمن لثقافة ريادة األعمال والقجرة عمى تنفيح 
 (.0202مممكة العخبية الدعهدية )متطمباتها وربطها بخؤية ال
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 ثانياا: اإلطار النظخي والجراسات الدابقة:
 ريادة األعمال في اإلسالم:
نبثقهت ا اشهجمة عإلسهبلمية قهج حققهت الخيهادة ا( إلى أن األمهٖ، ٕٙٔٓتحىب )العتيبي، 

 ان،اإلنده بقهاءسها: ى أساسهيتيغ؛ لغهايتيغ الػصهػل ىهػ وكهان ىهجفيا التػحيهج، عقيجة مغ تخبيتيا
 وبهالكػن  بالخهالق عبلقاتهو خهبلل مهغ الػجهػد فهي يميهق بسكانتهو الحؼ السدتػػ  إلى بو واالرتقاء
 فهي التفاضهل كهان عشهجما والسجتسهع لمفهخد الخيهادة واآلخهخة، وتحققهت الهجنيا وبالحيهاة وباإلندهان
السدهؤوليات؛  وتحسهل الخمهق، واالسهتقامة، ونفهع أسهاس التقهػػ  عمهى قهائع اإلسهبلمي السجتسهع

 والعصهاء؛ البهحل عمهى العبلقهات قامهت حتهى مجتسعهو، وأسهختو وعهغ نفدهو عهغ الفهخد دهؤوليةم
السجتسعههات  فههي اآلنيثههار عكههذ ما واألخههػة والتػاصههل، وىههػ السههػدة ىههي فكانههت الشتيجههة
 حتهى فقهط لؤلخهح اإلندهان يهجفع الهحؼ اإلندهان؛ األمهخ مهغ دعهػات تصالهب بحقهػق  السعاصهخة
 العبلقات اإلندانية. عشو قصع يشتج نيًبا وصخاًعا يكػن  إلى أن األخح ىحا يتصػر

 إذا تتحقق إسبلمي تخبػؼ  مشطػر مغ الخيادة نأ إلى (ٚٛ، ٜٜٛٔويحىب )الكيبلني، 
 التهػازن  وثسختهو الذهعائخ الثبلثهة؛ مطيهخ العبهادة تكامل مطاىخ عمى اإلسبلمية التخبية ارتكدت
 العقميهة؛ القشاعهة وثسختهو الكهػن  ومطيخ العسمي، التصبيق وثسختو والسطيخ االجتساعي الشفدي،
 الدهمػك فهي واالسهتقامة الشفهػس، فهي اليقهيغ ىهي السطهاىخ ىحه لعسل السحرمة الشيائية فكانت

 السدهمسػن  أخهح وعشهجما واألعسهال، األفكهار فهي والخيهادة التقهجم وبالتهالي تحقيهق والعبلقهات،
 جتسع اإلسبلمي.بالس يمحق واالنييار بجأ التقيقخ السطاىخ ىحه بيغ بالفرل

 السجهال فهي والخيهادة التقهجمحقهق  اإلسهبلمي لسجتسهعأن ا (ٗ، ٕٙٔٓالعتيبي،  )وتؤكج
 الكهيع فهجون  معامبلتهو، فهي الثابتهة اإلسهبلمية بهالكيع بتسدهكو -السثهال سهبيل عمهى-االقترادؼ 

 انعهجام يفزهي إلهى ثهع ومهغ غايهة، ذاتهو حهج فهي يرهبح السهال اإلسهبلمي الهجيغ يػفخىها التهي
 يدخؼ  ثع األفخاد، والخقي لسعطع التقجم مغ مدتػػ  يحج مسا والتجاوزات، العجالة وعجم يخ،الزس
 الكتدهاب السهال معشهى وتعصهي التهي تزهبط ىهي فالتذهخيعات الدهساوية األجيهال، بهاقي عمهى

 الكيامهة يهػم ابهغ آدم قهجم قال: " التهدول الشبي عغ ،مدعػد رضي هللا عشو ابغ عغ وإنفاقو؛
 أيهغ ومالو مغ أببله، فيع وعغ شبابو فيع أفشاه، عسخه خسذ؛ عغ عغ يدأل ىحت ربو عشج مغ

 (.ٕٔٙ، ٗعمع" )رواه التخمحؼ، ج فيسا عسل وماذا أنفقو، وفيع اكتدبو،
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 هللا تعهالى ألمهخ السدهمسػن  امتثهل الخيهادة لمسجتسهع اإلسهبلمي عشهجما تحققهت أيًزهاو 
 كانت زراعية أو صشاعية أو سػاء تسع؛السج يحتاجيا السجاالت التي جسيع في والدعي بالعسل
 معج بغ السقجام فعغ اليج؛الكدب ب عمى السدمسيغ حث الخسػل  خبلل وغيخىا، ومغ تعميسية

 عسهل أشيب مغ كدًبا كدب الخجل قال: "ما هللا  رسػل عغ يكخب الدبيجؼ رضي هللا عشو،
واه ابهغ ماجهو، القدويشهي، )ر  فيهػ صهجقة" وخادمهو وولهجه وأىمهو نفدهو عمهى الخجهل أنفهق ومها يجه،
 إلهى والتقهجم السبهادرة إلهى وجيهو عشهجما الخيهادة عمهى السدهمع اإلسهبلم ربهى (، وقهجٖٕٚ، ٕج

 مغ وغيخه صاحبو يشفع لعسل الفخصة تمػح عشجما أو ،الحاجة ضيػر عشج األعسال، والسدارعة
 السدابقة عمى عرضػان هللا عميي الرحابة  الخسػل ، وربى اآلخخيغ تقجم دون انتطار الشاس

 قهال:" يهجخل أنهو  الشبهي ىخيخة رضي هللا عشو، عغ فعغ أبي؛ الرالحة باألعسال والسدارعة
 مشيع، يجعمشي أن هللا ادع هللا رسػل يا فقال عكاشة: ،حداب بغيخ أمتي مغ ألًفا سبعػن  الجشة
فهي سهششو،  عكاشهة )رواه الهجارمي سهبقظ بيها: فقهال لهي، تعهالى هللا ادع آخهخ: رجهل فقهال فهجعا
كهان  فسها السدهتقبمية، الخؤيهة عمهى األولهى القهخون  فهي السدهمسػن  تخبهى (، أيزهإٕٗ، ٚٓٗٔ
 تهع أيًزها، لمسدهتقبل تحدهًبا الرجيق رضي هللا عشهو إال بكخ أبى عيج القخآن في كتابة مذخوع
 التهي القرهز القخآنيهة خهبلل السدهتقبمية مهغ الخؤيهة عمهى الرهحابة رضهػان هللا عمهييع تخبيهة
 جاء كسا السدتقبمي التخصيط والقرز التي تتشاول والعبخة، العطة الساضي ألخح نت تتشاولكا
التهي  االقترهادية مدهتقبمية لؤلزمهة رؤيهة كانهت لجيهو يػسهف عميهو الدهبلم الهحؼ سهيجنا قرهة فهي

عشهجما  والخيهادة الرهجارة مكهان تتبهػأ أن أيزهاً  اإلسهبلمية بيها مرهخ، واسهتصاعت األمهة سهتسخ
 تصهػر يدهتجعيو مها توأخهح ليها، الحزارات الدابقة عمى انفتاًحا االزدىار ػرشيجت في عر

والبحهث  يعهخض ليها لمشطهخمها  كهل وإخزهاع حاجاتهو، يمبهي ومها اإلسهبلمي آنهحاك السجتسهع
 .واالنتقاء

وريادة األعسال في اإلسبلم تعج فخع مغ مشطػمة الكيع اإلسبلمية الستسيدة، وُيعبىخ عشيا 
والتخبية اإلسبلمية استخجمت مشيًجا فخيجًا في تأصيل اإلحدان لجػ  .باإلتقان واإلحدان

كان بسعشى تقجيع  مالسدمسيغ بكل معانيو؛ سػاء أكان اإلحدان بسعشى إتقان العسل وإحكامو، أ
الخيخ والشفع لمغيخ، حتى أصبحت ىحه الكمسة تداوؼ الشجاح واإلنجاز في كل مشاحي الحياة 

 يج عمى ذلظ ألنيا تحسل معاني السحبة والخحسة لآلخخيغ.في الجنيا واآلخخة، بل وتد 
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وإذا كانههت ريههادة األعسههال وجػدتيهها مطيههًخا مههغ مطههاىخ اإلحدههان ونتيجههة مههغ نتائجههو؛ 
صههبغة هللا ومههغ أحدههغ  ﴿فههإن القههخآن الكههخيع قههج دعهها دعههػة مصمقههة إلههى اإلحدههان: فقههال تعههالى: 

، وقهج بهيغ هللا تعهالى أنهو لهغ يزهيع [ٖٛٔ﴾ ]سهػرة البقهخة آيهة: مغ هللا صبغة ونحغ لهو عابهجون 
إن الههحيغ آمشههػا وعسمههػا الرههالحات إنهها ال نزههيع  ﴿أجههخ مههغ عسههل وأجههاد وأحدههغ؛ قههال تعههالى: 

وأحدههشػا إن هللا  ﴿، وقههال مخاشًبهها الجساعههة: [ٖٓ﴾ ]سههػرة الكيههف آيههة: أجههخ مههغ أحدههغ عسههبلً 
عمشها مها عمهى األرض زيشهة إنها ج﴿ ، وفهي قػلهو تعهالى:[ٜ٘ٔ﴾]سػرة البقخة آيهة: يحب السحدشيغ

، إشههارة جميههة واضهههحة إلههى أن الجهههداء [ٚ﴾ ]سهههػرة الكيههف آيهههة: ليهها لشبمههػكع أيكهههع أحدههغ عسههبلً 
 يتعمق بكيفية األداء كائًشا ما كان ىحا األداء.

ىحا األمخ في  باإلحدان أمًخا مباشخًا، وتخجع الشبي  أمخفاهلل سبحانو وتعالى قج 
أكان ىحا الغيخ إندانًا مدمًسا أم غيخ مدمع، أو كان حيػاًنا أم حياتو وتعاممو مع غيخه، سػاء 

ل اإلحدان في نفػس أصحابو رضػان هللا عمييع بالقػل والفعل،  غيخ ذلظ، وعاش  يؤصِّ
يجفع السدمسيغ إلى العسل واإلنجاز؛  حتى تحػلت ىحه الكمسة إلى محخك قػؼ بقي بعجه 

 يع العخيقة.فكان القػة التي أسذ بيا السدمسػن حزارت
 وقج بخزت أىسية قيسة اإلحدان عشجما جاء جبخيل عميو الدبلم وجمذ إلى الشبي 

وسألو عغ اإلسبلم واإليسان واإلحدان في الحجيث الرحيح الحؼ قال عشو ابغ رجب 
في  (: "حجيث عطيع الذأن ججًا يذتسل عمى شخح الجيغ كمو"، وقج قال الشبي ٕٛ، ٕٛٓٓ)

ان فيسا رواه عشو أبػ ىخيخة رضي هللا: "أن تعبج هللا كأنظ تخاه فإن لع ىحا الحجيث عغ اإلحد
 (. ٚٚٚٗتكغ تخاه فإنو يخاك" )صحيح، رقع 

واإلحدهههان مسههها جهههاءت بهههو كهههل الخسهههاالت اإللييهههة، وىهههػ ُخُمهههق عطهههيع، وسهههسة األنبيهههاء 
: والسخسميغ عمييع الدبلم، وصهفة تحّمهى بيها الرهالحػن، وىهػ أمهخ مهغ صهسيع الهجيغ؛ يقهػل 

(، ومههغ أىههع وجػىههو ٖ٘ٔٙم، رقههع ٕٓٓٓ)رواه مدههمع، « إن هللا كتهب اإلحدههان فههي كههل شههيء»
 ِ فهي حيهاة الشهاس ومعاشهيع: إتقهان العسهل ليرهبح فهي أكسهل وجهو؛ يقهػل جهل شهأنو: ﴿ ُصههْشَع  ى

، ٕٗٔٓعههاير )[، ويهحىب آل ٛٛالىهِحؼ َأْتَقهَغ ُكهلى َشهْيٍء ِإنىهُو َخِبيهخ  ِبَسها َتْفَعُمهػَن ﴾ ]سهػرة الشسهل:
( إلههى أن الشههاضخ إلههى محاسههغ اإلسههبلم ال تخصههئ عيشههو صههػر اإلحدههان فيههو، والقههخآن الكههخيع ٕ

والدهشة الشبػيهة حثهها عمهى التحمههي بيهحا الخمههق العطهيع، ووجهػب االترههاف بهو حتههى يرهبح سههسة 
ضاىخة عمى العبج، وسمػك يسارسو في جسيع صػر حياتو؛ يقػل تعالى: ﴿ إن هللا يهأمُخ بالعهجِل 
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« إن هللا تعههالى يحههب مههغ العامههل إذا عسههل أن يحدههغ» (، ويقههػل ٜٓواإلحدههان﴾ )الشحههل: 
(، وقههج ُرتِّههب عمههى ىههحا الدههمػك مههغ الثههػاب مهها يجعههل الشفههػس تدههعى ٖٗٛم، ٜٛٛٔ)األلبههاني، 

إلى التخمق والتأدب بو لتريب مشو ما ُيرِمح حاليا في الهجنيا واآلخهخة، وفهي ىهحا السعشهى يؤكهج 
( أن لئلحدان ثسخات في الجنيا واآلخخة؛ أمها فهي الهجنيا فيكهػن ذلهظ بحهب ٘، ٕٗٔٓالعياصخة )

هللا تعههالى لمسحدههشيغ، وقخبههو مههشيع، ومعيتههو الخاصههة ليههع، وجعههل العههجو صههجيقًا ليههع، وأمهها فههي 
اآلخخة فالػعج بتكفيخ سيئاتيع، وإدخاليع الجشة؛ يقػل تعالى:﴿ىل جداء اإلحدان إال اإلحدان﴾ 

يقههػل جههل مههغ قائههل فههي آيههة أخههخػ: ﴿إن رحسههت هللا قخيههب مههغ السحدههشيغ﴾ (، و ٓٙ)الههخحسغ: 
(؛ إذًا اإلحدان في العسهل وإتقانهو وتجػيهجه لهيذ تجخبهة أو اختخاعهًا غخبّيهًا ُيصسهح ٙ٘)األعخاف: 

إلى مجاراتو واقتباسو، وال شعارات عرخية ُيخكس وراءىا؛ بل ىهي مهغ صهسيع واجبهات السدهمع 
اإلحدههان يقتزههي مهغ السدههمع إتقههان العسههل السشهػط بههو إتقههان مههغ يهها؛ فوقيسهو الجيشيههة التههي ُأمهخ ب

يقهػل تعهالى: ﴿ َوُقهِل اْعَسُمهػا يعمع عمهع اليقهيغ أن هللا عهد وجهل نهاضخ إليهو، ومصمهع عمهى عسمهو؛ 
وَن  ههَيادَ  إلههىَفَدههَيَخػ  ىُ َعَسَمُكههْع َوَرُسههػُلُو َواْلُسْؤِمُشههػَن، َوَسههُتَخد  ههُئُكع ِبَسهها ُكشههُتْع َعههاِلِع اْلَغْيههِب َوالذى ِة َفُيَشبِّ

تههشيس األمههع، وتخقههى السجتسعههات )ابههغ حسيههج،  وبيههحا اإلتقههان، [َ٘ٓٔتْعَسُمههػَن﴾ ]سههػرة التػبههة:
 هللا رضههي عائذههة الحدههغ الههحؼ روتههو أم السههؤمشيغ الحههجيث فههي  (، ويقههػلٓٚم، صٕٓٓٓ
َشههههُو" ) األلبههههاني، صههههحيح الجههههامع، ُيتقِ  أنْ  عسههههبًل  أحههههُجكعْ  عِسههههلَ  إذا ُيِحههههب   تعههههالى هللاَ  "إنى  عشيهههها:
عسههل؛ سههػاء أكههان عسههل، وكههل كمسههة العسههل بحيههث تعشههي أؼ  أشمههق الخسههػل  ، وىشهها(ٓٛٛٔ

يحكسهو ويزهبصو كسها ؛ بحيهث عسبًل ديشيًا أم اجتساعيًا أم اقتراديًا أم تخبػيهًا أم عدهكخيًا... الهخ
 ىهحه الشعسهة، وكهان آثسهًا بقهجر عمىسو هللا تعالى، ووفق ما تقتزيو أصػل الرشعة، وإال سمبو هللا

(؛ وليههحا كههان أميههخ السههؤمشيغ ٜٔٓ، رقههعٕٜٗ-ٜٔٗ/ٔه، ج٘ٓٗٔنقرههو فههي إتقانيهها)الصبخاني
عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو يحم  مغ ال حخفة لو يتقشيا مهغ الخجهال؛ إذ ال فائهجة مهغ حياتهو 

ىهه، ٜٖٔٔتهاج )السشهاوؼ، في الجساعة لكػنو مدتيمكًا لسشافع اآلخخيغ دون إسيام معيع فهي اإلن
 (.ٜٕٓوٚٛٔ-ٕٙٛ/ٕج

وليذ اإلتقان ىشا قاصخًا عمى أمػر مغ الحياة دون أخخػ، وإنسا ىػ سهمػك عهام يهشطع 
حياة السكمىف كمىيا، فبل يذح عغ ذلظ شيء مسا يعسمو اإلندان مغ ميام الحياة؛ ديشية كانت أو 

مغ اإلتقان عسهبًل حتهى القتهل، الهحؼ  دنيػية، حتى إن رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع لع يدتثغ
 "(، فقال فهي ذلهظ: ٚٓٔ/ٖٔىه: جٕٜٖٔقج يكػن لمحبائح بعامة، أو قج يكػن قراصًا )الشػوؼ 
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 "إن هللا كتب اإلحدان عمى كلِّ شهيء، فهإذا قتمهتع فأحدهشػا الِقتمهة، وإذا ذبحهتع فأحدهشػا الهحبح...
بههجاع بقههػىة مههغ ىههحا البههاب؛ إذا (، وبيههحا تههجخل مدههألة اإلٜ٘٘ٔ، رقههع ٛٗ٘ٔ/ٖ)مدههمع د.ت: ج

 البج لئلبجاع مغ اإلتقان، الحؼ ىػ لب و وجػىخه.
وإذ قال ربظ  ﴿وبسا أن هللا تعالى قج استخمف اإلندان في األرض في قػلو تعالى:  

؛ فقج شمب مشو أن يقػم بعسمو [ٖٓ﴾ ]سػرة البقخة آية: لمسبلئكة إني جاعل في األرض خميفة
ا هللا عميو؛ لحا فقج جاءت ريادة األعسال وجػدتيا في اإلسبلم لتعبخ لمجرجة التي تحقق رض

عغ معاٍن كثيخة؛ مغ بيشيا اإلتقان؛ حيث يجب أن يؤدؼ السخء عسمو عمى أكسل وجو، وأن 
يدعى لمػصػل بو إلى مخحمة الكسال اإلنداني؛ بحيث يقػم بالعسل بكل تفاصيمو دون تقريخ 

تجعي اإلخبلص الكامل بسا تتيحو قجرات اإلندان حدب أو تفخيط أو غر أو خجاع، وىحا يد
ال يكمف هللا  ﴿(؛ لقػلو تعالى: ٕٙٛ، ٕٗٓٓما يبمغو ِوْسعو مغ الجيج )شاىيغ، وششجؼ، 

 .[ٕٙٛ]سػرة البقخة آية:  نفدًا إال وسعيا(
ر ليهع، ومهع  و السكمىفػن نحػ العسل ليدتديجوا مشو قهجر شاقهاتيع، وحدهب مها قهجِّ ولقج ُوجِّ

لع ُيتخكػا وشأنيع في ذلظ، وإنسا ُشػلبػا بالخيادة والجهػدة واإلحدهان فهي ذلهظ واإلتقهان فيهو، ذلظ 
 اْلَغُفهػرُ  اْلَعِديهدُ  َوُىهػَ  َعَسهبلً  َأْحَدهغُ  َأي ُكهعْ  ِلَيْبُمَػُكعْ  َواْلَحَياةَ  َخَمَق اْلَسْػتَ  الىِحؼكسا قال هللا تعالى:﴿ 

 (.ٜٖٙ/ٗىه، جٚٓٗٔرو )البغػؼ، ؛ أؼ أصػب عسبًل وأخم[ٕآية: تبارك ]سػرة
وبشاء عمى ما سبق يسكغ القػل بأن الخيادة في اإلسبلم تعشي: " اإلتقان في كل 
مة، وما يتختب عميو مغ  شيء؛ مسا يعشي تحقيق الدسات السصمػبة في السشتج، أو الخجمة السقجى

عدى وجل"  تسي د وتفخد وسبق وإبجاع في الكيام بيحا الذيء، كل ذلظ بذكل يخضي هللا
 (.٘٘ -ٗ٘ىه، ٕٛٗٔ)مميبارؼ، 

 ِ فدأالُه فقاَل: "اذلبا إلى ىحِه  ومسا يحكخ في ىحا الجانب أنى رجميِغ أتيا رسػَل  ى
عػِب فاحتصبا فبيعاُه"، فحلبا فاحتصبا، ثعى جاءا فباعا فأصابا شعاًما، ثعى ذلبا فاحتصبا أيًزا  الذ 

بيِغ، ثعى ابتاعا حساريِغ، فقاال: " قج بارَك  ىُ لشا في أمِخ رسػِل فجاءا، فمع يداال حتىى ابتاعا ثػ 
 ِ (، وكسا في القرة الدابقة فالدخ في ريادة ٜٚ/ ٖ" )رواه البخارؼ، مجسع الدوائج،   ى

األعسال ليذ ىػ االنصبلق بأمػال كبيخة، وإنسا السيع ىػ األفكار، ومغ الجسيل في ىحا 
ِ  الحجيث قػل الخجميغ: "، ويدتفاد مشو أمػر عجة؛  " قج بارَك  ىُ لشا في أمِخ رسػِل  ى

مغ صسيع االمتثال ألمػر  أىسيا: صجق التػكل عمى هللا، واعتبارىسا االمتثال ألمخ الشبي 
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غيا، وىحه فائجة عطسى ليدت خاصة بيحيغ الخجميغ، وإنسا ىي عامة في أمة بمِّ الجيغ التي يُ 
في ىحا سيبارك  (، فأؼ مدمع سيتبع الشبي ٕٛٔٓتقػم الداعة )بػعػد، إلى أن  الشبي 

َلُكْع ُذُنػَبُكْع َوالمىهُو   هللا لو، يقػل هللا تعالى: ﴿ُقْل ِإن ُكشُتْع ُتِحب ػَن المىهَو َفاتىِبُعػِني ُيْحِبْبُكُع المىهُو َوَيْغِفخْ 
 ( ِٖٔحيع  ﴾ )آل عسخان:  رى   َغُفػر  

أول مخكد ريادة أعسال في التاريخ تأسذ عشجما تدايج الشذاط العمسي ومسا ورد بأن 
اإلسبلمي؛ وذلظ بتأسيذ )بيت الحكسة( الحؼ أنذئ في عرخ الخميفة العباسي ىارون الخشيج 

م تقخيبًا، وكان يزع مداكغ  ٓٗٛوابشو عبجهللا السأمػن في بجاية القخن التاسع السيبلدؼ عام 
امعية، باإلضافة إلى مصعع لتدويج رواد الجامعة بالغحاء، ويزع لمصبلب والسعمسيغ، وساحة ج

قاعات خاصة بخدائغ الكتب، وأقدام لمتخجسة والشدخ، والتأليف والتجميج، والسصالعة والجراسة 
في كل مجال مغ مجاالت السعخفة، ودعع الخمفاء )بيت الحكسة( مالًيا ومعشػًيا؛ فيحكخ بأن 

إلى امبخاشػر الخوم يصمب مشو بعس كتب اليػنان فبعث إليو  الخميفة أبػ جعفخ أرسل خصاًبا
بكتب في الصب واليشجسة والحداب والفمظ، فقام الستخجسػن ببيت الحكسة بشقميا إلى المغة 
العخبية. ويبجو أن الجير اإلسبلمي كانت لجيو تػجييات بالحفاظ عمى الكتب ونقميا لعاصسة 

يو دفعة كبيخة مغ الكتب بعج فتح ىخقمة وإقميع بيدنصة، الخبلفة؛ ففي عيج ىارون الخشيج أتت إل
وأحاليا إلى بيت الحكسة لبلنتفاع مشيا وتخجستيا لمعخبية. وقج بمغ نذاط بيت الحكسة ذروتو 
في عيج الخميفة السأمػن الحؼ أواله عشاية فائقة، وولبو كثيخًا مغ مالِو ووقتو، وكان يذخف 

مغ المغات، واستسخ في استيخاد السعخفة مغ شتى األقصار؛  عميو، ويختار لو العمساء الستسكشيغ
سػاء التي تخزع لمحكع اإلسبلمي أو بصمب خاص مثمسا استقجم مغ قبخص خدانة كتب 

 الخوم.
والخيادؼ السدمع شخز دقيق السبلحطة، ويتفكخ في كيفية حجوث الطػاىخ مغ حػلو، 

ن الكخيع يدخخ بآيات كثيخة تحث عمى وكيف يسكغ االستفادة مشيا في مجاالت الحياة. والقخآ
االعتبار والتجبخ، والشطخ والتفكخ؛ مثل قػلو تعالي: ﴿ ُيبيُِّغ ّ ُ َلُكُع اآلَياِت َلَعمىُكْع َتَتَفكىُخوَن﴾ 

َساَواِت َواأْلَرْ ٜٕٔ)البقخة:  َض َوَما (، وقػلو تعالى: ﴿ َأَوَلْع َيَتَفكىُخوا ِفي َأنُفِدِيْع َما َخَمَق  ىُ الدى
َغ الشىاِس ِبِمَقاء َربِِّيْع َلَكاِفُخوَن﴾)الخوم:   (.َٛبْيَشُيَسا ِإالى ِباْلَحقِّ َوَأَجٍل م َدسًّى َوِإنى َكِثيًخا مِّ

ولعل أعطع خرمة يتسّيد بيا الخيادؼ، ىي سعية الجائع نحػ تحديغ مدتػػ حياة الشاس؛ فَعِغ 
ِ  اْبِغ ُعَسَخ ، َأنى َرُجبًل َجاَء إِ  ِ  َلى َرُسػِل  ى ِ ، َأؼ  الشىاِس َأَحب  ِإَلى  ى ، َفَقاَل : َيا َرُسػَل  ى
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  ِ ؟ َفَقاَل َرُسػُل  ى ِ َعدى َوَجلى ِ َأْنَفُعُيْع ؟ َوَأؼ  اأَلْعَساِل َأَحب  ِإَلى  ى : " َأَحب  الشىاِس ِإَلى  ى
ِ ُسُخور  ُتْجِخُمُو َعَمى ُمْدِمٍع، َأْو َتْكِذُف َعْشُو ُكْخَبًة، َأْو َتْصُخُد َعْشُو ِلمشىاِس، َوَأَحب  اأَلْعسَ  اِل ِإَلى  ى

ُجػًعا، َأْو َتْقِزي َعْشُو َدْيًشا، َوأَلْن َأْمِذَي َمَع َأٍخ ِلي ِفي َحاَجٍة، َأَحب  ِإَليى ِمْغ َأْن أَْعَتِكَف ِفي 
ِجَج اْلَسِجيَشِة َشْيًخا... الحجيث " رواه الصبخاني وابغ عداكخ. )مػقع ريادة َىَحا اْلَسْدِجِج َيْعِشي َمدْ 

 (. ٕٚٔٓاألعسال في الجامعة اإلسبلمية، 
 مقهمات الخيادة في اإلسالم:
( إلى أن مقػمات الخيادة مغ السشطػر التخبػؼ ٙ٘ٔ-ٕٗٔ، ٕٙٔٓذىبت )العتيبي، 

 اإلسبلمي تتمخز فيسا يمي:
: مقهمات إلهي  ة؛ وهي:أوًلا

  الكػن؛ فكل مافي الكػن مدخخ لمخيادؼ لمشطخ والتفكخ والتأمل واالنتفاع بو في عسارة
 األرض.

 .العقل؛ فيػ مشاط التكميف، ومحػر الثػاب والعقاب 
 .الفصخة؛ فالشفذ اإلندانية مشح تكػيشيا أليست في فصختيا إدراك شخيق الفجػر والتقػػ 
 ي التي جاءت في القخآن والدشة لسػاجية السذكبلت التذخيع؛ وىػ مجسػعة األوامخ والشػاى

 التي يتخدد في قبػليا الخيادؼ.
 .الذيػة التي أودعيا هللا تعالى في كل إندان، ووضع ليا ضػابط 
  ،الحخية؛ وىي إحجػ السقػمات التي تديع في االرتقاء بإندانية الخيادؼ، واستشياض ىستو

 ، واستثسار مػالبو.وإشبلق قجراتو الفكخية، وشاقاتو اإلنتاجية
  .الػقت؛ الحؼ ىػ عشج الخيادؼ أغمى مغ السال 

 ثانياا: مقهمات ذاتية؛ وهي:
 .الػعي بسقرػد هللا سبحانو وتعالى مغ االستخبلف 
 .الصسػح الحؼ يجفع الخيادؼ باستسخار لتحديغ وتصػيخ معخفتو وعسمو 
 .االىتسام بالبحث العمسي 
 .الخبخات السخبية 
 .تحسل السدؤولية 
  ة اإلرادة.قػ 
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 أهجاف ريادة األعمال في المؤسدات المجتمعية:
 وتعديدتيجف ريادة األعسال في السؤسدات السجتسعية إلى تشسية القجرات الحىشية، 

ثقافة السبادرة التي تتبشى: االبتكار، وحل السذكبلت، ومداعجة الذباب كي يربحػا مبتكخيغ، 
، وتحسل السدئػلية والسخاشخ، والسذاركة وتذجيعيع عمى تصػيخ الحات، واتخاذ السبادرات

الفاعمة في سػق العسل، ومغ ثع تخفيس معجالت البصالة بيغ الذباب، واكتدابيع الكفايات 
التي تسكشيع مغ مػاجية التحجيات االجتساعية واالقترادية، والتغيخات في جسيع مخاحميع 

 (.ٛ-ٔ، ٕٕٔٓ)اليػندكػ، 
ن مغ أىجاف تصبيق ريادة األعسال في ( إلى أٖٔٔىه، صٖٓٗٔويحىب الخشيج )

 السؤسدات عمى اختبلف مجاالتيا:
 .إيجاد ثقافة تخّكد بقػة عمى العسبلء 
 .تحديغ أداء العسل 
 .تحديغ السذاركة والسدؤولية السجتسعية 
 .تحديغ معشػيات العامميغ وإرضائيع 
 .تحديغ نػعية الُسخخجات 
 .تجريب السػضفيغ عمى أسمػب تصػيخ العسميات 
 ع اتخاذ القخار استشاًدا عمى الحقائق ال السذاعخ.تعمي 
  تعميع اإلدارة والعامميغ كيفية تحجيج السذكبلت، وتختيبيا، وتحميميا وتجدئتيا إلى

 أصغخ حتى يسكغ الديصخة عمييا.
 .تقميل السيام عجيسة الفائجة 
  .زيادة القجرة عمى جحب العسبلء 
 .إرضاء العسبلء واإلقبلل مغ شكاوييع 
 يئة تجعع التحديغ السدتسخ.إيجاد ب 
 .زيادة الكفاءة بديادة التعاون بيغ اإلدارات، وتذجيع العسل الجساعي 
 .زيادة ندبة تحقيق األىجاف الخئيدة لمسشطسة 
 .متابعة أدوات قياس أداء العسميات وتصػيخىا 
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 أهمية ريادة األعمال:
اسيًّا في االقتراد يخجع االىتسام العالسي بخيادة األعسال لكػنيا أصبحت محخًكا أس

العالسي؛ حيث إن تخكيد الجيػد، وتصػيخ االستخاتيجيات في ىحا السجال يعدز مغ تػفيخ 
فخص العسل لمذباب، وتحديغ سبل العير، واالستقبلل االقترادؼ، كسا أنيا تعج عامبًل 

 A.Cyril, Awogbenle رئيًدا لمقزاء عمى بصالة الستعمسيغ في العجيج مغ اقترادات العالع
&K. Chijioke Iwuamadi, 2010, 831)) 

وريادة األعسال كسا ذكخ )السميجي( عسمية تحقق التفّخد والتفّػق اإليجابي في األداء 
والخجمات الُسقّجمة، وتعج  مخحمة ُمتقّجمة مغ اإلجادة في العسل، واألداء الكفء والفّعال 

يجة عمى الداحة، وبدخعة فائقة مع (، كسا تعج أداة لمسػاجية مع التشافدية الججٕٔىه، ٖٖٗٔ)
(، ويحىب Kraus & Kauranen,2009, 7التغيخات، وتعتبخ مغ أىع القػػ السحخكة لبلقتراد )

االقترادية لتنمية ( إلى أن ريادة األعسال تحقق عجة مدايا؛ مشيا: إٛٔٓ)الخميجؼ، 
وإيجاد أجيال ريادية  واالجتساعية، والثخوة، وإيجاد فخص لمعسل، وتحقيق التشسية السدتجامة،

مؤىمة قادرة عمى السشافدة عالسًيا، وتشذيط الدػق، كسا أنيا تذجع عمى اإلبجاع واالبتكار، 
( إلى أن ريادة األعسال مشيج متكامل، ُيسكِّغ ٕٔ-ٖٔ، ٜٕٓٓويحىب )باتخيذيا؛ وآخخون، 

واستثسار الفخص الصبلب بسختمف أنساشيع مغ مسارسة االبتكار والخيادة، والبحث واالستشباط، 
إلنتاج السذخوعات، وتحقيق الكيسة الذاممة ليا، وتعج الدسة الخئيدة في ريادة األعسال ىي 
عبلج السذكبلت االقترادية، والشيػض بالسجتسع مغ خبلل التخصيط لمسذخوعات الرغيخة 

 –Cherry Wun Mei Cheung, Sujun Fieldhouse & Caleb, kwan, 2018, 204)وتشفيحىا

205) .  
السشطسة مجال عسميات ن الدمػك الخيادؼ ىػ الحؼ يحجد ( إلى أStuddardويحىب )

وىػ  ،مفخص الخيادية السػجية نحػ اإلبجاعل كيفية استثسارىاو  ،تسيدوم بذكل ىادف ومدتسخ
والتي تصػر وتحدغ مشتجاتيا  ،ستخاتيجية الخيادةاالسعيار في السشطسات التي تدتخجم 

 ,.McFadzean et al)، كسا ذىب 2009:243)  غيخات البيئية التشافديةوخجماتيا استجابًة لمت

ىي الخيادية في مجال أعساليا، و  إلىالػصػل تصسح إلى مشطسة إلى أن كل  (2005:351
 إلىوترل  ،صخاع السشافدة الذجيجة بيغ مشطسات األعسال تتخصىذلظ عشجما ترل إلى 

وخجماتيا السبتكخة  ،ستخاتيجياتيااا بسشتجاتيا و لتفخدى ؛دون مشافذيا القجرة عمى الػقػف أمام
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شسػحيا فههي الحرػل عمههى التسيد  ةغاية ميسة لسشطسات األعسال لتمبيهه ، فالخياديةفي الدػق 
 . كبخ حرة سػقيةأجههحب ، و في مجال عسميا

 ومغ خبلل االشبلع عمى فكخ ريادة األعسال البج مغ اإلشارة إلى بعس الشقاط وىي:
  ستخاتيجي.االخيادؼ آلية تغييخ وتصػيخ وتججيج  الشذاطأن 
 أحج مجخبلت عسمية اتخاذ القخار الستعمق باالستعسال األفزل لمسػارد تعج  الخيادة

الستاحة لمػصػل إلى إشبلق السشتج أو الخجمة الججيجة، وتصػيخ شخائق وأساليب 
 ججيجة لمعسميات.

 السػارد ألجل  ثسارواست ،تشفيحىاو  ،عغ اختيار الفخص الججيجة ريادة األعسال مدئػلة
 إنتاج سمع وخجمات ججيجة.

  تتزسغ ريادة السشطسة مجسػعة مغ السػاقف واإلجخاءات الستشػعة التي تعدز قجرتيا
 والتسدظ بالفخص واإلبجاع. ،عمى تبشي السخاشخة

  فيي تداعج عمى  ؛عمى االقتراد وعمى السجتسع يجابيإثخ أريادة األعسال ذات
 عام Joseph Schumpeterول مغ عبخ عشيا ىػ العالع االستخالي وأ ،استقخاره

 (.Barring & Ireland, 2008:18( في كتابو "نطخية التصػر االقترادؼ" )ٖٜٗٔ)

 ستخاتيجية لمشهسهػ والهسيهدة التشافديهةاىهامهة ك ةتهعهج الخيهاديهة سسه (Tan &Tan, 2009:5.) 
 في السجتسع مغ خبلل ما تقجمو السشطسة  سيامإلوا ،لجشي األرباح ةتهعهج الخيهاديهة فخص

 (.Zimmerer& Scaborough, 2008:5مغ خجمات )
أن أىسية ريادة األعسال تشصمق مغ كػنيا تداعج  (ٚىه، ٜٕٗٔ) غػشةكسا يزيف 

  عمى:
 وضػح و )مجسػعة قيع وأخبلق معّسسة،  وثبات اليجف ،في مجال الكيادة التخكيد

اإلدارة بالعسميات والحقائق، و محّفدون وممتدمػن، و الػن مػضفػن فعّ و اليجف واالتجاه، 
 الة(. إدارة أزمات فعّ و ، يافعالية وكفاءة قرػػ في تقجيع خجمات السؤسدة ومشتجاتو 

 االستفادة مغ القجرات الحىشية الكّيسة و التسكيغ، ؛ مغ حيث في مجال األفخاد التخكيد
 التشافدية الستدايجة. و لجػ األفخاد، 

 الشتائجمجال  في التخكيد. 
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 السيدة و تحفيد السػضفيغ، و ، العسيلوالء ؛ مغ حيث في مجال السدتفيجيغ التخكيد
 التشافدية. 

تعميع الخيادة كسا ذىبت )اليػندكػ( يعدز فخص التشسية البذخية، والعجالة االجتساعية في و 
 (.ٛ- ٔ، ٕٕٔٓالسجتسعات السعخضة لمخصخ )

 أبعاد ريادة األعمال:
ألعسال تقػم عمى مجسػعة مغ السعارف والكيع، واالتجاىات والسيارات ثقافة ريادة ا

التي تجعع السبادرات الفخدية، والشذاط الخيادؼ، والتذغيل الحاتي، والعسل الحخ، وتذجع عمى 
تسمظ السذخوعات وإدارتيا، وتديع في نذخ روح الصسػح والسخاشخة السحدػبة مغ أجل رفع 

مع اختبلف ويبلحع أنو (. ٖٓٙ، ٕ٘ٔٓ)العتيبي، ومػسى،  مدتػػ الحياة لمفخد والسجتسع.
 ؛غمب الباحثيغأ إال أن ىشاك عشاصخ يتفق عمييا  ة األعسالريادأبعاد الباحثيغ في تحجيج 

 (. ة االستخاتيجيةالخؤي، والتفخد، و تحسل السخاشخةو السبادأة أو االستباقية و  ،وىي: )اإلبجاع
 :اإلبجاع -أ 

، خيادة أنيسا مرصمحان متجاخبلن مع بعزيسا البعسإن ما يتسيد بو اإلبجاع وال
جمب ما يدسى بالججيج أو الكيسة في ويخبط بيشيسا عبلقة تكاممية تداعج كل مشيسا اآلخخ 

والتي مغ خبلليا تتسيد  ،السزافة التي ىي مغ أىع خرائز اإلبجاع والخيادة عمى الدػاء
كان السشتج أي تقجيع مشتجاتيا سػاء وتحقق السكانة الخيادية ف ،السؤسدات عغ بعزيا البعس

ذيخ اإلبجاع إلى الجيػد ي(. و ٜٖٔ، ٕٓٔٓأو معمػماتي )خراونة،  ،أو خجماتي ،سمعي
السبحولة مغ قبل الفخد أو الفخيق أو السؤسدة إليجاد الفخص الججيجة أو الحمػل االستثشائية 

(Dess et al., 2007:1581) . 
مشتجات  ونتاجو ،تزسغ االبتكار والتجخيبيو  ،جاعاتجاه الخيادؼ نحػ اإلب ػى فاإلبجاع

ججيجة أو خجمات ججيجة، أو تحديغ العسميات التكشػلػجية، وفي ضل مشاخ األعسال اليػم 
والتكشػلػجيا وسيمة  ثسار اإلبجاعاتالحؼ يتسيد بالتغييخ الدخيع يربح تقجيع واستيعاب واستو 

 . ميسة لتحقيق السيدة التشافدية
ات ترجر عغ يتعكذ ثبلثة سمػك( أن الخيادة ٙ، ٕٛٓٓالسشاصخة، ومسا ذىب إليو )

ج شيئًا ججيجًا ذا قيسة، والسبادأة فاإلبجاع يػلِّ  والسخاشخة؛ ،اإلبجاع، والسبادأة  :ىي ؛الفخد الخيادؼ
الججيج قيسة مغ خبلل رصج البيئة الخارجية، والتشبؤ بستصمبات السدتقبل  ءتزيف إلى الذي
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؛ ذلظ أما السخاشخة فتعج مغ سمػكيات الخيادؼ ،شتجات وخجمات مسيدةلجػ الدػق، وإيجاد م
 األفكار الججيجة تحتاج إلى جخأة ومجازفة في اتخاذ القخارات.أن 

 تحمل المخاطخة:و المبادأة أو اًلستباقية  -ب 
السبادأة ىي السذاركة في مذاكل السدتقبل والحاجات والتغيخات، وتقجيع مشتجات 

، Bateman ،Crantذكخ الباحثان )، وقج جرة عمى أخح مخاشخة عاليةججيجة تكشػلػجية، والق
 ( أن سمػك السبادأة مختبط بالسفاليع التالية: 116 :2000

  .اغتشام الفخص 
  .تقجيع مشتجات ججيجة ونادرة مختمفة عغ بكية السشافديغ 
  .التخصيط االستخاتيجي 

ي تشصػؼ عمى رغبة والت ،تعج االستباقية مغ أىع خرائز السؤسدات الخياديةو 
وتحقيق  عسبلء،اإلدارة العميا في أن تكػن السؤسدة ىي أول مغ يدتجيب الحتياجات ال

تدعى السؤسدات الخيادية إلى الترخف بدخعة ؛ حيث حاجاتيع ورغباتيع وفق ما ىػ أفزل
عجم االستعجاد النتطار اآلخخيغ و  ،أخخػ  ؤسدةلغخض االستفادة القرػػ مغ الدػق قبل أؼ م

إلى تحسل السخاشخة في دخػل األسػاق الججيجة  الخيادية از السيام، لحا تسيل السؤسداتإلنج
 .(Alderman, 2011:559)في ضخوف عجم التأكج 

أن يقػم الخيادؼ بأخح السجازفة في شخح مشتجات ججيجة يعشي تحسل السخاشخة و 
 ،ٕٗٔٓغ، ق آخحًا بعيغ االعتبار ما يػجج في الدػق مغ مخاشخ الغسػض )حداباألسػ 
ٔٔٚ .) 

وحجع  ،أنػاع متعجدة ومختمفة حدب نػعية الخصخ خيادؼولؤلخصار التي تػاجو ال
أنػاع:  ن السخاشخ تشقدع إلى ثبلثةأ( ٕٗٚ ،ٕٛٓٓوالعمي،  ،)الشجار مسا ذكخهو  ،الزخر

أنػاع  البعس يقدع، كسا أخصار السستمكات، وأخصار السدئػلية السجنية(و )األخصار الذخرية، 
 (: ٜٜ ،ٕٓٔٓ)الحدشاوؼ، : وىي أنػاع؛ إلى ثبلثة الخيادية خ التي تػاجييا السؤسداتالسخاش

 وىي  ،مخاشخة العسل: وتعشي السجازفة في السجيػل مغ غيخ معخفة احتسالية الشجاح
 أو استخجام تكشػلػجيا لع تجخب بعج. ،مخاشخة مختبصة بالجخػل إلى األسػاق غيخ السجخبة

 أو االلتدام باستخجام مقجار كبيخ  ،اقتخاض السؤسدة بذكل كبيخ السخاشخة السالية: وتعشي
 مغ مػاردىا مغ أجل الشسػ.
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 .السخاشخة الذخرية: وتذيخ إلى السخاشخ التي يقتخفيا السجيخون التشفيحيػن 

 التفخد:  -ج 
فخيج في ال( بأنو Webster، 1998: 1292( في قامػس )Uniquenessتع تعخيف التفخد )

 واألول في السرانع.  ،شاكمتوػحيج مغ الالشػع، و 
قجرتيا عمى التسيد عغ غيخىا مغ السشطسات األخخػ ىػ التفخد في مشطسات األعسال و 

، وال يسكغ استسخار تحقيق السيدة التشافدية عمى السجػ نفدو السشافدة في قصاع األعسال
 (.Johnson ،Scholes ،2002: 155الصػيل إال مغ خبلل السػارد الشادرة )الستسيدة( )

( أن معطع مشطسات األعسال الخيادية Candida and others، 2001: 10وقج أوضح )
تصػيخىا و  ، وجعميا ريادية،مػاردىاتسيد حتى تكػن متسيدة وتدعى إلى التفخد، تعسل عمى رفع 

 ؛ا عشجما تتػافخ خرائز قابمة لمكياسمفيػم التفخد يسكغ أن يكػن حكيكيً و  .بذكل متعاقب
والعبلمة  ، لئلدراك مغ خبلل الجػدةوالتفخد يسكغ أن يكػن قاببًل  .و السشتجسػاء لمخجمة أ

 ( Lie ،Mouline ،Ekeberg ،2004: 60-64والخبخة التدػيكية ) ،وقيع السشطسة ،التجارية
 الخؤية اًلستخاتيجية:  -د 

تحجيج كيفية تػفيخ الخجمات، في إن بشاء الخؤية االستخاتيجية يسكغ أن يداعج 
 )بشي حسجان فالخؤية ىي صػرة عغ السدتقبل السخغػب ؛مبية شمبات السدتقبلعجاد لتاإلو 

الحكية ىي التي تجفع  ة( بأن الخؤيٖٕ: ٕٛٓٓكسا يخػ )الدكارنة،  ،(ٖٔٔ، ٕٚٓٓ، وإدريذ
عمى  (Bouman & Koopmans, 2007: 11)كسا عخفيا ، ومػاجية التحجيات ،لكيفية التعامل

تزسغ األسباب التي مغ أجميا يحاول الػصػل إلى ىحا وأنيا ت ،أنيا صػرة مغ السدتقبل
والتػجو  ،والتفخد ،السثالية؛ عمة تستمظ أربع خرائز ميسةاالخؤية االستخاتيجية الفو  ،السدتقبل
 (.ٖٕ، ٕٔٔٓ ،والتخيل )دمحم ،السدتقبمي

 :0202الدعهدية رؤية المممكة العخبية 
م(، تدتسج قػتيا ٖٕٓٓعام ) ىي استخاتيجية وششية، وترػر واضح لخؤية شسػحة في

مغ العسق العخبي واإلسبلمي، والقجرة االستثسارية الزخسة، والسػقع الجغخافي السسيد، وتعّج 
الخصػة األولى في التػجو الججيج نحػ تصبيق أفزل السسارسات العالسية في بشاء مدتقبل أفزل 

، كسا أن (ٕٚٔٓة الدعػدية، )رؤية السسمكة العخبي لمػشغ لتشػيع االقتراد، وتحقيق استجامتو
ولي العيج  بخئاسة مجمذ الذؤون االقترادية والتشسيةيا نطىسبعج الشفط لمسمكة، خصة ماالخؤية ىي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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(، وتعتسج الخؤية عمى ثبلثة ٕٙٔٓ)صحيفة الذخق األوسط،  األميخ دمحم بغ سمسانسسػ 
ػشغ الصسػح، وىحه السحاور محاور رئيدية؛ ىي: السجتسع الحيػؼ، واالقتراد السددىخ، وال

تتكامل وتّتدق مع بعزيا البعس لتعطيع االستفادة مغ مختكدات ىحه الخؤية )الذيخؼ، 
ٕٓٔٛ ،ٕٚ ،ٕٛ:) 
  السحػر األول يشبثق مغ اإليسان بأىسية بشاء مجتسع حيػؼ، يعير أفخاده وفق السبادغ

فخػريغ بإرثيع اإلسبلمية ومشيج الػسصية واالعتجال، معتّديغ بيػيتيع الػششية، و 
الثقافي العخيق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتػافخ فييا مقّػمات جػدة الحياة لمسػاششيغ 
  والسكيسيغ، ويدشجىع بشيان أسخؼ متيغ، ومشطػمَتا رعاية صحية واجتساعية مسّكشة.

  السحػر الثاني اقتراد مددىخ، يخّكد عمى تػفيخ الفخص لمجسيع، عبخ بشاء مشطػمة
تبصة باحتياجات سػق العسل، وتشسية الفخص لمجسيع مغ رّواد األعسال تعميسية مخ 

 والسشذآت الرغيخة إلى الذخكات الكبخػ. 
  تدعى الحكػمة إلى تصبيق الفاعمية والسدؤولية ليكػن الػشغ شسػًحا بإنتاجو

ومشجداتو؛ لحا ركد السحػر الثالث مغ الخؤية عمى القصاع العام )رؤية السسمكة العخبية 
 (.ٕٚٔٓ، ٖٕٓٓػدية الدع

 الجراسات الدابقة:
(: ىجفت إلى قياس خرائز الخيادة لجػ شمبة ٕٔٔٓدراسة )ناصخ، والعسخؼ، 

الجراسات العميا في إدارة األعسال وأثخىا في األعسال الخيادية، مغ خبلل دراسة تحميمية مقارنة 
وجػد عبلقة مػجبة بيغ جامعتي عسان العخبية ودمذق، ومغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا 

بيغ خرائز الخيادة لجػ شمبة الجراسات العميا في إدارة األعسال في جامعتي عسان العخبية 
ودمذق وبيغ األعسال الخيادية، ووجػد أثخ ذؼ داللة إحرائية لخرائز الخيادة لجػ شمبة 
ل الجراسات العميا في إدارة األعسال في جامعتي عسان العخبية ودمذق في سمػك األعسا

الخيادية، وأثخ في الصسػح في األعسال الخيادية، ووجػد تبايغ دال إحرائًيا بيغ شمبة الجراسات 
العميا في إدارة األعسال في جامعتي عسان العخبية ودمذق في األعسال الخيادية وسمػك 

 األعسال الخيادية، وعجم وجػد تبايغ في الصسػح في األعسال الخيادية. 
ت إلى تحميل متغيخات نطخية الدمػك العقبلني ونطخية ىجف (:ٕٕٔٓدراسة )رمزان، 

بمغت ، و ا في الجراسات التي تجخػ عغ ريادة األعسالوىسا األكثخ استخجامً  الدمػك السخصط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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، شالب وشالبة مهغ شبلب جامعة دمذق وبعس الجامعات الخاصة (ٙٓٗ)عيشة الجراسة 
ن العسل لحدابيع الخاص أكبخ مغ أىع نتائج الجراسة أن ندبة الصبلب الحيغ يفزمػ ومغ 

وجػد نية لهجػ شهبلب ، مع اا أم خاًص ا عامً الحيغ يفهزمػن العسل لجػ غيخىع سػاء كان قصاعً 
ألىل واألصجقاء في نية ا تأثيخ لستغيخ ت الشتائجضيخ أالجامعة لمبجء بسذخوع ريادؼ، كسا 

ػ ريادة األعسال تعػد لستغيخ ا في نية الصالب نحأن ىشاك فخوقً ، و لمبجء بسذخوع ريادؼالصالب 
 ا.  رياديً الجشذ، وإلهى كػن أحج الػالجيغ أو كمييسا يسمظ عسبًل 

ريادة التعخف عمى مجػ تػافخ خرائز  إلىت ىجف(: ٕٗٔٓ)دراسة دمحم ومحسػد، 
السشيج الػصفي،  تاألعسال لجػ شبلب جامعة الصائف ودور الجامعة في تشسيتيا، واستخجم

( شالب، وعيشة مغ أعزاء ىيئة ٚ٘ٙمى عيشة مغ الصبلب قػاميا )ع استبانةوتع تصبيق 
إلى أن شبلب الجامعة يستمكػن خرائز الخيادة ت وتػصم، ا( عزػً ٚٔٔقػاميا ) التجريذ

بجرجات متفاوتة، وأن الجامعة لجييا رؤية ورسالة واضحة تتبشي فكخة ريادة األعسال في دعع 
مشيا: ضخورة أن تدعى الجامعة إلى تشسية إلى عجة تػصيات  تمذخوعات الصبلب. وتػصم

الدسات الخيادية لجػ الصبلب، وأن تعسل عمى إضافة ريادة األعسال إلى قائسة معاييخ تقييع 
  .أداء الصبلب

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى واقع ريادة األعسال في  :(ٕ٘ٔٓ، أبػ قخن )دراسة 
ادة خجمة السجتسع والتعميع السدتسخ الجامعات الفمدصيشية مغ خبلل دراسة مقارنة بيغ عس

بالجامعة اإلسبلمية ومخكد التعميع السدتسخ بجامعة األزىخ، وقج أضيخت نتائج الجراسة وجػد 
دور متػسط لئلبجاع واالبتكار والسخاشخة السحدػبة واالستقبللية والتشافدية والثقافة الخيادية 

اإلسبلمية، في حيغ تبيغ وجػد دور قميل  عمى التػجو الخيادؼ في التعميع السدتسخ في الجامعة
لمسجاالت السحكػرة أعبله عمى التػجو الخيادؼ في التعميع السدتسخ في جامعة األزىخ، وقج 

مجسػعة مغ التػصيات التي مغ شأنيا العسل عمى زيادة االىتسام وتشسية إلى خمرت الجراسة 
ضخورة مداىسة أكجت عمى خ، و ريادة األعسال في كل مغ الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزى

التعميع السدتسخ بالجامعة اإلسبلمية بذكل أفزل وأكبخ في دعع مذاريع البحث والتصػيخ 
لجعع االبتكار واإلبجاع، والعسل عمى جمب التسػيل والتجريب عمى ريادة األعسال والخجمات 

 االستذارية في التدػيق والسجاالت األخخػ في كبل الجامعتيغ. 
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ريادة األعسال في معالجة البصالة ت التعخف عمى أثخ ىجف :(ٕ٘ٔٓريذ، ددراسة )إ
في السسمكة العخبية الدعػدية، والتعخف عمى أىع السذاكل والسعػقات والسراعب التي تػاجو 

 والعسل عمى إيجاد السعالجات والحمػل ليحه السعػقات والسذاكل. ،مذاريع ريادة األعسال
ريادة األعسال ليا أثخ في، ومغ الشتائج التي تػصمت إلييا أن واستخجمت الجراسة السشيج الػص

ىشاك وأن  ،كبيخ وإيجابي في معالجة البصالة وآثارىا بيغ شباب السسمكة العخبية الدعػدية
 بيشيع، عبلقة قػية بيغ التحػل نحػ السذاريع الخيادية الحجيثة وخمق فخص وضيفية حكيكية

بيغ تصبيق السذاريع الخيادية وزيادة عجد ندبة و ة دخل الفخد، بيغ كثخة السذاريع الخيادية وزيادو 
  .غالذباب الستدوجي

(: ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ درجة تػفخ ٕ٘ٔٓدراسة )العاني والحارثية، 
السيارات الخيادية لجػ عيشة مغ شمبة جامعة الدمصان قابػس بدمصشة عسان، وتأثيخ بعس 

( ٘ٙستخجمت السشيج الػصفي؛ بإعجاد استبانة مكػنة مغ )الستغيخات الجيسػغخافية عمييا، وا
( شالًبا وشالبة، ومغ ٕٜ٘ميارة مغ ميارات الخيادة في األعسال، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

بيغ الشتائج التي أضيختيا الجراسة أن درجة تػافخ السيارات الخيادية تخاوحت بيغ العالية 
في متغيخ الشػع في محػر السيارات الكيادية لرالح  والستػسصة، مع وجػد فخوق دالة إحرائًيا

اإلناث، وفي متغيخ الكمية لرالح شمبة كميات الصب والتخبية واليشجسة، وفي ضػء نتائج 
الجراسة تع وضع العجيج مغ التػصيات والسقتخحات؛ مشيا: وضع استخاتيجيات تجريبية لمصمبة 

 سة وقػانيغ لخعاية مبادراتيع الخيادية.   الجامعييغ في مجال ريادة األعسال، واستحجاث أنط
(: ىجفت الجراسة إلى تحجيج مدتػػ الػعي بثقافة ٕ٘ٔٓدراسة )العتيبي ومػسى، 

يادة األعسال بثقافة ر تيع درجة معخف ريادة األعسال لجػ شبلب جامعة نجخان مغ خبلل تحجيج
الجراسة السشيج  تجاىاتيع نحػىا، وتحجيج أىع السعػقات مغ وجية نطخىع، واستخجمتاو 

( ٖٙٙالػصفي التحميمي، وشبقت استبانة عمى عيشة مغ شبلب جامعة نجخان بمغ قػاميا )
شالًبا وشالبة، ومغ أىع نتائج الجراسة: جاءت استجابات الصبلب عمى محػر السعخفة والػعي 

ا استجاباتيع عمى محػر اتجاىاتيع نحػى بثقافة ريادة األعسال بجرجة مختفعة، بيشسا جاءت
بجرجة متػسصة، كسا أوضحت الشتائج أن استجاباتيع عمى محػر السعػقات جاءت بجرجة 
مختفعة؛ األمخ الحؼ يطيخ العجيج مغ السعػقات التي تحج مغ أداء الجامعة في تشسية ثقافة 
ريادة األعسال، ومسا أوصت بو الجراسة عقج البخامج التجريبية والشجوات وورش العسل داخل 
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ية بثقافة ريادة األعسال وسسات وميارات الخيادؼ، وتجريذ مقخر أو أكثخ في الجامعة لمتػع
 ريادة األعسال لصبلب الجامعة، وتػجيو الصبلب لجراسة التجارب الشاجحة لخواد األعسال. 

: ىجفت التعخف عمى أسباب تػجو السخأة الدعػدية في (ٕٙٔٓلحجيجؼ، دراسة )ا
مجاالت ريادة األعسال التي تفزميا، وتحجيج أىع  حائل لسجال ريادة األعسال، وعمى أكثخ

صفات رائج األعسال الشاجح في حائل، والتحجيات التي تعػق مذاركة السخأة الدعػدية في 
مجال ريادة األعسال، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي السدحي، وتع تصبيق استبانة عمى 

( امخأة ٕ٘ٔادة األعسال بمغ عجدىا )عيشة مغ فتيات وسيجات مجيشة حائل السيتسات بسجال ري
سعػدية، ومغ نتائج الجراسة أن أكثخ السجاالت جاذبية في حائل لخيادة األعسال ىي التجارة 
والسقاوالت والعقارات، وأن مغ أىع أسباب تفزيل عسل الذخز لحدابو الخاص حخية اختيار 

الذخرية لشجاح رائج مدتػػ التػازن بيغ العسل والحياة الخاصة، وأن مغ أىع الرفات 
األعسال السػلبة واإلبجاع، وأن مغ أىع معػقات عسل السخأة الدعػدية في مجال ريادة األعسال 
العادات والتقاليج العامة، ومسا أوصت بو الجراسة ضخورة تعسيق اإليسان بكيسة العسل وبخاصة 

 ة واألخبلقية. عسل السخأة وجعمو قيسة حياتية، وتكخيذ قيسة العسل مغ الشاحية الجيشي
(: ىجفت التعخف عمى واقع ثقافة ريادة األعسال ٕٙٔٓدراسة )الحسالي والعخبي، 

وآليات تفعيميا بجامعة حائل مغ وجية نطخ الييئة التجريدية، واستخجمت السشيج الػصفي، 
( فخًدا، ٖٕٗوتع تصبيق استبانة عمى عيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة بمغ عجدىا )

الجراسة لعجد مغ الشتائج؛ مغ بيشيا: حاجة وحجة ريادة األعسال بالجامعة لسديج مغ وتػصمت 
الجيج والعسل السدتسخ فيسا يخز تفعيل أنذصتيا، والػعي ببخامجيا وخصصيا، والتخويج 
والجعاية واإلعبلن ألنذصتيا، وحاجة الجامعة لخصط في ريادة األعسال تكػن مخصػدة 

األىجاف التي تدعى إلييا، ومغ بيغ ما أوصت بو: وضع ومعتسجة حتى تدتصيع تحقيق 
سياسات وأىجاف محجدة وخصط تشفيحية فيسا يخز ريادة األعسال، وإقخار قػاعج محجدة 
وواضحة بذأن حجع وشبيعة الجعع السادؼ والسعشػؼ والخعاية ألصحاب األفكار الخيادية مغ 

خيادة األعسال بذكل أكبخ عبخ اإلعجاد مشدػبي الجامعة، واستثسار فعاليات األسبػع العالسي ل
الجيج لسذاركة أكبخ عجد مسكغ مغ مشدػبي الجامعة مغ الصمبة والخخيجيغ والييئة التجريدية 

 في تمظ الفعاليات. 
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(: ىجفت التعخف إلى مجػ وعي شبلب جامعة السمظ سعػد ٕٙٔٓدراسة )عبجالفتاح، 
سال، وتػضيح اتجاىاتيع نحػىا، مع الكذف عغ أىع السعػقات التي تحج مغ بثقافة ريادة األع

ريادة األعسال لجييع، واستخجمت السشيج الػصفي، وشبقت استبانة عمى شبلب جامعة السمظ 
( شالًبا، ومغ أىع نتائجيا ارتفاع وعي الصبلب بخيادة األعسال، وأن ٓٔ٘سعػد قػاميا )

عمييا بجرجة متػسصة، مع التأكيج عمى العجيج مغ  اتجاىاتيع نحػىا جاءت االستجابة
السعػقات التي تحج مغ أداء الجامعة في تشسية الخيادة لجييع، كسا أوضحت الشتائج أنو ال تػجج 

 فخوق دالة إحرائيًّا بيغ استجابات الصبلب حػل محاور االستبانة.
لخيادة في الفكخ (: ىجفت إلى تحميل األسذ الفمدفية لسفيػم إٙٔٓدراسة )العتيبي، 

الغخبي، والتعخف عمى مذخوع التعميع لمخيادة )لمسذاريع( في التعميع الثانػؼ كسا وضعتو 
مشطسة األمع الستحجة لمتخبية والعمع والثقافة، والتعخف أيًزا عمى وجية نطخ التخبية اإلسبلمية 

ستشباشي، في مذخوع التعميع لمخيادة، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي، والسشيج اال
 التفكيخ في ججيجة عادات اكتداب ىي إسبلمي تخبػؼ  مشطػر وتػصمت إلى أن الخيادة مغ

تجارية، وأن التعميع  أو تصػعية أو فكخية أو دعػية أعسال مغ ججيج ومتسيد ىػ ما كل لتقجيع
مػاجية  عمى قادرة إسبلمية شخرية بشاء في إسبلمي تخبػؼ  مشطػر مغ لمخيادة يديع

 لسدتسخة.ا التحجيات
إلى دراسة ثقافة ريادة األعسال لجػ شبلب جامعة  تىجف(: ٕٚٔٓدراسة )الجبػسي، 

أبخزت الشتائج أّن شبلب جامعة تبػك يبحثػن عغ األمان الػضيفي في القصاع العام ، و تبػك
وجػد عبلقة متيشة بيغ محيط الصالب وفكخة ، و غ السبادرات الذخرية والتذغيل الحاتيع بجاًل 

مغ أبخزىا التػصية باستحجاث  تع اقتخاح مجسػعة مغ التػصيات، و السدمع إنجازهالسذخوع 
وإدراج مقخر ريادة األعسال كسقخر إجبارؼ في جسيع  ،بخنامج ريادة األعسال في جامعة تبػك

 .التخررات السصخوحة بجسيع كميات جامعة تبػك
دور جامعة (: ىجفت إلى وضع استخاتيجية لتفعيل ٕٚٔٓدراسة )خالج؛ وآخخون، 

حائل في تشسية ثقافة ريادة األعسال لجػ شبلبيا، وكحلظ الكذف عغ واقع دور جامعة حائل 
في تشسية ىحه الثقافة، واستخجمت السشيج الػصفي، وتع تصبيق استبانة عمى الصبلب وأعزاء 

( شالًبا، ٖٜٔ( عزًػا، و)ٖٚٔ( عزًػا وشالًبا، قدست إلى )ٖٙٙىيئة التجريذ بمغ قػاميا )
مغ أىع الشتائج: تبيغ أن الجامعة تقػم بجور الػسيط بيغ شبلبيا ورجل األعسال، وتعسل عمى و 
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نذخ ثقافة ريادة األعسال لجػ شبلبيا مغ خبلل إنذاء وحجة لخيادة األعسال، إال أن ىشاك 
العجيج مغ السعػقات التي تحج مغ أداء الجامعة لجورىا في تشسية تمظ الثقافة، أىسيا: ضعف 

يئة تعميسية تجعع ريادة األعسال، وعجم وجػد ميدانية خاصة لخيادة األعسال بيا، وجػد ب
وضعف دور الجامعة في دمج بخامج التعميع الخيادؼ ضسغ مقخرات الجامعة، ومغ ثع وضعت 

 الجراسة استخاتيجية لتفعيل دور الجامعة في تشسية ثقافة ريادة األعسال.
ييع دور الجامعات السرخية في تشسية ثقافة (: ىجفت إلى تقٕٛٔٓدراسة ) الخميجؼ، 

ريادة األعسال لجػ الصبلب، والتعخف عمى السعػقات التي تػاجييا في ذلظ، ولتحقيق ىجف 
استسارة استقراء بذكل إلكتخوني وورقي عمى عيشة  ٕٓٓٔالجراسة قام الباحث بتػزيع 

رخية السختمفة، وقج عذػائية مغ أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة بالجامعات الس
تػصمت الجراسة إلى أن ىشاك قرػر واضح في دور الجامعات في تشسية ثقافة ريادة األعسال 
لجػ الصبلب في جسيع السحاور التي شسمت: الخؤية والخسالة واالستخاتيجية، والكيادة 

والعبلقات  والحػكسة، والسػارد والبشية التحتية، والتعميع لمخيادة، والجعع الجامعي، والتجويل
الجامعية الخارجية، وتقػيع ريادة األعسال، واختتست الجراسة باستخاتيجية مقتخحة لتحديغ دور 

 الجامعات السرخية في تشسية ثقافة ريادة األعسال لجػ الصبلب.  
ىجفت الكذف عغ دور  (: (Virginia -Sáncheza & Carlos Atienza, 2018دراسة

شبلبيا لتشسية ثقافة ريادة األعسال لجييع، وتشسية دوافعيع نحػ كميات اليشجسة في التأثيخ عمى 
إنذاء السذخوعات الخيادية، باإلضافة إلى تحفيد الشػايا الخيادية لجييع، واستخجمت السشيج 

( شالب، وتػصمت الشتائج إلى أن ٙٙٚالػصفي، وشبقت استبانة عمى شبلب الجامعة بمغت )
قافة الخيادية لمصبلب، ومغ أىع تػصيات البحث تفعيل الجامعة ليا دور فاعل في تشسية الث

 الذخاكة بيغ الجامعة والسؤسدات االقترادية السجتسعية لتحفيد الصبلب عمى ريادة األعسال.
 التعميق عمى الجراسات الدابقة:

يتزح مغ العخض الدابق تشػع الجراسات التي اىتست بخيادة األعسال برفة عامة، 
جراسات مغ حيث تشاوليا لػاقع ريادة األعسال، أو معػقاتيا، أو عبلقتيا كسا يبلحع تشػع ىحه ال

ببعس الستغيخات، باإلضافة لتشػع الفئات التي تشاولتيا ىحه الجراسات، كسا يبلحع تأكيج معطع 
ىحه الجراسات عمى أىسية ريادة األعسال، والحاجة إلجخاء مديج مغ الجراسات حػليا، ومغ ثع 

تػافقة مع الجراسات الدابقة مغ حيث التخكيد عمى ريادة األعسال، مع تأتي ىحه الجراسة م
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(، ٖٕٓٓتسيدىا في مجتسعيا وعيشتيا، وربصيا ريادة األعسال بخؤية السسمكة العخبية الدعػدية )
باإلضافة لتسيدىا في جانب تعديد ثقافة ريادة األعسال لجػ شالبات جامعة األميخة نػرة، 

الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة في إعجاد اإلشار الشطخؼ، وبرفة عامة فقج استفادت 
وأداة الجراسة، وبعس اإلجخاءات السشيجية، باإلضافة لبلستفادة مشيا في تفديخ ومشاقذة 

 الشتائج.
 ثالثاا: الجراسة الميجانية وإجخاءاتها:   

 منهج الجراسة:
ق أىجافيا؛ فسغ خبللو أمكغ استخجمت الجراسة السشيج الػصفي باعتباره األندب لتحقي

وعي شالبات جامعة األميخة نػرة بثقافة ريادة األعسال، والكذف عغ واقع الػقػف عمى مدتػػ 
السقتخحات السدتقبمية مجػ امتبلكيغ لسيارات ريادة األعسال، ومغ ثع اقتخاح مجسػعة مغ 

ؤية السسمكة العخبية تعديد ثقافة ريادة األعسال لجػ شالبات جامعة األميخة نػرة في ضػء ر ل
 (.ٖٕٓٓالدعػدية )

 مجتمع الجراسة:
( ٜٛٙ٘يتسثهههل مجتسهههع الجراسهههة فهههي شالبهههات كهههل مهههغ كميهههة اإلدارة واألعسهههال وعهههجدىغ )

( ٕ٘ٛٛ( شالبهة بجامعهة األميهخة نهػرة بسجسهػع )ٖٗ٘ٔشالبة، وشالبات كمية التخبية وعهجدىغ )
(، وقهج ٖٛٙالعيشهة السسثمهة تكهػن ) شالبة، وحدب ججاول تحجيج العيشة وفق حجع السجتسع فهإن

حخصت الباحثة عمى أن تسثل ندبة شالبات كل كمية في حجع العيشة بشفذ ندبتيا مغ مجتسع 
 الجراسة.

 :الجراسة عينة
( مههغ شالبههات كههل مههغ كميههة اإلدارة واألعسههال ٖٛٙأجخيههت الجراسههة عمههى عيشههة قػاميهها )

 وكمية التخبية بجامعة األميخة نػرة.
 ن تهزيع أفخاد عينة الجراسة وفق متغيخ الكمية( يبي1ججول )
 الشدبة السئػية العجد الكمية

 %ٓٗ.ٗٙ ٖٕٚ كمية اإلدارة واألعسال

 %ٓٙ.ٖ٘ ٖٔٔ كمية التخبية

 %ٓٓٔ ٖٛٙ السجسػع
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يتزح مغ الججول األول أن أكثخ أفخاد عيشة الجراسة مهغ شالبهات كميهة اإلدارة واألعسهال 
%(، ثههع يههأتي شالبههات كميههة التخبيههة وذلههظ بشدههبة مئػيههة ٓٗ.ٗٙحيههث بمغههت ندههبتيغ السئػيههة )

(ٖ٘.ٙٓ.)% 
 ( يبين تهزيع أفخاد عينة الجراسة وفق متغيخ المدتهى الجراسي0ججول )

 الشدبة السئػية العجد السدتػػ الجراسي

 %ٔٔ.ٕٓ ٗٚ األول والثاني

 %ٙٙ.ٚٔ ٘ٙ الثالث والخابع

 %ٔٚ.ٖٓ ٖٔٔ الخامذ والدادس

 %ٕ٘.ٖٔ ٙٔٔ مغالدابع والثا

 %ٓٓٔ ٖٛٙ السجسػع

يتزح مغ الججول الثاني أنو بمغت ندبة أفخاد عيشة الجراسة شالبات السدتػػ الجراسي 
%(، يمييغ مباشخة شالبات السدتػػ الجراسي )الخامذ والدادس( ٕ٘.ٖٔ)الدابع والثامغ( )
والثاني( وذلظ %(، ثع يأتي شالبات السدتػػ الجراسي )األول ٔٚ.ٖٓوذلظ بشدبة مئػية )

%(، وأخيًخا يأتي شالبات السدتػػ الجراسي )الثالث والخابع( وذلظ بشدبة ٔٔ.ٕٓبشدبة مئػية )
 %(.ٙٙ.ٚٔمئػية )

 يبين تهزيع أفخاد عينة الجراسة وفق متغيخ طبيعة عمل األب (0ججول )
 الشدبة السئػية العجد شبيعة عسل األب

 %ٛٗ.ٛٙ ٕٕ٘ عسل حكػمي

 %ٗٙ.ٖٕ ٚٛ مذخوع خاص

 %ٗ٘.ٓ ٕ عسل خيخؼ 

 غيخ ذلظ
 %(ٖٗ.ٚ؛ ٕٚ)

 %ٜٜ.ٕ ٔٔ متدبب

 %ٖ٘.ٗ ٙٔ متقاعج

 %ٓٓٔ ٖٛٙ السجسػع

يتزح مغ الججول الثالث أن أكثخ أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات مسغ شبيعة عسل 
%(، ثع يأتي مغ شبيعة عسل ٛٗ.ٛٙآبائيغ )عسل حكػمي( حيث بمغت ندبتيغ السئػية )

%(، ثع يمييغ مغ شبيعة عسل آبائيغ ٗٙ.ٖٕخاص( وذلظ بشدبة مئػية ) آبائيغ )مذخوع
%( ٖ٘.ٗ%( فسشيع مغ ىػ متقاعج وذلظ بشدبة )ٖٗ.ٚ)غيخ ذلظ( وذلظ بشدبة مئػية )
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%(، وأخيًخا يأتي مغ شبيعة عسل آبائيغ )عسل خيخؼ( ٜٜ.ٕومشيع مغ ىػ متدبب بشدبة )
 %(.ٗ٘.ٓوذلظ بشدبة مئػية )

 ع أفخاد عينة الجراسة وفق متغيخ طبيعة عمل األم( يبين تهزي4ججول )
 الشدبة السئػية العجد شبيعة عسل األم

 %ٜٕ.ٗٗ ٖٙٔ عسل حكػمي

 %ٜ٘.ٖٔ ٓ٘ مذخوع خاص

 %ٙٔ.٘ ٜٔ عسل خيخؼ 

 غيخ ذلظ
 %(ٜٙ.ٖٙ؛ ٖٙٔ)

 %ٗٔ.ٖٙ ٖٖٔ ربة مشدل وال تعسل

 %ٕٛ.ٓ ٖ متقاعجة

 %ٓٓٔ ٖٛٙ السجسػع

نو بمغت ندبة أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات مسغ شبيعة يتزح مغ الججول الخابع أ
%(، ثع يمييغ مغ شبيعة عسل أمياتيغ )غيخ ذلظ( ٜٕ.ٗٗعسل أمياتيغ )عسل حكػمي( )

%( ٗٔ.ٖٙ%( فسشيغ رّبات السشازل وال يعسمغ وذلظ بشدبة )ٜٙ.ٖٙوذلظ بشدبة مئػية )
ة عسل أمياتيغ )مذخوع %(، ثع يأتي مغ شبيعٕٛ.ٓومشيغ الستقاعجات وذلظ بشدبة )

%( وأخيًخا يأتي مغ شبيعة عسل أمياتيغ )عسل خيخؼ( ٜ٘.ٖٔخاص( وذلظ بشدبة مئػية )
 %(.ٙٔ.٘وذلظ بشدبة مئػية )

 أداة الجراسة:
تع ترسيع استبانة مغ محػريغ بيجف تعخف مجػ وعي شالبات جامعة األميخة نػرة 

اراتيا في ضػء رؤية السسمكة العخبية بشت عبجالخحسغ بثقافة ريادة األعسال وامتبلكيغ لسي
(، وذلظ بالخجػع إلى اإلشار الشطخؼ، واألدبيات التخبػية، والجراسات الدابقة ٖٕٓٓالدعػدية )

ذات الرمة بسػضػع ريادة األعسال، وتكػنت االستبانة في صػرتيا الشيائية مغ محػريغ؛ 
يخة نػرة بثقافة ريادة األعسال، شسل السحػر األول العبارات الخاصة بػعي شالبات جامعة األم

بيشسا شسل السحػر الثاني العبارات الخاصة بسجػ امتبلك شالبات جامعة األميخة نػرة لسيارات 
( عبارة لبلستبانة مجسمة، وفيسا ٗٗ( عبارة لكل محػر، وبإجسالي )ٕٕريادة األعسال، بػاقع )

 يمي الخرائز الديكػمتخية لبلستبانة. 
 تداق الجاخمي(:الرجق الجاخمي )اًل 
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لمتأكج مغ تساسظ عبارات االستبانة قامت الباحثة بحداب صجق االتداق الجاخمي 
( شالبة مغ شالبات كل مغ كمية اإلدارة ٖٓلبلستبانة عمى عيشة استصبلعية مكػنة مغ )

واألعسال وكمية التخبية بجامعة األميخة نػرة، وذلظ بحداب معامل ارتباط بيخسػن بيغ الجرجة 
بارة والجرجة الكمية لمسحػر التابعة لو، وكحلظ تع حداب معامل ارتباط بيخسػن بيغ لكل ع

( والججاول SPSSالجرجة لكل محػر وبيغ الجرجة الكمية لبلستبانة واسُتخجم لحلظ بخنامج )
 التالية تػضح ذلظ:

 ثبات أداة الجارسة:
تصبيقو أكثخ مغ مخة السقرػد بثبات السكياس أن يعصي الشتائج نفديا تقخيبًا لػ تكخر 

 (. ٜٖٙم، ص ٖٕٓٓعمى نفذ األشخاص في ضخوف مساثمة )العداف، 
وقج قامت الباحثة بحداب ثبات االستبانة وذلظ باستخجام معامل ثبات ألفا كخونباخ 

Cronbach's Alpha ( شالبة مغ شالبات كل ٖٓوذلظ عمى عيشة استصبلعية مكػنة مغ )
التخبية بجامعة األميخة نػرة، ويػضح الججول التالي معامل مغ كمية اإلدارة واألعسال وكمية 

 الثبات لعبارات االستبانة عمى مدتػػ محاور وإجسالي االستبانة.
  األساليب اإلحرائية:

 .معامل ارتباط "بيخسػن" لكياس صجق االستبانة 
 .معامل ثبات "ألفا كخونباخ" لكياس ثبات االستبانة 
  )اختبار )تT.test قميغ ولحلظ لمػقػف عمى الفخوق في استجابات لعيشتيغ مدت

 أفخاد عيشة الجراسة حػل محػرؼ االستبانة والتي تخجع إلى اختبلف متغيخ الكمية.
 ( تحميل التبايغ األحادؼANOVA لمػقػف عمى الفخوق بيغ استجابات أفخاد عيشة )

لجراسي الجراسة حػل محاور االستبانة والتي تخجع إلى اختبلف لستغيخؼ )السدتػػ ا
 وشبيعة عسل األم(.

 ( اختبار شيفيوScheffe لسعخفة مرجر الفخوق ذات الجاللة اإلحرائية بيغ )
 متػسصات اإلجابات إذا كان ىشاك فخوق.

 ( اختبارKruskall-Wallis لمػقػف عمى الفخوق بيغ استجابات أفخاد عيشة )
ف متغيخ شبيعة الجراسة مغ الصالبات حػل محػرؼ االستبانة والتي تخجع إلى اختبل

 عسل األب والحؼ يتكػن مغ أكثخ مغ خياريغ غيخ متكافئات.
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 عخض نتائج الجراسة ومناقذتها وتفديخها:
 أوًلا: عخض النتائج

نتائج اإلجابة عن الدؤال األول: ما مجى وعي طالبات جامعة األميخة نهرة بنت عبجالخحمن 
 بثقافة ريادة األعمال؟

خفة مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسال تع لئلجابة عغ الدؤال األول ولسع
حداب التكخارات، والشدب السئػية، والستػسصات الحدابية، واالنحخافات السعيارية، والتختيب 
لمستػسط الحدابي لعبارات السحػر األول: مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسال وذلظ مغ 

غ كمية اإلدارة واألعسال، وكمية التخبية بجامعة وجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة مغ شالبات كل م
 األميخة نػرة كسا ىػ مػضح فيسا يأتي:

( يبين التكخارات والندب المئهية والمتهسطات الحدابية واًلنحخافات المعيارية والتختيب لممتهسط 5ججول )
 ريادة األعمال الحدابي ألفخاد عينة الجراسة حهل عبارات المحهر األول: مجى وعي الطالبات بثقافة

 مػافقة العبارة م
مػافقة إلى 
 حج ما

غيخ 
 مػافقة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
يب السعيارؼ 

لتخت
ا

 

ٔ 
أعخف معشى ريادة األعسال مشح 

 زمغ.

 ٖٔ ٛٚٔ ٜ٘ٔ ك
ٕ.ٖ٘ ٓ.ٖٙ ٕٔ 

% ٖٗ.ٕٔ ٗٛ.ٖٚ ٛ.ٕٗ 

ٕ 
أعمع أن الخزق غيخ متعمق 

 بالػضيفة.

 ٛٔ ٜٙ ٕٗ٘ ك
ٕ.ٙٗ ٓ.٘ٚ ٜٔ 

% ٜٙ.ٕٓ ٕٙ.ٜٓ ٗ.ٜٛ 

ٖ 

غشية  أعمع أن سيخة الشبي دمحم 
بالسػاقف التي يػجو فييا أصحابو 

 إلى سمػك ريادة األعسال.

 ٕٙ ٙٙ ٕٙٚ ك

ٕ.ٙٛ ٓ.ٙ ٔٚ 
% ٚ٘ ٔٚ.ٜٖ ٚ.ٓٚ 

ٗ 

أعمع أن اإلسبلم ال يقبل بعاشل 
مغ أبشائو وىػ قادر عمى 

 الكدب.

 ٕٓ ٖٚ ٕ٘ٚ ك

ٕ.ٜٙ ٓ.٘ٚ ٔٙ 
% ٚٗ.ٖٚ ٜٔ.ٛٗ ٘.ٖٗ 

٘ 
أعمع أن العسل عبادة يؤجخ عمييا 

 اإلندان.

 ٖ ٙٔ ٜٖٗ ك
ٕ.ٜٗ ٓ.ٕٚ ٔ 

% ٜٗ.ٛٗ ٗ.ٖ٘ ٓ.ٕٛ 

ٙ 

 ٖٕٓٓأعمع أن رؤية السسمكة 
تيجف مغ خبلل اقتراد مددىخ 
إلى رفع ندبة مذاركة السخأة في 

 ٔ ٕٕ ٖ٘ٗ ك

ٕ.ٜٖ ٓ.ٕٙ ٕ 
% ٜٖ.ٚ٘ ٘.ٜٛ ٓ.ٕٚ 
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 مػافقة العبارة م
مػافقة إلى 
 حج ما

غيخ 
 مػافقة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
يب السعيارؼ 

لتخت
ا

 

 سػق العسل.

ٚ 

 ٖٕٓٓرؤية السسمكة أعمع أن 
تيجف مغ خبلل اقتراد مددىخ 
 إلى رفع ندبة ريادة األعسال.

 ٛ ٜٖ ٕٖٔ ك

ٕ.ٛ٘ ٓ.ٗٔ ٛ 
% ٛٚ.ٕٖ ٔٓ.ٙ ٕ.ٔٚ 

 أعمع خصػات ريادة األعسال. ٛ
 ٚٚ ٖٙٔ ٕٛٔ ك

ٕ.ٔٗ ٓ.ٖٚ ٕٕ 
% ٖٗ.ٚٛ ٗٗ.ٕٜ ٕٓ.ٜٕ 

ٜ 

أدرك أن لخيادة األعسال نفع يعػد 
 عمى الذخز عمى السدتػػ 

 السادؼ واالجتساعي.

 ٛ ٙٗ ٖٗٔ ك

ٕ.ٖٛ ٓ.ٖٗ ٔٓ 
% ٛ٘.ٖٖ ٕٔ.٘ ٕ.ٔٚ 

ٔٓ 
أدرك أن ريادة األعسال تبجأ 
 بأفكار بديصة ولكشيا مبتكخة.

 ٗ ٔٗ ٖٕٖ ك
ٕ.ٛٚ ٓ.ٖٚ ٘ 

% ٛٚ.ٚٚ ٔٔ.ٔٗ ٔ.ٜٓ 

ٔٔ 

أعمع أن ريادة األعسال تتصمب 
تقجيع مشتجات مشاِفدة ومبتكخة 

 ومتججدة.

 ٔٔ ٖٛ ٜٖٔ ك

ٕ.ٛٗ ٓ.ٗٗ ٜ 
% ٛٙ.ٙٛ ٔٓ.ٖٖ ٕ.ٜٜ 

ٕٔ 
أعمع أن ريادة األعسال مختبصة 

 باقتشاص الفخص.

 ٔٔ ٘ٙ ٕٜٕ ك
ٕ.ٚٙ ٓ.ٜٗ ٖٔ 

% ٜٚ.ٖ٘ ٔٚ.ٙٙ ٕ.ٜٜ 

ٖٔ 
أعمع أن ريادة األعسال تتصمب 

 السغامخة والسخاشخة.

 ٚٔ ٛٛ ٖٕٙ ك
ٕ.ٙٚ ٓ.٘ٙ ٔٛ 

% ٚٔ.ٗٚ ٕٖ.ٜٔ ٗ.ٕٙ 

ٔٗ 
األعسال تتصمب أعمع أن ريادة 

 االستفادة مغ األخصاء الدابقة.

 ٗ ٚٗ ٖٚٔ ك
ٕ.ٛ٘ ٓ.ٖٜ ٚ 

% ٛٙ.ٔٗ ٕٔ.ٚٚ ٔ.ٜٓ 

ٔ٘ 

أعمع أن ريادة األعسال تتصمب 
التفاعل مع أصحاب األعسال 

 والسذاريع وتتصمب عبلقات قػية.

 ٚ ٜٗ ٕٚٙ ك

ٕ.ٚٔ ٓ.٘ ٔٗ 
% ٕٚ.٘٘ ٕ٘.٘ٗ ٔ.ٜ 

ٔٙ 

ب أعمع أن ريادة األعسال تتصم
االستفادة مغ التجارب والخبخات 
 السحمية واإلقميسية والعالسية.

 ٘ ٖٖ ٖٖٓ ك

ٕ.ٛٛ ٓ.ٖٙ ٗ 
% ٜٛ.ٙٚ ٛ.ٜٚ ٔ.ٖٙ 

 ٖ ٜٕ.ٓ ٕٜ.ٕ ٕ ٕٙ ٖٓٗ كأعمع أن ريادة األعسال تتصمب  ٚٔ
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 مػافقة العبارة م
مػافقة إلى 
 حج ما

غيخ 
 مػافقة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
يب السعيارؼ 

لتخت
ا

 

 ٗ٘.ٓ ٚٓ.ٚ ٜٖ.ٕٜ % تحسل السدؤولية.

ٔٛ 
أعمع أن ريادة األعسال تتصمب 

 دراسة وفيع الدػق.

 ٚ ٖٙ ٕٖ٘ ك
ٕ.ٛٙ ٓ.ٖٜ ٙ 

% ٛٛ.ٖٕ ٜ.ٚٛ ٔ.ٜ 

ٜٔ 
أعمع أن ريادة األعسال تؤدؼ دورًا 
 كبيخًا في القزاء عمى البصالة.

 ٗ ٘ٙ ٜٜٕ ك
ٕ.ٛ ٓ.ٖٗ ٔٔ 

% ٛٔ.ٕ٘ ٔٚ.ٙٙ ٔ.ٜٓ 

ٕٓ 

أعمع أن ريادة األعسال تشيس 
بالجولة في كافة قصاعاتيا 
كاالقتراد والتعميع والرحة 

 وغيخىا.

 ٔٔ ٗٙ ٖٜٕ ك

ٕ.ٚٚ ٓ.ٜٗ ٕٔ 
% ٜٚ.ٕٙ ٔٚ.ٖٜ ٕ.ٜٜ 

ٕٔ 
أعمع بأن ىشاك مخاكد وحاضشات 

 ومدخعات أعسال.

 ٕٗ ٕٚٔ ٕٚٔ ك
ٕ.ٕ٘ ٓ.ٕٙ ٕٓ 

% ٘ٛ.ٜٚ ٖٗ.٘ٔ ٙ.ٕ٘ 

ٕٕ 
أعخف قرز نجاح لخواد 

 أعسال.

 ٘ٔ ٘ٚ ٕٛٚ ك
ٕ.ٚٔ ٓ.ٖ٘ ٔ٘ 

% ٚ٘.٘ٗ ٕٓ.ٖٛ ٗ.ٓٛ 

  ٚٗ.ٓ ٗٚ.ٕ الستػسط العام

الججول أعبله وجيات نطخ أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات حػل درجة  يتزح مغ
مػافقتيغ عمى عبارات محػر مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسال، وقج بمغ الستػسط 

( وىػ متػسط يقع في الفئة الثالثة مغ فئات ٓ.ٖمغ  ٗٚ.ٕالحدابي العام ليحا السحػر )
افقة بجرجة )مػافقة(؛ مسا يعشي أن أفخاد عيشة الجراسة مغ السكياس الثبلثي، ويقابل درجة السػ 

الصالبات يػافقغ عمى محػر مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسال وذلظ بجرجة )مػافقة( 
 بذكل عام.

وعمى مدتػػ عبارات محػر مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسال فقج تخاوح 
 – ٗٔ.ٕيشة الجراسة مغ الصالبات عمييا ما بيغ )الستػسط الحدابي لجرجات مػافقة أفخاد ع

( درجات وىي متػسصات تقابل درجتي السػافقة )مػافقة، مػافقة ٖ( درجة مغ أصل )ٜٗ.ٕ
إلى حج ما(، وفيسا يأتي نتشاول عبارات محػر مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسال 

 بالتفريل:



  د.حنان بنت عطوه الطوري اجلهين

 

الوعي بثقافة ريادة األعمال لدى طالبات 

 جامعة األمرية نورة
 

)ٕٖٚ ) 
 

مى إحجػ وعذخون عبارة مغ عبارات جاءت مػافقة أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات ع
محػر مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسال بجرجة )مػافقة( حيث انحرخت متػسصاتيا 

 (، وىي مختبة تشازلًيا حدب الستػسط الحدابي كاآلتي:ٜٗ.ٕ، ٖ٘.ٕالحدابية بيغ )

  بستػسط جاءت العبارة )أعمع أن العسل عبادة يؤجخ عمييا اإلندان( في السختبة األولى
 (.ٕٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٜٗ.ٕحدابي )

  تيجف مغ خبلل اقتراد مددىخ إلى رفع  ٖٕٓٓجاءت العبارة )أعمع أن رؤية السسمكة
( وانحخاف ٖٜ.ٕندبة مذاركة السخأة في سػق العسل( في السختبة الثانية بستػسط حدابي )

 (.ٕٙ.ٓمعيارؼ )
 سل السدؤولية( في السختبة الثالثة بستػسط جاءت العبارة )أعمع أن ريادة األعسال تتصمب تح

 (.ٜٕ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٕٜ.ٕحدابي )
  جاءت العبارة )أعمع أن ريادة األعسال تتصمب االستفادة مغ التجارب والخبخات السحمية

( وانحخاف معيارؼ ٛٛ.ٕواإلقميسية والعالسية( في السختبة الخابعة بستػسط حدابي )
(ٓ.ٖٙ.) 

 رك أن ريادة األعسال تبجأ بأفكار بديصة ولكشيا مبتكخة( في السختبة جاءت العبارة )أد
 (.ٖٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٚٛ.ٕالخامدة بستػسط حدابي )

  جاءت العبارة )أعمع أن ريادة األعسال تتصمب دراسة وفيع الدػق( في السختبة الدادسة
 (.ٜٖ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٙٛ.ٕبستػسط حدابي )

  أن ريادة األعسال تتصمب االستفادة مغ األخصاء الدابقة( في السختبة جاءت العبارة )أعمع
 (.ٜٖ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )٘ٛ.ٕالدابعة بستػسط حدابي )

  تيجف مغ خبلل اقتراد مددىخ إلى رفع  ٖٕٓٓجاءت العبارة )أعمع أن رؤية السسمكة
معيارؼ ( وانحخاف ٘ٛ.ٕندبة ريادة األعسال( في السختبة الثامشة بستػسط حدابي )

(ٓ.ٗٔ.) 
  جاءت العبارة )أعمع أن ريادة األعسال تتصمب تقجيع مشتجات مشاِفدة ومبتكخة ومتججدة( في

 (.ٗٗ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٗٛ.ٕالسختبة التاسعة بستػسط حدابي )
  جاءت العبارة )أدرك أن لخيادة األعسال نفع يعػد عمى الذخز عمى السدتػػ السادؼ

 (.ٖٗ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٖٛ.ٕلعاشخة بستػسط حدابي )واالجتساعي( في السختبة ا
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  جاءت العبارة )أعمع أن ريادة األعسال تؤدؼ دورًا كبيخًا في القزاء عمى البصالة( في
 (.ٖٗ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٓٛ.ٕالسختبة الحادية عذخة بستػسط حدابي )

 تيا كاالقتراد جاءت العبارة )أعمع أن ريادة األعسال تشيس بالجولة في كافة قصاعا
( وانحخاف ٚٚ.ٕوالتعميع والرحة وغيخىا( في السختبة الثانية عذخة بستػسط حدابي )

 (.ٜٗ.ٓمعيارؼ )
  جاءت العبارة )أعمع أن ريادة األعسال مختبصة باقتشاص الفخص( في السختبة الثالثة عذخة

 (.ٜٗ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٙٚ.ٕبستػسط حدابي )
 ة األعسال تتصمب التفاعل مع أصحاب األعسال والسذاريع جاءت العبارة )أعمع أن رياد

( وانحخاف ٔٚ.ٕوتتصمب عبلقات قػية( في السختبة الخابعة عذخة بستػسط حدابي )
 (.ٓ٘.ٓمعيارؼ )

  جاءت العبارة )أعخف قرز نجاح لخواد أعسال( في السختبة الخامدة عذخة بستػسط
 (.ٖ٘.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٔٚ.ٕحدابي )

 رة )أعمع أن اإلسبلم ال يقبل بعاشل مغ أبشائو وىػ قادر عمى الكدب( في جاءت العبا
 (.ٚ٘.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٜٙ.ٕالسختبة الدادسة عذخة بستػسط حدابي )

  جاءت العبارة )أعمع أن سيخة الشبي دمحم  غشية بالسػاقف التي يػجو فييا أصحابو إلى
( وانحخاف ٛٙ.ٕستػسط حدابي )سمػك ريادة األعسال( في السختبة الدابعة عذخة ب

 (.ٓٙ.ٓمعيارؼ )
  جاءت العبارة )أعمع أن ريادة األعسال تتصمب السغامخة والسخاشخة( في السختبة الثامشة

 (.ٙ٘.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٚٙ.ٕعذخة بستػسط حدابي )
  جاءت العبارة )أعمع أن الخزق غيخ متعمق بالػضيفة( في السختبة التاسعة عذخة بستػسط

 (.ٚ٘.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٗٙ.ٕ)حدابي 
  جاءت العبارة )أعمع بأن ىشاك مخاكد وحاضشات ومدخعات أعسال( في السختبة العذخيغ

 (.ٕٙ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٕ٘.ٕبستػسط حدابي )
  جاءت العبارة )أعخف معشى ريادة األعسال مشح زمغ( في السختبة الحادية والعذخيغ

 (.ٖٙ.ٓرؼ )( وانحخاف معياٖ٘.ٕبستػسط حدابي )
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)ٕٖٜ ) 
 

وأخيًخا جاءت السػافقة عمى العبارة )أعمع خصػات ريادة األعسال( بجرجة )مػافقة إلى 
( وانحخاف معيارؼ ٗٔ.ٕحج ما( وفي السختبة الثانية والعذخيغ واألخيخة وبستػسط حدابي )

(ٓ.ٖٚ .) 
ويتزح مغ خبلل الشطخ إلى قيع االنحخاف السعيارؼ وىػ مقجار تذتت استجابات 

عيشة الجراسة عغ الستػسط الحدابي لكل عبارة، فكمسا زاد االنحخاف السعيارؼ يديج تذتت أفخاد 
آراء أفخاد عيشة الجراسة حػل الثبلث اختيارات )مػافقة، مػافقة إلى حج ما، غيخ مػافقة( في 
الججول الخامذ أن قيع االنحخاف السعيارؼ لعبارات محػر )مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة 

(، وكان أقل انحخاف معيارؼ لمعبارة )أعمع أن رؤية ٖٚ.ٓ، ٕٙ.ٓل( تشحرخ بيغ )األعسا
( تيجف مغ خبلل اقتراد مددىخ إلى رفع ندبة مذاركة السخأة في سػق العسل ٖٕٓٓالسسمكة 

أنيا أكثخ العبارات التي تقاربت آراء أفخاد عيشة الجراسة حػليا، وكانت أكبخ  مسا يجل عمى
ارؼ لمعبارة )أعمع خصػات ريادة األعسال( مسا يجل عمى أنيا أكثخ عبارة قيسة لبلنحخاف السعي

 اختمفت حػليا أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات.
نتائج اإلجابة عن الدؤال الثاني: ما مجى امتالك طالبات جامعة األميخة نهرة بنت 

 عبجالخحمن لمهارات ريادة األعمال؟
جػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال تع ولئلجابة عغ الدؤال الثاني ولسعخفة م

حداب التكخارات، والشدب السئػية، والستػسصات الحدابية، واالنحخافات السعيارية، والتختيب 
لمستػسط الحدابي لعبارات السحػر الثاني: مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال 

كل مغ كمية اإلدارة واألعسال وكمية وذلظ مغ وجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة مغ شالبات 
 التخبية بجامعة األميخة نػرة كسا ىػ مػضح فيسا يأتي:
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( يبين التكخارات والندب المئهية والمتهسطات الحدابية واًلنحخافات المعيارية والتختيب لممتهسط 6ججول )
 الطالبات لمهارات ريادة األعمالالحدابي ألفخاد عينة الجراسة حهل عبارات المحهر الثاني: مجى امتالك 

 مػافقة العبارة م
مػافقة إلى 
 حج ما

غيخ 
 مػافقة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
يب السعيارؼ 

لتخت
ا

 

ٔ 
أستصيع تشفيح مذخوعات شبلبية 

 ريادية داخل الجامعة.

 ٔٚ ٔٗٔ ٙ٘ٔ ك
ٕ.ٕٖ ٓ.ٚ٘ ٜٔ 

% ٕٗ.ٖٜ ٖٛ.ٖٕ ٜٔ.ٕٜ 

ٕ 
أمتمظ ميارة اكتذاف الفخص في 

 ل األعسال.مجا

 ٔٚ ٜٖٔ ٛ٘ٔ ك
ٕ.ٕٗ ٓ.ٚ٘ ٔٛ 

% ٕٗ.ٜٖ ٖٚ.ٚٚ ٜٔ.ٕٜ 

 أتحسل مدؤولية قخاراتي. ٖ
 ٙ ٚٚ ٕ٘ٛ ك

ٕ.ٚٙ ٓ.ٗٚ ٔ 
% ٚٚ.ٗ٘ ٕٓ.ٜٕ ٔ.ٖٙ 

 أمتمظ ميارة حل السذكبلت. ٗ
 ٖ ٔٗٔ ٕٕٗ ك

ٕ.ٙ ٓ.٘ٔ ٙ 
% ٙٓ.ٛٚ ٖٛ.ٖٕ ٓ.ٕٛ 

٘ 
أمتمظ السيارات التكشػلػجية 

 مة إلدارة السذخوعاتوالفشية البلز 

 ٙ٘ ٘ٗٔ ٚٙٔ ك
ٕ.ٖ ٓ.ٕٚ ٔٙ 

% ٗ٘.ٖٛ ٖٜ.ٗ ٔ٘.ٕٕ 

ٙ 
أمتمظ الصسػح والذغف لتأسيذ 
 مذخوعي الخاص وتحقيق ذاتي.

 ٖٓ ٘ٚ ٖٕٙ ك
ٕ.ٖٙ ٓ.ٖٙ ٗ 

% ٚٔ.ٗٚ ٕٓ.ٖٛ ٛ.ٔ٘ 

ٚ 
أمتمظ رؤيا واضحة لسذخوعي 

 الخاص.

 ٜ٘ ٖٗٔ ٜٖٔ ك
ٕ.ٕٔ ٓ.ٜٚ ٕٕ 

% ٖٚ.ٚٚ ٖٙ.ٗٔ ٕ٘.ٕٛ 

 أمتمظ قجرة كبيخة عمى اإلقشاع. ٛ
 ٖٓ ٔٗٔ ٜٚٔ ك

ٕ.ٗ٘ ٓ.ٙٗ ٕٔ 
% ٖ٘.ٖ٘ ٖٛ.ٖٕ ٛ.ٔ٘ 

ٜ 

أتستع باإليجابّية التي تجعمشي 
قادرة عمى تخّصي أصعب 
 السػاقف وأكثخىا حداسّية.

 ٙٔ ٜٖٔ ٖٕٔ ك

ٕ.٘ٗ ٓ.٘ٛ ٛ 
% ٘ٚ.ٛٛ ٖٚ.ٚٚ ٗ.ٖ٘ 

ٔٓ 
أستصيع التعامل مع السذخوعات 

 تتحجػ قجراتي.التي 

 ٖٔ ٜ٘ٔ ٜٙٔ ك
ٕ.٘ ٓ.٘ٚ ٔٔ 

% ٖ٘.ٕٙ ٖٗ.ٕٔ ٖ.ٖ٘ 

 أمتمظ ثقة عالية بالشفذ. ٔٔ
 ٕٔ ٓٔٔ ٕٙٗ ك

ٕ.ٙٗ ٓ.٘٘ ٖ 
% ٙٙ.ٛ٘ ٕٜ.ٜٛ ٖ.ٕٙ 

ٕٔ 
لجؼ قجرة االعتساد عمى الحات 
 في تشفيح السذخوعات الخيادية.

 ٖٔ ٘ٔٔ ٕٕٕ ك
ٕ.ٕ٘ ٓ.ٙ٘ ٜ 

% ٙٓ.ٖٖ ٖٔ.ٕ٘ ٛ.ٕٗ 
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 مػافقة العبارة م
مػافقة إلى 
 حج ما

غيخ 
 مػافقة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
يب السعيارؼ 

لتخت
ا

 

ٖٔ 
أمتمظ العجيج مغ األفكار 

 لسذخوعات ريادية.

 ٛٚ ٜٔٔ ٔٚٔ ك
ٕ.ٕ٘ ٓ.ٚٛ ٔٚ 

% ٗٙ.ٗٚ ٖٕ.ٖٗ ٕٔ.ٕ 

ٔٗ 
أمتمظ روح السبادرة الخيادية 

 واإلقجام.

 ٚٗ ٓٔٔ ٕٔٔ ك
ٕ.ٗ٘ ٓ.ٚٔ ٔٗ 

% ٘ٚ.ٖٗ ٕٜ.ٜٛ ٕٔ.ٚٚ 

 أفكخ بصخيقة إبجاعية ابتكارية. ٘ٔ
 ٔٗ ٕٕٔ ٕ٘ٓ ك

ٕ.ٗ٘ ٓ.ٜٙ ٖٔ 
% ٘٘.ٚٔ ٖٖ.ٔ٘ ٔٔ.ٔٗ 

ٔٙ 
أمتمظ ميارة الربخ والترسيع 

 عمى الشجاح.

 ٙٔ ٖٜ ٜٕ٘ ك
ٕ.ٙٙ ٓ.٘ٙ ٕ 

% ٚٓ.ٖٛ ٕ٘.ٕٚ ٗ.ٖ٘ 

 أمتمظ ميارات التخصيط. ٚٔ
 ٕٗ ٖٖٔ ٕٔٔ ك

ٕ.٘ٔ ٓ.ٕٙ ٔٓ 
% ٘ٚ.ٖٗ ٖٙ.ٔٗ ٙ.ٕ٘ 

 أمتمظ ميارات التشطيع. ٛٔ
 ٕٛ ٚٛ ٖٕ٘ ك

ٕ.ٙٔ ٓ.ٖٙ ٘ 
% ٙٛ.ٚ٘ ٕٖ.ٙٗ ٚ.ٙٔ 

 أمتمظ ميارات اإلدارة. ٜٔ
 ٕٚ ٓٔٔ ٖٕٔ ك

ٕ.٘٘ ٓ.ٖٙ ٚ 
% ٕٙ.ٚٚ ٕٜ.ٜٛ ٚ.ٖٗ 

ٕٓ 
أجج الجعع مغ عائمتي ألكػن 

 رائجة أعسال.

 ٜ٘ ٕٓٔ ٕٚٓ ك
ٕ.ٗ ٓ.ٚ٘ ٔ٘ 

% ٘ٙ.ٕ٘ ٕٚ.ٕٚ ٔٙ.ٖٓ 

 أمتمظ ميارات التدػيق. ٕٔ
 ٔٛ ٖٔٔ ٙ٘ٔ ك

ٕ.ٕ ٓ.ٚٛ ٕٔ 
% ٕٗ.ٖٜ ٖ٘.ٙ ٕٕ.ٓٔ 

ٕٕ 
جؼ عبلقات جيجة ألكػن رائجة ل

 أعسال.
 ٕٓ ٚٚ.ٓ ٕٔ.ٕ ٛٚ ٖ٘ٔ ٘٘ٔ ك

يتزههح مههغ الجههجول أعههبله وجيههات نطههخ أفههخاد عيشههة الجراسههة مههغ الصالبههات حههػل درجههة 
مػافقتيغ عمى عبارات محػر مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال، وقج بمغ الستػسهط 

وىههػ متػسههط يقههع فههي الفئههة الثالثههة مههغ فئههات ( ٓ.ٖمههغ  ٘ٗ.ٕالحدههابي العههام ليههحا السحههػر )
السكياس الثبلثي، ويقابل درجهة السػافقهة بجرجهة )مػافقهة(؛ مسها يعشهي أن أفهخاد عيشهة الجراسهة مهغ 
الصالبهههات يهههػافقغ عمهههى محهههػر مهههجػ امهههتبلك الصالبهههات لسيهههارات ريهههادة األعسهههال وذلهههظ بجرجهههة 

 )مػافقة( بذكل عام.
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ك الصالبهههات لسيهههارات ريهههادة األعسهههال( فقهههج وعمهههى مدهههتػػ عبهههارات محهههػر )مهههجػ امهههتبل
 ٕٔ.ٕتخاوح الستػسط الحدابي لجرجات مػافقة أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات عمييا مها بهيغ )

( درجات وىي متػسصات تقابل درجتي السػافقهة )مػافقهة، مػافقهة ٖ( درجة مغ أصل )ٙٚ.ٕ –
ك الصالبات لسيارات ريادة األعسال( إلى حج ما(، وفيسا يأتي نتشاول عبارات محػر )مجػ امتبل

 بالتفريل:

جاءت مػافقة أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات عمى إحجػ وعذخون عبارة مغ عبارات 
محػر مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال بجرجة )مػافقة(؛ حيث انحرخ 

ػسط الحدابي (، وىي مختبة تشازلًيا حدب الستٙٚ.ٕ، ٓٗ.ٕمتػسصاتيا الحدابية بيغ )
 كاآلتي:

 ( في السختبة األولى بستػسط حدابي )( ٙٚ.ٕجاءت العبارة )أتحسل مدؤولية قخاراتي
 (.ٚٗ.ٓوانحخاف معيارؼ )

  جاءت العبارة )أمتمظ ميارة الربخ والترسيع عمى الشجاح( في السختبة الثانية بستػسط
 (.ٙ٘.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٙٙ.ٕحدابي )

 ( ٗٙ.ٕعالية بالشفذ( في السختبة الثالثة بستػسط حدابي ) جاءت العبارة )أمتمظ ثقة
 (.٘٘.ٓوانحخاف معيارؼ )

  جاءت العبارة )أمتمظ الصسػح والذغف لتأسيذ مذخوعي الخاص وتحقيق ذاتي( في
 (.ٖٙ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٖٙ.ٕالسختبة الخابعة بستػسط حدابي )

 ( ٔٙ.ٕامدة بستػسط حدابي )جاءت العبارة )أمتمظ ميارات التشطيع( في السختبة الخ
 (.ٖٙ.ٓوانحخاف معيارؼ )

  جاءت العبارة )أمتمظ ميارة حل السذكبلت( في السختبة الدادسة بستػسط حدابي
 (.ٔ٘.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٓٙ.ٕ)

 ( في السختبة الدابعة بستػسط حدابي )( ٘٘.ٕجاءت العبارة )أمتمظ ميارات اإلدارة
 (.ٖٙ.ٓوانحخاف معيارؼ )

 ارة )أتستع باإليجابّية التي تجعمشي قادرة عمى تخّصي أصعب السػاقف وأكثخىا جاءت العب
 (.ٛ٘.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٗ٘.ٕحداسّية( في السختبة الثامشة بستػسط حدابي )
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  جاءت العبارة )لجؼ قجرة االعتساد عمى الحات في تشفيح السذخوعات الخيادية( في السختبة
 (.٘ٙ.ٓحخاف معيارؼ )( وانٕ٘.ٕالتاسعة بستػسط حدابي )

 ( في السختبة العاشخة بستػسط حدابي )( ٔ٘.ٕجاءت العبارة )أمتمظ ميارات التخصيط
 (.ٕٙ.ٓوانحخاف معيارؼ )

  جاءت العبارة )أستصيع التعامل مع السذخوعات التي تتحجػ قجراتي( في السختبة الحادية
 (.ٚ٘.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٓ٘.ٕعذخة بستػسط حدابي )

 رة )أمتمظ قجرة كبيخة عمى اإلقشاع( في السختبة الثانية عذخة بستػسط حدابي جاءت العبا
 (.ٗٙ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )٘ٗ.ٕ)

  جاءت العبارة )أفكخ بصخيقة إبجاعية ابتكارية( في السختبة الثالثة عذخة بستػسط حدابي
 (.ٜٙ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )٘ٗ.ٕ)

 إلقجام( في السختبة الخابعة عذخة بستػسط جاءت العبارة )أمتمظ روح السبادرة الخيادية وا
 (.ٔٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )٘ٗ.ٕحدابي )

  جاءت العبارة )أجج الجعع مغ عائمتي ألكػن رائجة أعسال( في السختبة الخامدة عذخة
 (.٘ٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٓٗ.ٕبستػسط حدابي )

  ات مغ عبارات بيشسا جاءت مػافقة أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات عمى سبع عبار
محػر مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال بجرجة )مػافقة إلى حج ما( حيث 

(، وىي مختبة تشازلًيا حدب الستػسط ٖٓ.ٕ، ٕٔ.ٕانحرخت متػسصاتيا الحدابية بيغ )
 الحدابي كاآلتي:

 ي جاءت العبارة )أمتمظ السيارات التكشػلػجية والفشية البلزمة إلدارة السذخوعات( ف
 (.ٕٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٖٓ.ٕالسختبة الدادسة عذخة بستػسط حدابي )

  جاءت العبارة )أمتمظ العجيج مغ األفكار لسذخوعات ريادية( في السختبة الدابعة عذخة
 (.ٛٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٕ٘.ٕبستػسط حدابي )

 لثامشة جاءت العبارة )أمتمظ ميارة اكتذاف الفخص في مجال األعسال( في السختبة ا
 (.٘ٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٕٗ.ٕعذخة بستػسط حدابي )

  جاءت العبارة )أستصيع تشفيح مذخوعات شبلبية ريادية داخل الجامعة( في السختبة
 (.٘ٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٖٕ.ٕالتاسعة عذخة بستػسط حدابي )
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 ػسط جاءت العبارة )لجؼ عبلقات جيجة ألكػن رائجة أعسال( في السختبة العذخيغ بست
 (.ٚٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٕٔ.ٕحدابي )

  جاءت العبارة )أمتمظ ميارات التدػيق( في السختبة الحادية والعذخيغ بستػسط حدابي
 (.ٛٚ.ٓ( وانحخاف معيارؼ )ٕٓ.ٕ)

  جاءت العبارة )أمتمظ رؤيا واضحة لسذخوعي الخاص( في السختبة الثانية والعذخيغ
 (.ٜٚ.ٓف معيارؼ )( وانحخإٔ.ٕواألخيخة بستػسط حدابي )

ويتزح مغ خبلل الشطخ إلى قيع االنحخاف السعيارؼ في الججول الدادس أن قيع 
االنحخاف السعيارؼ لعبارات محػر )مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال( تشحرخ 

( مسا يجل ( وكان أقل انحخاف معيارؼ لمعبارة )أتحسل مدؤولية قخاراتيٜٚ.ٓ، ٚٗ.ٓبيغ )
أكثخ العبارات التي تقاربت آراء أفخاد عيشة الجراسة حػليا، وكانت أكبخ قيسة  أنيا عمى

لبلنحخاف السعيارؼ لمعبارة )أمتمظ رؤيا واضحة لسذخوعي الخاص( مسا يجل عمى أنيا أكثخ 
 .مغ الصالباتعبارة اختمفت حػليا أفخاد عيشة الجراسة 

إحرائية حهل كل من وعي نتائج اإلجابة عن الدؤال الثالث: هل تهجج فخوق دالة 
بثقافة ريادة األعمال، وامتالكهن لمهارات ريادة  نطالبات جامعة األميخة نهرة بنت عبجالخحم

 :)الكمية، المدتهى الجراسي، طبيعة عمل األب، طبيعة عمل األم(؟ُتعدى لمتغيخاتاألعمال 

في استجابات أفخاد  ولئلجابة عغ الدؤال الثالث ولمػقػف عمى الفخوق ذات الجاللة اإلحرائية
عيشة الجراسة مغ الصالبات حػل محػرؼ االستبانة والتي تخجع الختبلف الستغيخات األولية 

لعيشتيغ مدتقمتيغ لجراسة الفخوق لستغيخ الكمية  T. testقامت الباحثة باستخجام اختبار )ت( 
تجاه الحؼ يتكػن مغ خياريغ متكافئيغ، وقامت باستخجام اختبار التبايغ أحادؼ اال

(ANOVA والتي يتكػن كل مشيسا مغ أكثخ )( لستغيخؼ )السدتػػ الجراسي وشبيعة عسل األم
( لستغيخ شبيعة Kruskall-Wallisمغ خياريغ متكافئات، وقامت الباحثة باستخجام اختبار )

 عسل األب والحؼ يتكػن مغ أكثخ مغ خياريغ غيخ متكافئيغ، وىحا ما يتزح فيسا يأتي:
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)ٕٗ٘ ) 
 

 

 لتي تخجع ًلختالف متغيخ الكمية:الفخوق ا -أ 
( دراسة الفخوق بين متهسطات استجابات أفخاد العينة من الطالبات حهل محهري اًلستبانة والتي 7ججول )

 لعينتين مدتقمتين T. testتخجع إلى اختالف متغيخ الكمية باستخجام اختبار 

 الستػسط العجد الكمية السحػر
االنحخاف 
 السعيارؼ 

درجة 
 الحخية

 ة تقيس
مدتػػ 
 الجاللة

مجػ وعي الصالبات 
 بثقافة ريادة األعسال

اإلدارة 
 واألعسال

ٕٖٚ ٕ.ٚ٘ ٓ.ٕٖ 
ٖٙٙ ٔ.٘ٓ ٓ.ٖٔ٘ 

 ٕٙ.ٓ ٔٚ.ٕ ٖٔٔ التخبية

مجػ امتبلك الصالبات 
 لسيارات ريادة األعسال

اإلدارة 
 واألعسال

ٕٖٚ ٕ.ٖ٘ ٓ.ٕٗ 
ٖٙٙ ٗ.ٕٛ ٓ.ٓٓ** 

 ٗٗ.ٓ ٖٓ.ٕ ٖٔٔ التخبية

 (ٔٓ.ٓ(، ** دالة إحرائيًا عشج مدتػػ الجاللة )٘ٓ.ٓحرائيًا عشج مدتػػ الجاللة )* دالة إ
( ٔٓ.ٓيتزح مغ الججول الدابع أنو تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ )

بيغ متػسصات استجابات أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات حػل السحػر الثاني: )مجػ امتبلك 
عسال( فقط تخجع الختبلف متغيخ الكمية لرالح الستػسط الحدابي الصالبات لسيارات ريادة األ

لسجسػعة أفخاد العيشة مغ شالبات كمية اإلدارة واألعسال، أؼ أن مجسػعة أفخاد العيشة مغ 
شالبات كمية اإلدارة واألعسال أكثخ مػافقة عمى محػر مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة 

جراسة مغ شالبات كمية التخبية، بيشسا ال تػجج فخوق دالة األعسال مغ مجسػعة أفخاد عيشة ال
( تخجع الختبلف مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسالإحرائية حػل السحػر األول: )

 متغيخ الكمية.
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 :المدتهى الجراسيالفخوق التي تخجع ًلختالف متغيخ  -ب 

ة من الطالبات حهل محهري اًلستبانة والتي ( دراسة الفخوق بين متهسطات استجابات أفخاد العين8ججول )
 (ANOVAتخجع إلى اختالف متغيخ المدتهى الجراسي باستخجام اختبار تحميل التباين األحادي )

 مرجر التبايغ السحػر
مجسػع 
 مخبعات

درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

 قيسة ف
مدتػػ 
 الجاللة

مجػ وعي الصالبات بثقافة 
 ريادة األعسال

 ٚٚٓ.ٓ ٖ ٖٕ.ٓ اتبيغ السجسػع
ٔ.ٖٕ ٓ.ٕٙٛ 

 ٜ٘ٓ.ٓ ٖٗٙ ٖ٘.ٕٔ داخل السجسػعات

مجػ امتبلك الصالبات 
 لسيارات ريادة األعسال

 ٛٔٔ.ٓ ٖ ٖٙ.ٓ بيغ السجسػعات
ٓ.ٙٔ ٓ.ٙٓٛ 

 ٜٗٔ.ٓ ٖٗٙ ٛٗ.ٓٚ داخل السجسػعات

 (ٔٓ.ٓ(، ** يعشي مدتػػ الجاللة )٘ٓ.ٓ* يعشي مدتػػ الجاللة )
مغ أنو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ استجابات أفخاد يتزح مغ الججول الثا

مجػ وعي الصالبات بثقافة عيشة الجراسة مغ الصالبات حػل أؼ محػر مغ محػرؼ االستبانة )
( تخجع الختبلف متغيخ السدتػػ ريادة األعسال، مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال

غيخ السدتػػ الجراسي عمى أؼ محػر مغ محػرؼ الجراسي، أؼ أنو ال يػجج تأثيخ لست
 االستبانة.

 الفخوق التي تخجع ًلختالف متغيخ طبيعة عمل األب: -ج 
( لمفخوق بين استجابات أفخاد عينة العينة من الطالبات Kruskall-Wallis( نتائج اختبار )9ججول )

 حهل محهري اًلستبانة والتي تخجع إلى اختالف متغيخ طبيعة عمل األب

 متػسط الختب العجد شبيعة عسل األب ػرالسح
قيسة مخبع 
 كاؼ

مدتػػ 
 الجاللة

مجػ وعي الصالبات بثقافة 
 ريادة األعسال

 ٘٘.ٚٛٔ ٕٕ٘ عسل حكػمي

ٙ.ٔٙ ٓ.ٔٓٗ 
 ٜٚ.ٜٓٔ ٚٛ مذخوع خاص

 ٓٓ.ٚٓٔ ٕ عسل خيخؼ 

 ٖٜ.ٓٗٔ ٕٚ غيخ ذلظ

مجػ امتبلك الصالبات 
 لسيارات ريادة األعسال

 ٙٓ.ٜ٘ٔ ٕٕ٘ عسل حكػمي

ٖٔ.ٖٙ ٓ.ٓٓ** 
 ٖٜ.ٛٛٔ ٚٛ مذخوع خاص

 ٓٓ.ٖ٘ٔ ٕ عسل خيخؼ 

 ٖٔ.٘ٚ ٕٚ غيخ ذلظ

 (ٔٓ.ٓ(، ** يعشي مدتػػ الجاللة )٘ٓ.ٓ* يعشي مدتػػ الجاللة )
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( ٔٓ.ٓيتزح مغ الججول التاسع أنو تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ )
راسة مغ الصالبات حػل السحػر الثاني: )مجػ امتبلك بيغ متػسصات استجابات أفخاد عيشة الج

الصالبات لسيارات ريادة األعسال( فقط تخجع الختبلف متغيخ شبيعة عسل األب لرالح 
متػسط الختب لسجسػعة أفخاد العيشة مغ الصالبات مسغ شبيعة عسل آبائيغ )عسل حكػمي(، 

عسل آبائيغ )عسل حكػمي(  أؼ أن مجسػعة أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات مسغ شبيعة
أكثخ مػافقة عمى محػر مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال مسغ لجػ آبائيغ 

مجػ وعي شبيعة عسل أخخػ، بيشسا ال تػجج فخوق دالة إحرائية حػل السحػر األول: 
 تخجع الختبلف متغيخ شبيعة عسل األب. الصالبات بثقافة ريادة األعسال

 ع ًلختالف متغيخ طبيعة عمل األم:الفخوق التي تخج -د 
( دراسة الفخوق بين متهسطات استجابات أفخاد العينة من الطالبات حهل محهري اًلستبانة 12ججول )

 (ANOVAوالتي تخجع إلى اختالف متغيخ طبيعة عمل األم باستخجام اختبار تحميل التباين األحادي )

 مرجر التبايغ السحػر
مجسػع 
 مخبعات

درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

 قيسة ف
مدتػػ 
 الجاللة

مجػ وعي الصالبات بثقافة 
 ريادة األعسال

 ٙٔ.ٓ ٖ ٛٗ.ٓ بيغ السجسػعات
ٕ.ٚٛ ٓ.ٓٗٔ* 

 ٙٓ.ٓ ٖٗٙ ٓٔ.ٕٔ داخل السجسػعات

مجػ امتبلك الصالبات 
 لسيارات ريادة األعسال

 ٜٗ٘.ٔ ٖ ٘ٙ.ٗ بيغ السجسػعات
ٛ.ٕ٘ ٓ.ٓٓ** 

 ٛٔ.ٓ ٖٗٙ ٜٔ.ٙٙ داخل السجسػعات

 (ٔٓ.ٓ(، ** يعشي مدتػػ الجاللة )٘ٓ.ٓ* يعشي مدتػػ الجاللة )
يتزح مغ الججول العاشخ أنو تػجج فخوق ذات داللة إحرائية حػل كل مغ السحػر 
األول: )مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسال( والسحػر الثاني: )مجػ امتبلك الصالبات 

( عمى التػالي تخجع الختبلف متغيخ ٔٓ.ٓ، ٘ٓ.ٓلسيارات ريادة األعسال( عشج مدتػيي )
شبيعة عسل األم، ولجراسة ومعخفة مرجر ىحه الفخوق حػل وبيغ أؼ مجسػعة مغ مجسػعات 
متغيخ شبيعة عسل األم )عسل حكػمي، مذخوع خاص، عسل خيخؼ، غيخ ذلظ( سشقػم 

 باستخجام اختبار شيفيو إلضيار ىحه الفخوق كسا ىػ مػضح فيسا يأتي: 
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  (ٕٗٛ(  
 

 
( نتائج المقارنات الُبعجّية لبيان الفخوق حهل محهي اًلستبانة والتي تخجع ًلختالف متغيخ 11ججول )

 طبيعة عمل األم باستخجام اختبار شيفيه

 الستػسط العجد شبيعة عسل األم السحػر
االنحخاف 
 السعيارؼ 

عسل 
 حكػمي

مذخوع 
 خاص

عسل 
 خيخؼ 

مجػ وعي الصالبات 
 بثقافة ريادة األعسال

 - - - ٕ٘.ٓ ٚٚ.ٕ ٖٙٔ حكػمي عسل
 - - ٖٓ.ٓ ٖٕ.ٓ ٗٚ.ٕ ٓ٘ مذخوع خاص
 - ٔٓ.ٓ ٕٓ.ٓ ٔٔ.ٓ ٘ٚ.ٕ ٜٔ عسل خيخؼ 
 ٙٓ.ٓ ٘ٓ.ٓ *ٛٓ.ٓ ٕٗ.ٓ ٜٙ.ٕ ٖٙٔ غيخ ذلظ

مجػ امتبلك الصالبات 
لسيارات ريادة 
 األعسال

 - - - ٖٚ.ٓ ٙ٘.ٕ ٖٙٔ عسل حكػمي
 - - ٖٔ.ٓ ٘٘.ٓ ٖٗ.ٕ ٓ٘ مذخوع خاص
 - ٓٔ.ٓ ٖٓ.ٓ ٖ٘.ٓ ٖ٘.ٕ ٜٔ عسل خيخؼ 
 ٕٕ.ٓ ٕٔ.ٓ *ٕ٘.ٓ ٘ٗ.ٓ ٖٔ.ٕ ٖٙٔ غيخ ذلظ

 (ٔٓ.ٓ(، ** يعشي مدتػػ الجاللة )٘ٓ.ٓ* يعشي مدتػػ الجاللة )
يتزح مغ الججول الحادؼ عذخ أن الفخوق الُبعجية ذات الجاللة اإلحرائية عشج 

ريادة األعسال(، ( حػل كل مغ السحػر األول: )مجػ وعي الصالبات بثقافة ٘ٓ.ٓمدتػػ )
والسحػر الثاني: )مجػ امتبلك الصالبات لسيارات ريادة األعسال( والتي تخجع الختبلف متغيخ 
شبيعة عسل األم كانت بيغ مجسػعة أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات مسغ شبيعة عسل 
أمياتيغ )عسل حكػمي( وبيغ مغ لجػ أمياتيغ شبيعة عسل غيخ ذلظ، وكانت ىحه الفخوق 

لح مجسػعة أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات مسغ شبيعة عسل أمياتيغ )عسل حكػمي(؛ لرا
أؼ أن مجسػعة أفخاد عيشة الجراسة مغ الصالبات مسغ شبيعة عسل أمياتيغ )عسل حكػمي( 
أكثخ مػافقة عمى كل مغ محػرؼ )مجػ وعي الصالبات بثقافة ريادة األعسال( و)مجػ امتبلك 

 ة األعسال( مسغ لجػ أمياتيغ شبيعة عسل غيخ ذلظ. الصالبات لسيارات رياد
 ثانياا: مناقذة النتائج: 

أشارت نتائج الجراسة إلى أن عيشة الجراسة مغ الصالبات لجييغ وعي مختفع بثقافة 
ريادة األعسال، كسا أن لجييغ مدتػػ امتبلك مختفع لسياراتيا، وىحه الشتيجة تعج تمبية لسا 

( مغ ضخورة أن تدعى الجامعة إلى تشسية الدسات ٕٗٔٓد، أوصت بو دراسة )دمحم ومحػ 
الخيادية لمصبلب، وتجريبيع عمى ريادة األعسال، وأن يكػن ذلظ ضسغ تقييع معاييخ أدائيع، 
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عقج البخامج التجريبية ( مغ ضخورة ٕ٘ٔٓدراسة )العتيبي ومػسى، وتمبية كحلظ لسا أوصت بو 
ة بثقافة ريادة األعسال وسسات وميارات الخيادؼ، والشجوات وورش العسل داخل الجامعة لمتػعي

وتجريذ مقخر أو أكثخ في ريادة األعسال لصبلب الجامعة، وتػجيو الصبلب لجراسة التجارب 
( التي ٕ٘ٔٓدراسة )العاني والحارثية، كسا أنيا تتػافق مع نتائج الشاجحة لخواد األعسال. 

الصمبة تخاوحت بيغ العالية والستػسصة،  تػصمت إلى أن درجة تػافخ السيارات الخيادية بيغ
وأوصت بػضع استخاتيجيات تجريبية لمصمبة الجامعييغ في مجال ريادة األعسال، واستحجاث 

 Virginia -Sánchezaكسا أنيا تتفق مع نتائج دراسة أنطسة وقػانيغ لخعاية مبادراتيع الخيادية، 

& Carlos Atienza, 2018)) ة ليا دور فاعل في تشسية الثقافة التي تػصمت إلى أن الجامع
وأوصت بتفعيل الذخاكة بيغ الجامعة والسؤسدات االقترادية السجتسعية  الخيادية لمصبلب،

 (ٕٚٔٓ)خالج؛ وآخخون، وكحلظ تتفق مع نتائج دراسة  ،لتحفيد الصبلب عمى ريادة األعسال
سال، وتعسل عمى نذخ التي أشارت إلى أن الجامعة تقػم بجور الػسيط بيغ شبلبيا ورجل األع

( التي ٕٙٔٓثقافة ريادة األعسال لجػ شبلبيا، وتتفق كحلظ مع نتائج دراسة عبجالفتاح )
أشارت إلى ارتفاع وعي الصبلب بخيادة األعسال، كسا تعج ىحه الشتيجة تمبية لسا أوصت بو 

في  العسل عمى زيادة االىتسام وتشسية ريادة األعسال( مغ ضخورة ٕ٘ٔٓدراسة أبػ قخن )
في دعع مذاريع البحث والتصػيخ لجعع  بالجامعة، وضخورة مداىسة التعميع السدتسخ الجامعة

االبتكار واإلبجاع، والعسل عمى جمب التسػيل والتجريب عمى ريادة األعسال والخجمات 
 االستذارية في التدػيق والسجاالت األخخػ. 
( مغ أن ٕٛٔٓ)الخميجؼ، تػصمت إليو دراسة  في حيغ أن ىحه الشتيجة تختمف مع ما

ىشاك قرػر واضح في دور الجامعات في تشسية ثقافة ريادة األعسال لجػ الصبلب مغ حيث 
الخؤية والخسالة واالستخاتيجية، والكيادة والحػكسة، والسػارد والبشية التحتية، والتعميع لمخيادة، 

يادة األعسال. كسا تختمف والجعع الجامعي، والتجويل والعبلقات الجامعية الخارجية، وتقػيع ر 
( التي أوضحت أن استجابات عيشة ٕ٘ٔٓتػصمت إليو دراسة )العتيبي ومػسى،  مع ما

الجراسة مغ الصمبة عمى محػر السعػقات جاءت بجرجة مختفعة؛ األمخ الحؼ يطيخ العجيج مغ 
 ماالسعػقات التي تحج مغ أداء الجامعة في تشسية ثقافة ريادة األعسال. كحلظ تختمف مع 

( مغ حيث تأخخ الجامعة في مجال ريادة ٕٙٔٓتػصمت إليو دراسة )الحسالي والعخبي، 
األعسال، وضخورة تػفيخ بشية معخفية في الجامعة في مجال ريادة األعسال لتقجيسيا لسشدػبييا 
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 مغ الصمبة في السخاحل الجراسية السختمفة ضسغ بخامج كمياتيا السختمفة. كسا تختمف مع ما
عمى أن ىشاك  (ٕٚٔٓو)خالج؛ وآخخون، (، ٕٙٔٓكل مغ دراسة عبجالفتاح ) أكجت عميو

العجيج مغ السعػقات التي تحج مغ أداء الجامعة لجورىا في تشسية ثقافة ريادة األعسال لجػ 
شبلبيا؛ مغ أىسيا: ضعف وجػد بيئة تعميسية تجعع ريادة األعسال، وعجم وجػد ميدانية خاصة 

 الجامعة في دمج بخامج التعميع الخيادؼ ضسغ مقخرات الجامعة. لخيادة األعسال، وضعف دور
كسا أشارت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات عيشة 
الجراسة حػل مجػ امتبلكيغ ثقافة ريادة األعسال تعدػ لستغيخ الكمية لرالح كمية اإلدارة 

تفديخىا في ضػء شبيعة البخامج الجراسية واألعسال، وتبجو ىحه الشتيجة مشصكية، ويسكغ 
والسقخرات التي تقجم في كمية اإلدارة واألعسال مقارنة ببخامج كمية التخبية؛ حيث إن التخكيد 
فييا يكػن مشربًا برػرة مباشخة ومكثفة عمى أعسال اإلدارة والخيادة وما يتختب عمييا مغ 

افة ريادة األعسال مقارنة بدميبلتيغ في تشافدية، مسا يكدب شالباتيا درجة امتبلك أعمى لثق
الكميات األخخػ التي يتع فييا تجريذ ريادة األعسال برػرة ضسشية غيخ مباشخة وغيخ عسيقة 

 أو مكثفة.
كسا أشارت الشتائج إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات عيشة الجراسة 

سل األب لرالح مغ آبائيغ يعسمغ حػل مجػ امتبلكيغ ثقافة ريادة األعسال تعدػ لستغيخ ع
في عسل حكػمي، ويسكغ تفديخ ذلظ في ضػء تخكيد السؤسدات الحكػمية عمى رؤية السسمكة 

( مغ جية، وسعييا لتحقيق التقجم والشيػض السجتسعي مغ جية أخخػ، بجانب ٖٕٓٓ)
جعل لجػ أفخادىا التداميا بالخصط التشسػية والتشفيحية السعتسجة بالسسمكة العخبية الدعػدية مسا ي

حخصًا ووعيًا مختفعًا بثقافة ريادة األعسال، وبصبيعة الحال يشتقل ىحا الػعي عغ شخيق التػعية 
والتػجيو والسحاكاة والتقميج مغ األفخاد العامميغ بيحه السؤسدات ألقخب الشاس إلييع وفي 

حكػمية مقارنة مقجمتيع أبشائيع، ولحا جاءت الفخوق في صالح مغ يعسل أبائيغ في مؤسدات 
وىحه الشتيجة تختمف مع  بغيخىغ، وكحلظ الحال بالشدبة لسغ تعسل أمياتيغ في عسل حكػمي.

ا في نية الصالب نحػ ريادة ىشاك فخوقً ( التي تػصمت إلى أن ٕٕٔٓ)رمزان، دراسة 
 . خاًصا ا رياديً إلهى كػن أحج الػالجيغ أو كمييسا يسمظ عسبًل تعػد األعسال 

ارت الشتائج إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات بجانب ما سبق أش
عيشة الجراسة تعدػ لستغيخ السدتػػ الجراسي، وتبجو ىحه الشتيجة مشصكية ويسكغ تفديخىا في 
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ضػء أن ىشاك قػاعج وأسذ واضحة ومحجدة فيسا يتعمق بثقافة ريادة األعسال، وىي مػحجة 
عطع السدتػيات الجراسية مغ جية أخخػ، مسا يجعل ومعسسة عمى معطع الكميات مغ جية وم

ىشاك قاسسًا مذتخكًا بيغ جسيع السدتػيات الجراسية فيسا يتعمق بثقافة ريادة األعسال وعيًا 
وامتبلكًا، وبالتالي لع تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات عيشة الجراسة تعدػ ليحا 

 الستغيخ.
  ثالثاا: التهصيات: 
 ئج الجراسة الحالية ومشاقذتيا، وشبيعة مجتسعيا، تػصي الباحثة باآلتي:في ضػء نتا

السحافطههة عمههى السدههتػػ السختفههع مههغ الههػعي بثقافههة ريههادة األعسههال لههجػ شالبههات جامعههة  .ٔ
األميههخة نههػرة، والعسههل عمههى تعسيقههو عبههخ التعديههدات الساديههة والسعشػيههة؛ كالسكافههآت الساديههة 

مههههشح شههههيادات التقههههجيخ لمستفػقههههات فههههي مجههههال ريههههادة  التههههي تقههههجم مههههغ إدارة الجامعههههة، أو
 األعسال مغ الصالبات.

أن تقههػم إدارة الجامعههة بتذههكيل لجشههة مههغ الخبههخاء تخههتز بستابعههة ثقافههة ريههادة األعسههال  .ٕ
بجامعههة األميههخة نههػرة، والعسههل عمههى تعديدىهها باسههتسخار لههجػ الصالبههات، وتههػفيخ متصمباتيهها، 

 وحل الرعػبات التي تػاجييا.

م فهي مختمهف الكميهات والسدهتػيات عشتُ  مقخرات جامعيةاث استحج .ٖ ى بخيادة األعسال، وُتقهجى
الجراسهههية، وتزهههسيغ مػضهههػعات تتعمهههق بخيهههادة األعسهههال فهههي مفهههخدات السقهههخرات الجراسهههية 
القائسههههة، وفههههي مختمههههف األنذههههصة، ويتههههػلى أعزههههاء ىيئههههة التههههجريذ اإلشههههخاف عمههههى ىههههحه 

 السقخرات إخخاجًا وتجريدًا.

بػاقع وعي شالبات جامعة الجامعة لمتعخيف  ئج ىحه الجراسة عمى كافة مشدػبيتعسيع نتا .ٗ
األميخة نػرة بثقافة ريادة األعسال، ومجػ امتبلكيغ لسيارات ريادة األعسال في ضػء 

ديد ىحه استسخار العسل عمى تع(؛ لمعسل عمى ٖٕٓٓرؤية السسمكة العخبية الدعػدية )
 .الجامعة اتكاستخاتيجية مغ استخاتيجيالثقافة 

الجورات و  سمتكيات والسؤتسخات،وال التػعػية، السحاضخات والشجوات ع الجامعاتأن ُتشطِّ  .٘
ل لسفيػم ريادة األعسال إسبلمًيا، تجريبية وورش البخامج وال ة وتشذخ ثقافالعسل التي تؤصِّ

ريادة األعسال في تشاقر وتبخز دور ىا، و وتعديد  اوتعسل عمى تخسيخيريادة األعسال، 
ػء الستغيخات السجتسعية، والتحجيات السعاصخة، وكػنيا استجابة لخؤية السسمكة العخبية ض
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فيسا يتعمق باقتراد السعخفة، والتحػل نحػه، وتعديد دور السخأة في  ٖٕٓٓالدعػدية 
 .التشسية، وتخسيخ أىسية تسكيشيا في السجتسع والحؼ كفمتو ليا الذخيعة الدسحاء

الستقجمة في مجال ريادة األعسال؛ لتصػيخ واقع السؤسدات  االستفادة مغ خبخات الجول .ٙ
ريادة  خبخاء في مجاالتالاستقصاب التعميسية بالسسمكة العخبية الدعػدية؛ عغ شخيق 
 األعسال، واالستفادة مشيع، واالبتعاث ليحه الجول.

مغ قبل السعاىج والجامعات ومخاكد ريادة األعسال تذجيع البحث العمسي في مجال  .ٚ
اإلقميسية السحمية و إجخاء الجراسات حػل التجارب و ، االستخاتيجيةالجراسات ػث و البح

، وبسا مغ مذكبلت مخيادييغواالىتسام بسا يعخض ل، سجالىحا الفي  لستسيدةوالعالسية ا
، مع وضع حػافد تذجيعية لسثل ىحه الجراسات، واالحتفاء يػاجييع مغ صعػبات
 .صبيقووضعيا مػضع الت بشتائجيا وتػصياتيا

 تبادل الخبخات واإلقميسية والعالسية في مجال إنذاء صيغ لمتعاون بيغ الجامعات السحمية .ٛ
في مجال  تجاربالجراسات و الإنذاء قاعجة بيانات خاصة بك فيسا يتعمق بخيادة األعسال؛

مسيتسيغ لو ت، الجامعاىحه لتكػن حمقة وصل لتبادل ونقل الخبخات بيغ  ريادة األعسال؛
 األعسال عمى وجو العسػم. ريادة بأمػر

بالتعاون بيغ مختمف الجامعات خيادة األعسال، خاصة ب جامعية تأسيذ مجمة عمسية .ٜ
، يكػن مغ بيغ أىجافيا عخض تجارب ناجحة لخيادؼ السحمية واإلقميسية والعالسية

 .األعسال وإنجازاتيع، والرعػبات التي واجيتيع، وكيفية تخصييع ليا
لتخغيب  ؛مغة سيمة ومبدصةبريادة األعسال ثقافة ميع الجاعع لأىسية التع التأكيج عمى .ٓٔ

خيادؼ الحخ التشافدي الستفخد السبتكخ؛ في العسل ال الشرء في مختمف السخاحل العسخية
عبخ تقجيع السقخرات الجراسية التي تحػؼ ذلظ بمغة واضحة ومشاسبة لمسدتػػ العقمي 

 .والعسخؼ لمصمبة في السخاحل التعميسية السختمفة
؛ الخخيجيغالحالييغ و بحسبلت تػعػية مػجية لمصبلب  الجامعاتتقػم مختمف  أن .ٔٔ

نذخ وتعديد ثقافة ريادة األعسال، والتعخيف بأىسيتيا وعػائجىا االستثسارية عمى  بيجف
 .السدتػػ الذخري والسجتسعي

م ووسائل اإلعبل ،السجارس في بخيادة األعسال وأىسيتياالكيام بحسبلت تثكيفية لمتعخيف  .ٕٔ
 السدسػعة والسخئية والسقخوءة. 
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 المخاجعقائمة 
نزخة الشعيع في مكارم أخبلق (. ٕٓٔٓ. )؛ وآخخون حسيج، صالحغ با .ٔ

 . ججة. دار الػسيمة لمشذخ.الخسػل الكخيع 
جامع العمػم والحكع في (. ٕٛٓٓابغ رجب، عبجالخحسغ بغ شياب الجيغ. ) .ٕ

ياسيغ الفحل. دمذق: دار ابغ  . تحقيق: ماىخشخح خسديغ حجيثًا مغ جػامع الكمع
 كثيخ.
في الجامعات الفمدصيشية  األعسالواقع ريادة " .(ٕ٘ٔٓ). أبػ قخن، سعيج دمحم .ٖ

 األزىخبقصاع غدة: دراسة مقارنة بيغ قدسي التعميع السدتسخ في جامعتي 
 بفمدصيغ. رسالة ماجدتيخ، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية ."واإلسبلمية

معالجة البصالة  في(. ريادة األعسال وأثخىا ٕ٘ٔٓ. )دمحم دريذ، عبجالجميلإ .ٗ
مجمة مخكد صالح عبجهللا كامل لبلقتراد االسبلمي:   .السسمكة العخبية الدعػدية في

 ، ٘٘ع ،ٜٔمخكد صالح عبجهللا كامل لبلقتراد اإلسبلمي، مج -جامعة االزىخ 
ٖٙٙ- ٖٚٓ. 
اإلحدان وتصبيقاتو  (.ٕٗٔٓمارس  ٕٚ-ٕٗ)حمفان. آل عاير، عبجهللا بغ  .٘

-ٔفانكػفخ، كشجا،  .. مؤتسخ العجل واإلحداناالجتساعية في ضػء التخبية اإلسبلمية
ٕٔ. 
صحيح الجامع الرغيخ وزيادتو )الفتح (. ٜٛٛٔاأللباني، دمحم ناصخ. ) .ٙ

 .ٔ.دمذق.السكتب اإلسبلمي. جٖ، طالكبيخ(
 ،عاة الججدالذباب بيغ العػلسة والج يتدييف وع (.ٕٙٓٓج. )عبيأميغ، عيج  .ٚ

 .القاىخة، الييئة السرخية العامة لمكتاب
. معالع التشديلىه(. ٚٓٗٔ) .البغػؼ، أبػ دمحم الحديغ بغ مدعػد الفخاء .ٛ

 . بيخوت: دار السعخفة.ٕومخوان سػار. ط ،الخحسغ العظ خالج عبج :تحقيق

والتخصيط  االستخاتيجية (.ٕٚٓٓ. )وائل دمحمدمحم وإدريذ،  خالجبشي حسجان،  .ٜ
 . ة، عسان/ األدردنعا، دار اليازورؼ لمصبمشيج معاصختخاتيجي االس
. مػقع أوان ريادة األعسال بػصفيا تػجيًيا نبػًيا(. ٕٛٔٓبػعػد، أحسج. ) .ٓٔ

  عمى الخابط ٜٕٔٓ/ يشايخ /٘ٔتع استخجاعو في  الخيادة واالبتكار،
http://awaan.sa/ryadah  

http://awaan.sa/ryadah
http://awaan.sa/ryadah
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  التخمحؼ. سشغ الرحيح الجامع عيدى. أبػ عيدى بغ حؼ الدمسي. دمحمالتخم .ٔٔ
 التخاث العخبي. إحياء داربيخوت:  ،ٗ ج شاكخ وآخخون، دمحم أحسج :تحقيق
 ؛ بخاش، كانجيجا؛ ايدنسان، إليغ؛ نظ، ىيجؼ؛ وبيخكيشد، سام.باتخيذيا ،جخيغ .ٕٔ
 .الدياسة حػل العالع نطخة عالسية مغ السسارسة إلى :تعميع ريادة األعسال .(ٜٕٓٓ)

مؤسدة  :كمية بابدػن مع مداىسات مغ .مؤتسخ القسة العالسي لبلبتكار في التعميع
 وجامعة تديشغيػا. ،التعميع مجػ الحياة الفشمشجية

(. السخأة ٕٙٔٓلحجيجؼ، ندخيغ عبجه، وسعج، نيخميغ زيغ العابجيغ. )ا .ٖٔ
 كمية-التخبية: جامعة ششصا  مجمة كمية  .الدعػدية وريادة األعسال: نجاحات وتحجيات

 . ٕٖٙ-ٕٖٖ، ٗع ،ٗٙالتخبية، مج
(."دور التفكيخ الخيادؼ في تحقيق السيدة ٕٗٔٓحدغ، إدريذ أحسج. ) .ٗٔ

دراسة ميجانية آلراء عيشة مغ السجيخيغ شخكة كػرك لبلتراالت في  –التشافدية 
 .ٖٔٓ-ٖٔٔ، (٘(، العجد )ٛٔمجمة العمػم اإلندانية، السجمج) .محافطة أربيل"

لكتخونية في بشاء أثخ استخجام السعخفة اإل" (.ٕٓٔٓ. )صالح دمحمالحدشاوؼ،  .٘ٔ
تحميمية آلراء عيشة مهغ مجيخؼ شهخكة زيهغ/العهخاق  دراسة-الخياديةالسشطسات 

 اإلدارةكمية  رسهالة ماجهدتيخ غيخ مشذػرة، قهدع إدارة األعسال، .لبلتهراالت الستشقمهة"
 جامعة كخببلء. ،واالقتراد

لمسخأة  والتسكيغ االقترادؼ(. ريادة األعسال ٕٕٔٓحساقي، يسغ. )لا .ٙٔ
أعسال ممتكيات: السخأة العخبية في الحياة العامة والدياسية: السشطسة العخبية  .العخبية

  .ٗٚ- ٘ٙالقاىخة: السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية،  ،لمتشسية اإلدارية
(. واقع ثقافة ريادة ٕٙٔٓالحسالي، راشج بغ دمحم والعخبي، ىذام يػسف. ) .ٚٔ

دراسات عخبية األعسال بجامعة حائل وآليات تفعيميا مغ وجية نطخ الييئة التجريدية. 
 .ٕٗٗ- ٖٚٛ ،(ٙٚع )في التخبية وعمع الشفذ، فمدصيغ، 

(. استخاتيجية مقتخحة ٕٚٔٓخالج، عيادة؛ السميجي، رضا؛ ومججؼ، عبجهللا. ) .ٛٔ
مجمة ريادة األعسال لجػ الذباب الجامعي.  لتفعيل دور جامعة حائل في تشسية ثقافة

 – ٙٙ(، الجسعية السرخية ألصػل التخبية، ٓٔع )، (٘السعخفة التخبػية، مج )
ٔٓٗ. 
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الفكخ االقترادؼ عشج اإلمام بغ الحدغ  (.ٕٓٔٓ. )أحسج سميسانخراونة،  .ٜٔ
 ، عسان: دار عساد الجيغ لمشذخ والتػزيع.والتػزيع، االستيبلك الديباني: اإلنتاج

 أحسج فػاز تحقيق: .الجارمي سشغ . دمحم أبػ الخحسغ عبج بغ الجارمي. عبجهللا .ٕٓ

 الكتاب العخبي. دار بيخوت: ،ٕ الدبع العمسي، ج خالج ،زمخلي
مدؤولية الجامعات الدعػدية في (. ٕٚٔٓ). الجاود، عبج السحدغ سعج .ٕٔ

، في ٖٕٓٓمؤتسخ الجامعات الدعػدية في تفعيل رؤية . ٖٕٓٓتحقيق رؤية السسمكة 
 .ٖٙٚ-ٖٙ٘يشايخ،  ٕٔ- ٔٔالفتخة مغ 

(. رؤية شبلب جامعة تبػك حػل ثقافة ٕٚٔٓلجبػسي، سامي األخزخ. )ا .ٕٕ
واإلدارية والقانػنية: السخكد القػمي لمبحػث  االقتراديةمجمة العمػم   .ريادة األعسال

 .ٔٗ-ٕٓ ،ٛع ،ٔغدة، مج
تع ، جمة السعخفة. مٖٕٓٓ(. التعميع.. مفتاح الخؤية ٕٙٔٓالجخيشي، دمحم. ) .ٖٕ

 http://www.almarefh.net/showعمى الخابط  ٜٕٔٓ/ يشايخ/ٓٔاستخجاعو في 
ىه(. التسيد في األداء: ماىيتو وكيف يسكغ تحكيقو ٖٓٗٔالخشيج، صالح. ) .ٕٗ

اإلمارات: مخكد  (،ٙٔٔ(، ع )ٜٕمجمة آفاق االقترادية، مج )في مشطسات األعسال، 
 .ٖٚٔ- ٙٓٔالبحػث والػثائق، 

"فاعمية بخنامج إرشادؼ لتشسية الػعي (. ٕٚٔٓأحسج عبج الغشي. ) رضػان، .ٕ٘
بستصمبات الحياة الدوجية مغ مشطػر التخبية اإلسبلمية لجػ عيشة مغ خخيجي 

 . رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة األزىخ.الجامعات السرخية"
ائع عمى "فاعمية بخنامج مقتخح ق(. ٕٙٓٓرمزان، عبج الخحسغ أميغ. ) .ٕٙ

مشطػمة السعتقجات الفمدفية في تشسية الػعي ببعس القزايا السعاصخة واألداء 
. رسالة دكتػراه غيخ التجريدي واالتجاه نحػ مادة الفمدفة لجػ شبلب كمية التخبية"

 مشذػرة، كمية التخبية، جامعة ششصا.
(. تأثيخ مػقف الصبلب مغ ريادة األعسال في نيتيع ٕٕٔٓرمزان، ريع. ) .ٕٚ
مجمة جامعة دمذق لمعمػم االقترادية والقانػنية: جامعة دمذق،   .ذخوع بأعسال رياديةلم

 .ٖ٘ٛ-ٖٔٙ، ٕع  ،ٕٛمج 
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(. تقييع دور الجامعات السرخية في تشسية ٕٛٔٓالخميجؼ، بدام سسيخ. ) .ٕٛ
مجمة اقتراديات السال ثقافة ريادة األعسال لجػ الصبلب، استخاتيجية مقتخحة لمتحديغ. 

 .ٜٖٗ-ٕٖٚ، (ٙ)واألعسال، ع 
| تعخيف |  ٖٕٓٓرؤية الدعػدية (. ٕٚٔٓ. )ٖٕٓٓرؤية السسمكة العخبية  .ٜٕ

عمى الخابط  ٜٕٔٓ/ يشايخ /ٓٔتع استخجاعو في ، رؤية السسمكة العخبية الدعػدية
http://vision2030.gov.sa/ar/node/132 

الخؤية: الدعػدية... (. ٕٚٔٓ. )ٖٕٓٓرؤية السسمكة العخبية الدعػدية  .ٖٓ
تع  ق العخبي واإلسبلمي... قػة استثسارية رائجة... ومحػر ربط القارات الثبلث،العس

عمى رابط الخؤية:  ٜٕٔٓ/ يشايخ/ٔٔاستخجاعو في 
http://vision2030.gov.sa/ar/foreword 

األردن: عسان، دار  .الخيادة وإدارة مشطسات األعسال (.ٕٛٓٓ، )ببللالدكارنة،  .ٖٔ
 السديخة لمشذخ والتػزيع.

عخؼ، عمي دمحم؛ العمػاني، حسيج عبج الجبار؛ شالػالو، رائج عبجالخحسغ؛ الذا .ٕٖ
السيسة الثالثة (. ٕٚٔٓأزىخ، الصاىخ؛ وىيب، سيل عبجهللا؛ ودمحم، يػسف. )

. مؤتسخ دور لمسسمكة العخبية الدعػدية ٖٕٓٓلمجامعات ودورىا في تعديد رؤية 
 .ٖٗٚ-ٕٔٚع، ، جامعة القريٖٕٓٓالجامعات الدعػدية في تفعيل رؤية 

جػدة التعميع مغ (. ٕٗٓٓشاىيغ، دمحم عبج الفتاح، وششجؼ، إسساعيل. ) .ٖٖ
. مؤتسخ الشػعية في التعميع الجامعي الفمدصيشي، جامعة القجس مشطػر إسبلمي

 السفتػحة، رام هللا، فمدصيغ.
دور التعميع الثانػؼ في تشسية وعي (. "ٕٛٔٓالذيخؼ، عائذة بشت ناصخ. ) .ٖٗ

". رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، قدع ٖٕٓٓلسسمكة العخبية الدعػدية الصالبات بخؤية ا
 الدياسات التخبػية، كمية التخبية، جامعة السمظ سعػد.

مجمذ الػزراء يػافق عمى رؤية الدعػدية  (.ٕٙٔٓ. )صحيفة الذخق األوسط .ٖ٘
 مٕٙٔٓمايػٛ، ٖٕٓٓ
السعجع ىه(. ٘ٓٗٔ) .الصبخاني، أبػ القاسع سميسان بغ أحسج المخسي الذامي .ٖٙ

 محسػد الصحان. الخياض: دار السعارف. :. تحقيقاألوسط

http://aawsat.com/home/article/624996/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2030%C2%BB
http://aawsat.com/home/article/624996/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2030%C2%BB
http://aawsat.com/home/article/624996/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2030%C2%BB
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(. تأثيخ ٕ٘ٔٓالعاني، وجيية بشت ثابت، والحارثية، عائذة بشت سالع. ) .ٖٚ
الدمصان قابػس  جامعة بعس الستغيخات الجيسػغخافية عمى درجة امتبلك شمبة

 .ٖٕٚ- ٜٕٗ (،ٕ(، ع )ٕٚمجمة العمػم التخبػية، مج )لمسيارات الخيادية، 
(. الػعي بثقافة ريادة األعسال لجػ شمبة الدشة ٕٙٔٓعبجالفتاح، دمحم. ) .ٖٛ

مجمة البحث التحزيخية جامعة السمظ سعػد واتجاىاتيع نحػىا: دراسة ميجانية. 
 .ٗ٘ٙ – ٖٕٙ، (ٖ، ج)(ٚٔالعمسي في التخبية، مرخ، ع )

ػض سياسات الشي(. ٕٗٔٓعبجهللا، سسيخ؛ الشتذة، باسل؛ وحتاوؼ، دمحم. ) .ٜٖ
، معيج أبحاث الدياسات بخيادة األعسال في أوساط الذباب في دولة فمدصيغ

 االقترادية الفمدصيشي )ماس(. 
(. الػعي بثقافة ٕ٘ٔٓالعتيبي، مشرػر بغ نايف، ومػسى، دمحم فتحي. ) .ٓٗ

مجمة ريادة األعسال لجػ شبلب جامعة نجخان، واتجاىاتيع نحػىا "دراسة ميجانية". 
 ،(ٕ(، ج )ٕٙٔبػية والشفدية، كمية التخبية، جامعة األزىخ، )التخبية لمبحػث التخ 

ٙٔ٘ -ٙٚٓ. 
"دراسة تقػيسية لسذخوع التعميع لمخيادة مغ (. ٕٙٔٓالعتيبي، نػر عبجهللا. ) .ٔٗ

. رسالة دكتػراه. قدع التخبية اإلسبلمية والسقارنة، كمية التخبية، مشطخ تخبػؼ إسبلمي"
 جامعة أم القخػ.

. السجخل إلى البحث في العمػم الدمػكيةم(. ٖٕٓٓ)العداف، صالح بغ حسج  .ٕٗ
 .مكتبة العبيكان، الخياض

مجػ تزسغ محتػػ (. ٕٗٔٓمارس  ٕٚ-ٕٗ) العياصخة، دمحم عبجالكخيع. .ٖٗ
. مؤتسخ كتب التخبية اإلسبلمية في عجد مغ الجول لسفيػم اإلحدان: مقارنة ودالالت

 .ٕٙ-ٔفانكػفخ، كشجا،  .العجل واإلحدان
التسيد وأثخه في تصػيخ مشذأة القصاع الخاص ىه(. ٜٕٗٔغػشة، ياسخ. ) .ٗٗ

. ممتقى الجػدة وعخض أفزل وتجخبة مخاكد السمظ عبج هللا الثاني في التسيد باألردن
 ىه(.ٜٕٗٔ/ٓٔ/ٕٕ – ٕٔالسسارسات لجائدة السمظ عبج العديد لمجػدة، )

الباقي،  عبج فؤاد دمحم :تحقيق .ماجة ابغ سشغ .عبجهللا أبػ يديج بغ القدويشي. دمحم .٘ٗ
 الفكخ. دار بيخوت: ،ٕ ج
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 مؤسدة :بيخوت . اإلسبلمية التخبية فمدفة .عخسان (. ماججٜٜٛٔالكيبلني. ) .ٙٗ

 الخيان.
"دور القيهادة الخياديهة ونطهع السعمػمهات االسهتخاتيجية  (.ٕٔٔٓ. )بابكخدمحم،  .ٚٗ

عيشة مغ  في اإلداريةدراسة استصبلعية آلراء الكيادات  -في تحقيهق نجهاح الخيادؼ
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، قدع إدارة  .السشطسات الرغيخة في مجيشة اربيل"

 واالقتراد، جامعة صبلح الجيغ. اإلدارةاألعسال، كمية 

(. قياس مدتػػ ٕٗٔٓدمحم، عػض هللا سميسان، ومحسػد، أشخف محسػد. ) .ٛٗ
ة البحث مجمريادة األعسال لجػ شبلب جامعة الصائف ودور الجامعة في تشسيتيا. 

 .ٜٜ٘- ٜٗ٘ ،(ٔ(، ج )٘ٔالعمسي في التخبية، ع)
، مػسػعة الحجيث الذخيف. صحيح مدمع بذخح الشػوؼ (. ٕٓٓٓ) .مدمع .ٜٗ

 القاىخة.
إدارة الجػدة الذاممة بيغ الفكخ الغخبي ىه(. ٕٛٗٔمميبارؼ، عمي عبج هللا. ) .ٓ٘

 . ججة: اّلجار الدعػدية لمشذخ والتػزيع. والفكخ اإلسبلمي
. إدارة التسيد السؤسدي بيغ الشطخية والتصبيقىه(. ٖٖٗٔ)ا إبخاليع. السميجي، رض .ٔ٘

 عالع الكتب، القاىخة.

أبعاد التػجو الخيادؼ لمسجيخيغ وأثخىا عمى " (.ٕٛٓٓ. )كدسخؼ السشاصخة، أ .ٕ٘
أشخوحة دكتػراه  .فاعمية القخارات االستخاتيجية في الذخكات السداىسة العامة األردنية"

 ن العخبية لمجراسات العميا، عسان، األردن. غيخ مشذػرة، جامعة عسا
(. فيس ىهٜٖٔٔ) .السشاوؼ، عبج الخؤوف بغ عمي زيغ العابجيغ السرخؼ  .ٖ٘
 . )د. م(: دار الفكخ. ٕنخبة مغ العمساء. ط :. تحقيقالقجيخ
 .https://www.dorar.netمػقع الجرر الدشية،  .ٗ٘
 http://www.pnu.edu.saمػقع جامعة األميخة نػرة بشت عبجالخحسغ،  .٘٘
  /https://search.mandumah.com مػقع دار السشطػمة، .ٙ٘
(. ٕٚٔٓمػقع ريادة األعسال في الجامعة اإلسبلمية. ) .ٚ٘

https://riyadah.iu.edu.sa/viewDetails.cshtml 

http://www.pnu.edu.sa/
https://search.mandumah.com/
https://riyadah.iu.edu.sa/viewDetails.cshtml
https://riyadah.iu.edu.sa/viewDetails.cshtml
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(. قياس خرائز الخيادة لجػ ٕٔٔٓناصخ، دمحم جػدت، العسخؼ، غدان. ) .ٛ٘
شمبة الجراسات العميا في إدارة األعسال وأثخىا في األعسال الخيادية: دراسة مقارنة. 

 .ٛٙٔ- ٜٖٔ ،(ٗ(، ع )ٕٚمجمة جامعة دمذق لمعمػم االقترادية والقانػنية، مج )
تع استخجاعو ، السشتجػ العخبي إلدارة السػارد البذخية(. ٕ٘ٔٓ، سارة. )نبيل .ٜ٘
 https://hrdiscussion.com/hr104088.html  عمى الخابط ٜٕٔٓ/ يشايخ /٘ٔفي 
"الخيادة وإدارة األعسال  (.ٕٛٓٓوالعمي، عبج الدتار. ) ؛الشجار، فايد .ٓٙ

 الرغيخة"، عسان: دار ومكتبة الحامج لمشذخ والتػزيع.
. الجامعات الدعػدية عمى الخخيصة الجولية(. ٖٕٔٓ) .رة التعميع العاليوزا .ٔٙ
(. الخياض. وزارة التعميع العالي. وكالة الػزارة لمتخصيط والسعمػمات. اإلدارة ٗ)ط 

 العامة لمتخصيط واإلحراء. 
مذخوع . (ٕٕٔٓ). مشطسة األمع الستحجة لمتخبية والتعميع والثقافةاليػندكػ،  .ٕٙ
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