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امللخص )))
النظــرة  تغيـــرت  األخيـــرة  الســنوات  وفــي  املجتمعــات،  وتنميــة  لبنــاء حضــارة  األساســية  الركائــز  أحــد  الجامعــات  تمثــل 
التقليدية للجامعات الحكومية املصرية من مجرد مؤسسات ملنح الشهادات العليا لنظرة حديثة تعتبـر فيها هذه الجامعات 
الجامعــات  علــى  كان  الرؤيــة  هــذه  لتحقيــق  وتماشــًيا  هنــا  ومــن   .2030 مصــر  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  فاعــل  شــريك 
الحكوميــة املســاهمة وبشــكل فاعــل فــي قضايــا املجتمــع، لــذا فقــد بـــرز مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة للتعبيـــر عــن 
اهتمــام الجامعــات ببيئتهــا الخارجيــة جنًبــا إلــى لجنــب مــع اهتمامهــا ببيئتهــا الداخليــة، وبنــاء علــى هــذا املفهــوم والتوجــه فقــد زاد 
االهتمــام بمجــال ريــادة األعمــال وخاصــة فــي الجامعــات نظــًرا ملــا يحققــه مــن مســاهمة فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة وخلــق جيــل 

مــن رواد األعمــال يســاهم فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة.
ممــا ســبق يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى واقــع املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة علــى مســتوى الجامعــات الحكوميــة 
املصرية ودورها في تعزيـز ثقافة ريادة األعمال، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم توزيع 380 استمارة استقصاء بشكل إلكتـروني 

وورقــي علــى عينــة عشــوائية مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة بالجامعــات الحكوميــة املصريــة املختلفــة.
وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك قصــور واضــح فــي االهتمــام بثقافــة ريــادة األعمــال نتيجــة قصــور جانــب املســؤولية 
االجتماعيــة املســتدامة بالجامعــات الحكوميــة املصريــة. وقــد اختتمــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات املقتـــرحة فــي شــكل 

خطــة عمــل لدعــم وتفعيــل ممارســات املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة تعزيـــًزا  لثقافــة ريــادة األعمــال.

الكلمات املفتاحية: املسؤولية االجتماعية املستدامة، ثقافة ريادة األعمال، التنمية املستدامة، التعليم الريادي، املبادرات، 
الجامعات الحكومية املصرية.

املقدمة
بـــرزت املســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات نتيجــة رغبــة العديــد منهــا التحــول مــن االنغــاق علــى ذاتهــا إلــى التـركيـــز علــى بيئتهــا 
الخارجيــة وجميــع أطــراف أصحــاب املصلحــة الذيــن يتأثـــرون بأنشــطة املنظمــة وقراراتهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يؤثـــرون 

فيهــا، وقــد عكــس هــذا التحــول املضاميــن األساســية ملفهــوم املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة.

وملــا كانــت الجامعــات مــن أهــم املؤسســات االجتماعيــة التــي تؤثـــر وتتأثـــر باملنــاخ االجتماعــي املحيــط بهــا، فــا بــد لهــا مــن أن 
تقــدر احتياجــات املجتمــع عبـــر إثـــراء منظومتــه القيميــة واملعرفيــة وتوفيـــر مخرجــات بشــرية قــادرة علــى التعامــل مــع تطلعــات 
املجتمــع ورؤيتــه املســتقبلية، حيــث أن العاقــة بيـــن الجامعــات واملجتمعــات وثيقــة وعميقــة، ولكــن مــا يميـــز الجامعــات عــن 
املؤسســات التعليميــة والتـــربوية األخــرى أنهــا تتـــربع علــى قمــة هــرم النظــام التعليمــي فــي بنــاء املجتمــع وتنميتــه وتلبيــة احتياجاتــه 

املعرفيــة واألكاديميــة )الرواشــدة، 2017: 204(.

بالتالــي يتشــكل اســتدامة مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للجامعــات مــن خــال تبنــي مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات 
مــن  للمســؤولية االجتماعيــة  التنميــة املســتدامة Christensen, 2019: 1168( Tollin(، كمــا تتطلــب االســتدامة  نحــو تحقيــق 

 *  تم استام البحث في ديسمبـر 2020، وقبل للنشر في ينايـر 2021، وسيتم نشره في ديسمبـر 2023.
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يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى واقــع املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة علــى مســتوى الجامعــات الحكوميــة املصريــة ودورهــا 
فــي تعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك قصــور واضــح فــي االهتمــام بثقافــة ريــادة األعمــال نتيجــة قصــور 
جانــب املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة بالجامعــات الحكوميــة املصريــة. وقــد اختتمــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات املقتـــرحة 

فــي شــكل خطــة عمــل لدعــم وتفعيــل ممارســات املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة تعزيـــزا ً لثقافــة ريــادة األعمــال.
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 لفهــم اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة والتــي تنعكــس 
ً
الجامعــات أن تنظــر داخلًيــا مــن خــال تهيئــة العامليـــن واالســتعداد لهــا، وخارجيــا

على أصحاب املصلحة، )Sean, Milmo, 2014: 36(، األمر الذي يمكن من خاله استخاص أن املسؤولية االجتماعية وضمان 
.)Jossey & Jossey, 2008: 42( اســتدامتها وجودتهــا فــي التعليــم الجامعــي تعتبـــر سياســة ذات إطــار أخاقــي ألداء مجتمــع الجامعــة

وفــي هــذا الســياق فقــد تصــدر مجــال ريــادة األعمــال )Entrepreneurship( أولويــات املؤسســات التـــربوية والتعليميــة بشــكل 
عــام والجامعــات بشــكل خــاص، وحظــي بأهميــة كبيـــرة فــي العديــد مــن الــدول لاســتثمار بشــكل واســع فــي بـــرامج ريــادة األعمــال 
)Bernstein, 2011: 9(، وأصبــح لزاًمــا علــى الجامعــات أن تســاهم بــدور كبيـــر فــي تنميــة وعــي الطــاب بثقافــة ريــادة األعمــال والعمــل 
فــي الدولــة لجميــع الخريجيـــن، ونظــًرا لتحــول االقتصــاد العالمــي مــن اقتصــاد  الحــر، نظــًرا لضعــف اســتيعاب الجهــاز اإلداري 
صناعــي إلــى اقتصــاد معرفــي يتطلــب مجموعــة مختلفــة مــن املهــارات والكفــاءات التــي يجــب اكتســابها )جــاد هللا، 2018: 141(. ومــن 
هــذا املنطلــق البــد مــن إيجــاد صيــغ جديــدة لنظــم التعليــم الجامعــي تمكــن مــن إكســاب الطــاب ثقافــة ريــادة األعمــال، وهومــا 
يتطلــب وجــود مبــادرات مجتمعيــة ورياديــة بالجامعــات تعتمــد علــى أســلوب إدارة املشــروعات والتفاعــل الحقيقــي بيــن تنظيــم 

.)Mian, 2006: 195( هــذه املشــروعات والبيئــة واملجتمــع

وفــي إطــار مــا ســبق يســعى البحــث الحالــي إلــى بيــان دور املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة فــي تعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال 
بالتطبيــق علــى الجامعــات الحكوميــة املصريــة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
- اإلطار النظري

ً
أوال

املسؤولية االجتماعية املستدامة بالجامعات 1-

خــب" املجتمــع الفكريــة والعلميــة، ولــم يعــد ُينظــر إليهــا علــى أنهــا بيــت حكمــة أو منبـــر علــم فحســب، 
ُ
تضــم الجامعــات "ن

بــل أصبــح ينظــر إليهــا أنهــا بيــت خبـــرة ملختلــف قطاعــات املجتمــع )إنتاجيــة وخدمّيــة( )بخيــت، 2009: 53(. وقــد ظهــر مؤخــًرا 
مصطلــح املســؤولية االجتماعيــة كمصطلــح إداري فــي ظــل الظــروف واملتغيـــرات العامليــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، ونتيجــة 
للضغــط املتـــزايد علــى املنظمــات لضــرورة تفعيــل دورهــا فــي خدمــة املجتمــع وتحقيــق مصالحــه بجانــب دورهــا فــي تحقيــق أهدافهــا 
الذاتيــة )الرتيمــات، 2015: 9(. ورغــم االهتمــام املتـــزايد باملســؤولية االجتماعيــة للمنظمــات مــن قبــل املنظمــات والباحثيـــن إال 
أنه توجد تعريفات كثيـــرة تختلف حســب وجهات النظر املختلفة )Waddock, 2008: 87(، كما يـــرى بعض الباحثين صعوبة 
تحديد دقيق متفق عليه للمســؤولية املجتمعية للمؤسســات )Carter,Burritt,2007: 17( بســبب وجود فجوة بيـــن ما يتوقعه 

مجتمــع املؤسســة )الداخلــي والخارجــي( وبيـــن مــا يعتقــد قــادة املؤسســة أنــه يجــب تقديمــه للمجتمــع )حســن، 2013: 41(.

ويمكــن اســتعراض أهــم مفاهيــم املســؤولية االجتماعيــة حيــث أشــار لهــا "دراكــر Drucker" بأنهــا تعبيـــر عــن التـــزام الفــرد 
أو املجموعــة تجــاه املجتمــع )Hamilton, Flanagan, 2007: 444( )Elasouly, 2018: 3(، كمــا يعرفهــا البنــك الدولــي بأنهــا التـــزام 
أصحــاب النشــاطات التجاريــة باإلســهام فــي التنميــة املســتدامة مــن خــال العمــل مــع املجتمــع املحلــي بهــدف تحســين مســتوى معيشــة 
النــاس بأســلوب يخــدم االقتصــاد ويخــدم التنميــة فــي آن واحــد )World Bank, 2005: 53(، وهــذا التعريــف يـــركز علــى املســؤولية 
االجتماعيــة ودورهــا فــي التنميــة املســتدامة مــن خــال عمــل املؤسســة فــي عاقــة تشــابكية ومتدرجــة بــدًءا مــن العامليــن باملؤسســة 

وانتهــاء باملجتمــع ككل لتحقيــق التنميــة املســتدامة وهــو مــا يشيـــر الــى املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة )فخــري، 2016: 412(.

وفــي هــذا الســياق فــإن املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة للجامعــات أمــر ليــس بجديــد فــي مضمونــه ولكنــه مطــروح عامليــا 
ً فــي الوقــت الحالــي إلبـــرازه وتضمينــه بشــكل ملمــوس فــي مناهــج الجامعــات وأدوارهــا ومخرجاتهــا )أحانــدو، 2016: 54(، كمــا أنــه 
مفهــوم نابــع فــي األصــل مــن مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات )Ahmed, 2012: 78( وذلــك مــن أجــل بنــاء ميـــزة تنافســية 
دائمــة وفريــدة للجامعــات مثــل أي مؤسســة تجاريــة )Jiao, 2011: 131( ويمكــن تعريــف املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة 
للجامعــات بأنهــا السياســة األخاقيــة لجــودة أداء مجتمــع الجامعــة مــن طــاب وأعضــاء هيئــة تدريــس وإدارييـــن، وذلــك مــع 
البشــرية  التنميــة  لتحســين  املجتمــع  مــع  تفاعلــي  حــوار  فــي  وذلــك  والتعليميــة،  واملعرفيــة  البيئيــة  التأثيـــرات  عــن  املســؤولية 
املســتدامة )Ruxandra, Cristina, 2014: 3(، وهــو التعريــف الــذي شــمل أداء جميــع املنتســبين للجامعــة وذلــك فــي عاقتــه 

بالنواحــي املجتمعيــة وســوق العمــل بهــدف تحقيــق التنميــة املســتدامة للمجتمــع.
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مــن خــال مــا ســبق يمكــن اســتخاص تعريــف املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة للجامعــات علــى أنهــا مســؤولية الجامعــة 
عــن تأثيـــر أنشــطتها وقراراتهــا علــى املجتمــع الداخلــي والخارجــي فــي إطــار رؤيــة واضحــة تحــدد أولويــات الجامعــة فــي التعامــل 
مــع قضايــا املســؤولية االجتماعيــة املتعلقــة بكافــة أصحــاب املصالــح، بالشــكل الــذي يخلــق قيمــة للمجتمــع ويحســن ســمعة 

الجامعــة، ويتضمــن هــذا املفهــوم عــدة مفاهيــم بداخلــه مثــل: تعزيـــز املدنيــة وااللتـــزام، املواطنــة، التطــوع، النهــج األخاقــي.

وفيما يخص أبعاد املســؤولية االجتماعية املســتدامة للجامعات فقد ســعت العديد من الدراســات إلى التأصيل ألبعاد 
املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة للجامعــات ولكنهــا فــي الحقيقــة تأثـــرت بأبعــاد املســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات اإلنتاجيــة 
ومــا كتــب حولهــا ومــن هنــا فقــد حــاول الباحــث االعتمــاد والتـركيـــز علــى أبعــاد أخــرى للمســؤولية االجتماعيــة املســتدامة تكــون 
منبثقــة عــن األنشــطة واملمارســات التــي تتعلــق بالعمــل الجامعــي، وبنــاًء علــى ذلــك يمكــن تنــاول أبعــاد املســؤولية االجتماعيــة 

للجامعــات علــى النحــو التالــي:

إدارة املســؤولية االجتماعيــة: ويشيـــر هــذا الُبعــد إلــى إدارة وتنظيــم املســؤولية االجتماعيــة بالجامعــة )الشــمري، أ- 
2014: 130(، مــن خــال هــذا البعــد نســتهدف إلــى إدارة نظــام املســؤولية االجتماعيــة والعمــل علــى تحقيــق التــوازن 
فمــن  العليــا،  اإلدارة  مســتويات  خــال  مــن  ذلــك  ويتــم  االجتماعيــة  واألهــداف  الجامعيــة  املؤسســة  أهــداف  بيــن 
الواجــب احتـــرام مبــادئ املســؤولية االجتماعيــة فــي سياســة الجامعــة واستـــراتيجيتها وإجراءاتهــا كجــزء أصيــل مــن 

.)56 :2017 معاييـــر محاســبة اإلدارة )مســعود، 

املمارســات ب-  مــن  مجموعــة  إلــى  الُبعــد  هــذا  ويشيـــر  للجامعــة:  الداخليــة  بالبيئــة  االجتماعيــة  املســؤولية  اســتدامة 
والتوجهــات التــي تعتمــد عليهــا الجامعــة لتحســين وتطويـــر مجتمعهــا الخارجــي، حيــث مــن الضــروري أن تلقــي الجامعــة 
االهتمام الكافي باحتياجات املجتمع الداخلي وخاصة العاملين بها، حيث أن نجاح الجامعة يتوقف على إيجاد وتوفيـر 
الحــد األمثــل مــن عاقــات العمــل، وتوفيـــر أفضــل معاييـــر للســامة والصحــة املهنيــة، وتطبيــق نظــام ســاعات العمــل املــرن 
)عــواد، 2010: 13(، وإضافــة ملــا ســبق فمــن الضــروري أن تضمــن الجامعــة العدالــة واإلنصــاف ألعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــاب والعامليــن بمــا يجنــب التمييـــز والظلــم ودعــم تكافــؤ الفــرص لــكل منتســبي الجامعــة )مســعود، 2017: 56(.

املمارســات 	-  توليفــة  إلــى  الُبعــد  هــذا  ويشيـــر  للجامعــة:  الخارجيــة  بالبيئــة  االجتماعيــة  املســؤولية  اســتدامة 
والتوجهــات التــي تعتمــد عليهــا الجامعــة لبنــاء عاقــة وثيقــة باملجتمــع الخارجــي، وبموجبــه تلتـــزم الجامعــة بالعمــل علــى 
إرضــاء املجتمــع وتحقيــق مــا يتما�شــى مــع الصالــح العــام واملســاهمة فــي تحقيــق رفاهيــة املجتمــع بمجموعــة واســعة 
مــن املســؤوليات التــي يجــب أن تتحملهــا الجامعــة )Daniel, Robert, 2017: 100(، ومنهــا تقديــم للمجتمــع مخرجــات 
وخدمــات ذات قيمــة واملســاهمة فــي حــل قضايــا املجتمــع بنوعيــة جيــدة وتكلفــة مقبولــة، واألخــذ باالعتبــار ألي قــرار 

.)Lo et. al., 2017: 38( يؤثـــر باملجتمــع

ثقافة ريادة األعمال 2-

ُيعــد التفكيـــر الريــادي مــن املوضوعــات الهامــة والتــي القــت والتـــزال اهتماًمــا كبيـــًرا مــن املنظمــات املعاصــرة، وذلــك نظــًرا 
لــدوره الفاعــل فــي إظهــار التميـــز والتفــوق فــي األداء لكافــة القــوى العاملــة فــي املنظمــات وخاصــة قــادة املنظمــات، ممــا يعــود 
باإليجــاب والنفــع العــام علــى حيــاة املنظمــة واســتمراريتها فــي بيئــة تشــهد التغيـــر والتطــور املتســارع )جاســم، 2018: 293(، 
أمــا مــن منظــور شــمولي فقــد حــازت ريــادة األعمــال علــى االهتمــام الكبيـــر مــن جميــع الــدول فــي شــتى أنحــاء العالــم رغبــة منهــا فــي 
امتــاك مقومــات التنميــة املســتدامة القائمــة علــى االســتقرار والتنميــة االقتصاديــة، وبالتالــي أصبحــت ريــادة األعمــال أحــد 

.)Panwar, 2020: 2( أهــم ركائــز األمــم

ويشيـــر مفهوم ريادة األعمال إلى التوجه بـــرغبة إلنشــاء عمل خاص يديـــره الفرد من خال بذل الفكر والجهد والوقت 
لذلــك،  واملاليــة  واالجتماعيــة  النفســية  التبعــات  وتحمــل  املحســوبة،  املخاطــرة  وتقبــل  املغامــرة  بـــروح  فيهــا  ويتحلــى  واملــال، 
واستثمار عوائده في التوسع األفقي أو الرأ�شي لتوفيـر فرص عمل جديدة له ولغيـره للتخفيف أو الحد من البطالة، وكذلك 
تحقيــق الرفاهيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لنفســه ولغيـــره، واملســاهمة فــي بنــاء مســتقبله ومســتقبل وطنــه، واملســاهمة فــي 

إحــداث تطويـــر وتنميــة وطنيــة شــاملة ومســتدامة )عبــد الفتــاح، 2016: 632(.
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بــادرت بطــرح  فــي عمليــة التنميــة املســتدامة، فقــد  بـــريادة األعمــال ودورهــا  الــدول  ــا مــن اهتمــام العديــد مــن 
ً
وانطاق

العديــد مــن املمارســات والخطــط واإلجــراءات والبـــرامج التعليميــة التــي تهتــم بتطويـــر ريــادة األعمــال وثقافتهــا، ودعــم األفــراد 
الريادييــن، وتوفيـــر البيئــة املناســبة لهــم إلنشــاء مشــروعاتهم الخاصــة، ودعــم تحقيــق أهدافهــم، بجانــب توفيـــر كل أســباب 

.)342 :2016 اســتمرار وبقــاء هــذه املشــروعات )الحديــدي وســعد، 

وكنتيجــة طبيعيــة لتـــزايد أعــداد خريجــي الجامعــات، وارتفــاع نســبة البطالــة بينهــم، فقــد عملــت العديــد مــن الــدول إلــى 
مراجعــة أنظمتهــا التعليميــة والتدريبيــة لتطويـــرها بشــكل يشــجع الطــاب والشــباب نحــو العمــل لحســابهم الخــاص، وتأهيلهــم 
 مــن االتجــاه للعمــل فــي القطــاع العــام أو الخــاص، وقــد قامــت 

ً
للقيــام بهــذا الــدور، واتجاههــم لعمــل مشــروعات خاصــة بــدال

هــذه الــدول بتوفيـــر البيئــة االقتصاديــة املناســبة لتطبيــق أفكارهــم وأعمالهــم الرياديــة )الفــواز، 2014: 63(.

للريــادة  بالتعليــم  يُســمى  مــا  فــي مختلــف املجــاالت، فقــد ظهــر  ريــادة األعمــال  ومــع اعتـــراف الجامعــات بأهميــة ودور 
إعــداد  بـــريادة األعمــال، وكيفيــة  العالــي، والــذي يتضمــن إدرا	 مقــررات خاصــة  التعليــم  ريــادة األعمــال لطــاب  تعليــم  أو 
املشــروعات، وتســويق منتجاتهــا، باإلضافــة إلــى عقــد مؤتمــرات ونــدوات وورش عمــل تهــدف إلــى نشــر معلومــات حــول ريــادة 

.)40 :2015 القــادر وإبـــراهيم،  األعمــال )عبــد 

التنافســية،  لزيــادة قدرتهــا  تســعى  التــي  الجامعــات  إعــادة هيكلــة  فــي  ريــادة األعمــال  ثقافــة  تعزيـــز  فقــد ســاهم  بالتالــي 
والتوســع فــي بـــرامجها التعليميــة، والبقــاء فــي ظــل املنافســة الكبيـــرة بيــن الجامعــات محلًيــا وعاملًيــا، وفــي نفــس الوقــت تحقيــق 
التوازن بين كون الجامعة مؤسســة تعليمية عامة، وكوســيلة لتعزيـــز ريادة األعمال )محمد ومحمود، 2014: 572(، وفي هذا 

الصــدد يمكــن اإلشــارة إلــى أن أبـــرز أبعــاد تعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات كالتالــي:

دعــم املمارســات القياديــة لثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــة: وهــي تشيـــر إلــى القيــادة التــي تؤمــن بأهميــة ريــادة األعمــال، 
ولديهــا الرغبــة فــي توفيـــر اإلمكانــات املاديــة واملاليــة لــرواد األعمــال، فالقيــادة الجامعيــة التــي تتوفــر لديهــا ثقافــة الفكــر الريــادي 
تعتبـر حافز وعامل أسا�شي لبقية املتطلبات األخرى، ألنها ستكون حريصة على االهتمام بتحفيـز وتنمية القدرات الريادية، 
وكذلــك توفيـــر البيئــة املحفــزة لتنميــة الريــادة مــن خــال املناهــج وأســاليب التدريــس والبـــرامج واألنشــطة وتشــجيع االبتــكار، 
وكل هــذه األمــور لــن تتحقــق إال مــن خــال تبنــي استـــراتيجية للجامعــة تـــرتبط بشــكل كبيـــر وفعــال بتنميــة ريــادة األعمــال وغــرس 

الثقافــة واملبــادرات الرياديــة )العريميــة، 2016: 32(.

الضغــوط أ-  مــع  للتعامــل  اإلستـــراتيجيات  أحــد  األعمــال  ريــادة  تعليــم  أصبــح  بالجامعــات:  األعمــال  لريــادة  التعليــم 
الديموغرافيــة، والحــد مــن حجــم البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات والشــباب، وذلــك نتيجــة مــا يوفــره هــذا التعليــم مــن 
املعــارف واملهــارات التــي تعمــل علــى تـــرقية الحلــول اإلبداعيــة للمشــكات وصناعــة خريجيــن أكثـــر مغامــرة ســواء بتأســيس 

.)Shane, 2011: 53( شــركات جديــدة أو تطويـــر شــركات قائمــة بالفعــل

  وقــد تــم تعريــف التعليــم الريــادي علــى أنــه مجموعــة مــن أســاليب التعليــم النظامــي الــذي يـــرتكز علــى إعــام وتدريــب 
وتعليم أي فرد يـــرغب في املشــاركة املجتمعية واالقتصادية من خال مشــروع يهدف من خاله لتعزيـــز الثقافة والوعي 
الريــادي بمــا يحقــق التنميــة املســتدامة )جــادهللا، 2018: 174(، باإلضافــة لذلــك فــإن منهجيــة تدريــس مقــررات ريــادة 
األعمال يجب أن تكون مختلفة وحديثة في طرحها، وأن تكون مرتكزة على استـــراتيجيات التعليم والتدريب اإلبداعية 

.)Aronsson, 2004: 291( مثــل دراســة الحالــة، والتعلــم باملحــاكاة، والتعلــم التعاونــي، والعــروض التقديميــة

داخــل ب-  العمــل  علــى  تؤثـــر  التــي  املتغيـــرات  مــن  العديــد  هنــاك  بالجامعــة:  األعمــال  ريــادة  لثقافــة  الداعمــة  البيئــة 
الجامعــات، )العبيــدي والجــراح، 2013: 169(، ولكــي تتبنــى املؤسســات ومنهــا الجامعــات ثقافــة ريــادة األعمــال فابــد مــن 
التحــول إلــى االقتصــاد املعرفــي، والــذي يجــب أن يـــرتكز علــى مجموعــة أبعــاد ضروريــة منهــا توافــر البنيــة التحتيــة ونظــم 
املعلومــات، إصــدار التشــريعات، ســيادة مفهــوم الثقافــة الرياديــة، تشــجيع التعــاون بيــن الجامعــة والقطــاع الخــاص فــي 

.)Arasti,2012: 2( دعــم ريــادة األعمــال بالجامعــة وإنشــاء مركــز لتعليــم ريــادة األعمــال

خــال  مــن  وذلــك  والطــاب،  األعمــال  ريــادة  ثقافــة  تنميــة  فــي  الجامعيــة  البيئــة  أهميــة  إلــى  اإلشــارة  يمكــن  ســبق  ممــا 
أعمــال. رواد  ليصبحــوا  تشــجيعهم 
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ثانًيا - الدراسات السابقة

يتناول الباحث في هذا الجزء ملخًصا ألهم الدراسات، وتم عرضها وفًقا ملا يلي:

دراسات متعلقة باملسؤولية االجتماعية املستدامة 1-

هدفــت دراســة )Esmail, 20(9) إلــى التحقــق مــن مــدى إفصــاح الجامعــات املصريــة عــن املعلومــات املتعلقــة باملســؤولية 
االجتماعيــة ألصحــاب املصلحــة املختلفيـــن، وقــد أظهــرت النتائــج أن مســتوى إفصــاح الجامعــات عــن املســؤولية االجتماعيــة 
منخفض لصالح الجامعات الخاصة مقابل الجامعات الحكومية. هذا وقد تناولت دراســة )يســري والحلبي، 9)20) العاقة 
بيــن املســؤولية االجتماعيــة وتنميــة التفكيـــر اإلبداعــي لــدى الطالبــات بجامعــة الطائــف مــن خــال التعــرف علــى تأثيـــر املتغيـــرات 
الديموغرافيــة لعينــة البحــث علــى املســؤولية االجتماعيــة وعلــى التفكيـــر اإلبداعــي، وقــد توصلــت الدراســة لوجــود فــروق بيــن 
متوســط درجــات أفــراد العينــة فــي املســؤولية االجتماعيــة وكــذا التفكيـــر اإلبداعــي تبًعــا ملتغيـــرات الدراســة. هــذا وقــد أشــارت 
دراسة )Elasouly, 20(8) إلى واقع املسؤولية االجتماعية للشباب في الجامعات الفلسطينية بالتطبيق على جامعة القدس 
املفتوحــة، وقــد أشــارت النتائــج الــى ارتفــاع مســتوى مســؤولية الشــباب الجامعــي مــن الطــاب والطالبــات، وكانــت النتائــج فيمــا 
يتعلــق بواقــع املســؤولية االجتماعيــة للشــباب مرتفعــة ممــا يدلــل علــى مــدى اهتمــام الشــباب الجامعــي بمجتمعهــم. أمــا دراســة 
)الحاجي، 7)20) فقد هدفت إلى تقديم رؤية مقتـــرحة للمســؤولية املجتمعية لجامعة امللك فيصل وتوصلت الدراســة إلى أن 
إجمالــي درجــة التوافــر ألبعــاد املســؤولية املجتمعيــة كانــت متوســطة، كمــا توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق وفــق متغيـــر 
الجنســية، ووجــود فــروق وفــق متغيـــر الدرجــة العلميــة، الجنــس، الكليــة، وفــي ضــوء ذلــك تــم وضــع رؤيــة مقتـــرحة للمســؤولية 

املجتمعيــة لجامعــة امللــك فيصــل.

مــن جهــة أخــرى حاولــت دراســة )Peric & Delich, 20(6) إلقــاء الضــوء علــى أهميــة املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة، 
الطــاب علــى دمــج املعرفــة واملهــارات  ريــادة األعمــال االجتماعيــة يمكــن أن تســاعد  إلــى أن دورات  الدراســة  هــذه  وتوصلــت 
بشــكل فعــال فــي التعامــل مــع املشــكات االجتماعيــة الحقيقيــة، مــع ضــرورة توجيــه الجهــود البحثيــة لهــذا املوضــوع بالشــكل 
الكافــي. وفــي دراســة )األحمــدي، 6)20) أشــار إلــى تحديــد دور الجامعــات الســعودية فــي الربــط بيــن التعليــم واملجتمــع مــن خــال 
املســؤولية االجتماعيــة، وتوصــل البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا أن للجامعــات دور مهــم وفعــال تقدمــه للمجتمــع كمــا أن 
النواحــي اإلداريــة واملاليــة تعتبـــر أبـــرز الصعوبــات التــي تواجــه الجامعــات. كمــا حاولــت دراســة )Youness,20(2) استكشــاف 
موقــف الجامعــات اللبنانيــة مــن املســؤولية االجتماعيــة، وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الجامعــات اللبنانيــة الخاصــة يمكــن 
أن تكتســب ميـــزة عنــد تبنــي ممارســات عاليــة فــي املســؤولية االجتماعيــة خاصــة فــي ظــل وجــود منافســة شــديدة تميـــز القطــاع.

دراسات متعلقة بثقافة ريادة األعمال 2-

األهليــة  بالكليــات  األعمــال  ريــادة  تحقيــق  فــي  التحويليــة  القيــادة  ممارســات  أثـــر   (20(9 )الدليمــى،  دراســة  تناولــت 
العراقيــة، حيــث هدفــت الدراســة إلــى تنــاول ريــادة األعمــال مــن حيــث أبعادهــا، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود أثـــر ملمارســات 
القيــادة التحويليــة فــي تحقيــق ريــادة األعمــال بأبعادهــا، علــى جانــب آخــر تناولــت دراســة )Folashade, Kalu, 2018( ريــادة 
األعمال من حيث أبعادها مع تحديد مراحل نموها في الدول اإلفريقية الناشــئة، وتوصلت الدراســة أن املرحلة األكثـــر تقلًبا 

فــي ريــادة األعمــال فــي نيجيـــريا هــي توليــد الفكــرة بينمــا مرحلــة البــدء فــي املشــروع هــي األكثـــر تقلًبــا فــي جنــوب إفريقيــا.

وقــد تناولــت دراســة )الرميــدي، 8)20) تقييــم دور الجامعــات املصريــة فــي تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى الطــاب، 
وكذلــك التعــرف علــى املعوقــات التــي تواجههــا فــي ذلــك، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك قصــور واضــح فــي دور الجامعــات فــي 
تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى الطــاب فــي كل املحــاور واختتمــت الدراســة بإستـــراتيجية مقتـــرحة لتحســين دور الجامعــات 
املصريــة فــي تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى الطــاب. وفــي ســياق آخــر أشــارت دراســة )جــادهللا، 8)20) إلــى دور حاضنــات 
األعمــال البحثيــة الجامعيــة فــي تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال بمصــر، وهدفــت الدراســة إلــى التوصــل لتصــور مقتـــرح لتفعيــل 
وتعزيـــز حاضنــات األعمــال البحثيــة الجامعيــة فــي تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال بمصــر، وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن 
النتائــج أهمهــا أن دور حاضنــات األعمــال البحثيــة نحــو املمارســة العلميــة للتعليــم الريــادي كان متوســط ويحتــا	 إلــى توفيـــر 

الخدمــات والتســهيات للتعليــم الريــادي والدعــم املالــي والتســويقي وتقييــم األداء والدعــم الفنــي بشــكل جيــد.
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باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد تناولــت دراســة )Kirby, Ibrahim, 20(0) امليــول الرياديــة للطــاب الجامعييـــن الشــباب فــي 
إدارة األعمــال فــي إحــدى الجامعــات املصريــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن نتائــج طــاب الجامعــات املصريــة أظهــرت أنهــم أكثـــر 

ريــادة فــي األعمــال مــن نظرائهــم فــي إحــدى الجامعــات البـــريطانية فــي اململكــة املتحــدة.

التعليق على الدراسات السابقة 3-

بعد استعراض الدراسات السابقة، ظهر بوضوح أهمية املسؤولية االجتماعية املستدامة في تعزيـز ثقافة ريادة األعمال، 
كمــا تبيـــن حداثــة االهتمــام بمتغيـــرات البحــث الحالــي )املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة، ثقافــة ريــادة األعمــال(، فــي ضــوء مــا يلــي: 
أشــارت معظــم الدراســات ومنهــا  )Elasouly, 2018(، )الحاجــي، Youness, 2012( )Peric & Delich, 2016( )2017( إلــى أهميــة 
 )Youness, 2012(و ،)Esmail, 2019( املســؤولية االجتماعيــة علــى مســتوى الجامعــات وواقــع ممارســتها، وقــد اشتـــركت دراســة
فــي  فــي محاولــة إلقــاء الضــوء علــى جانــب اإلفصــاح عــن ممارســات املســؤولية االجتماعيــة للجامعــات، وهــو مــا ســاعد الباحــث 
فهــم املتغيـــر بشــكل جيــد والتوصــل لنتائــج وتوصيــات الدراســة الحاليــة. كمــا أشــارت معظــم الدراســات ومنهــا )الرميــدي، 2018(، 
)جــادهللا، 2018( إلــى أهميــة ريــادة األعمــال وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات، بينمــا حاولــت دراســة أخــرى ربــط ريــادة 

األعمــال بمتغيـــرات أخــرى مثــل متغيـــر ممارســات القيــادة التحويليــة مــن خــال دراســة )الدليمــى، 2019(.

الفجوة البحثية 4-

هنــاك عــدة أوجــه تبـــرز االختــاف بيــن الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة، ففــي ضــوء نــدرة الدراســات الســابقة 
ســعت الدراســة الحاليــة للربــط بيــن املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة )كمتغيـــر مســتقل( مــع ثقافــة ريــادة األعمــال )كمتغيـــر 
تابــع( للتعــرف علــى أهــم األبعــاد التــي لهــا أثـــر معنــوي وعاقــة ارتبــاط لــكل مــن متغيـــرات الدراســة. كمــا لــم ياحــظ الباحــث فــي 
الدراســات الســابقة أن أي منهــا قــام بـــربط املتغيـــرات الرئيســة بشــكل عــام وفــي الجامعــات مجــال التطبيــق بشــكل خــاص وهــو 
مــا يمثــل أحــد دوافــع الباحــث فــي ســبيل إعــداد هــذه الدراســة، فــي ضــوء مــا ســبق تــم تحديــد الفجــوة البحثيــة كمــا فــي جــدول )1(:

جدول رقم )))
الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

الدراسة الحاليةالفجوة البحثيةنتائج الدراسات السابقة
- وجود تأثيـر إيجابي للمسؤولية االجتماعية 

على تحقيق التنمية املســتدامة.
- مــازال االهتمــام باســتدامة املســؤولية 
املزيــد  يحتــا	  للجامعــات  االجتماعيــة 

واالهتمــام التـركيـــز  مــن 
فــي  الجامعــات  بــدور  قصــور  هنــاك   -

األعمــال. ريــادة  ثقافــة  تنميــة 

الســابقة  الدراســات  خــال  مــن 
والدراســة الحاليــة تتمثــل الفجــوة 
البحثيــة فيمــا يلــي: ندرة الدراســات 
الســابقة فــي - حــدود علــم الباحــث 
- بالبيئــة املصريــة التــي ربطــت بيــن 
املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة 

وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال 

يتنــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة 
ودورهــا فــي تعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال، مــن خــال التـركيـــز علــى:

- تحديد أبعاد املسؤولية االجتماعية املستدامة بالجامعات املدروسة.
- تحديد أبعاد ثقافة ريادة األعمال بالجامعات

حيــث  مــن  الســابقة  الدراســات  عــن  الحاليــة  الدراســة  تختلــف   -
التطبيــق. ومجــال  الهــدف 

- إعداد خطة عمل تنفيذية للتوصيات.

املصدر: من إعداد الباحث

الدراسة االستطالعية
وصياغــة  وعملًيــا،  نظرًيــا  البحــث  بموضــوع  املعرفيــة  قدرتــه  لزيــادة  ســعًيا  االســتطاعية  الدراســة  بإجــراء  الباحــث  قــام 
املشكلة بشكل علمي سليم، ووضع الفروض التي سيتم إثبات قبولها أو رفضها، وتحديد املتغيـــرات املستقلة والتابعة للبحث.

هذا ولقد قام الباحث بإجراء الدراسة االستطاعية من خال:

بعــض 1-  علــى  واالطــاع  املكتبيــة  للدراســات  الرجــوع  خــال  مــن  الثانويــة:  االســتطالعية  الدراســة  األولــى:  املرحلــة 
الدراســة. بموضــوع  املتعلقــة  الســابقة  الدراســات 

املرحلــة الثانيــة: الدراســة االســتطالعية امليدانيــة: فــي إطــار تحديــد وصياغــة مشــكلة البحــث وتكويــن الفــروض، 2- 
قــام البحــث بدراســة اســتطاعية للوقــوف علــى املشــكات الواقعيــة مــن خــال توزيــع اســتمارة اســتقصاء علــى عينــة 
ميســرة مكونــة مــن 30 مفــردة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم بالجامعــات الحكوميــة محــل الدراســة )1(، وكان 

محــور هــذه االســتمارة يــدور حــول مــدى تعزيـــز املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة لثقافــة ريــادة األعمــال.

)1(  ملحق رقم )1( استمارة الدراسة االستطاعية.
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وقد تبيـــن للباحث من خال الدراســة االســتطاعية امليدانية إجماع أغلبية آراء العينة على أن املســؤولية االجتماعية 
الدراســة  عينــة  اســتجابات  تفاوتــت  كمــا  لتحقيقــه،  الجامعــات  تســعى  أسا�شــي  استـــراتيجي  هــدف  تعتبـــر  ال  املســتدامة 
االســتطاعية فــي مــدى تخصيــص الجامعــة )هيئــة – إدارة – وحــدة( لإلشــراف علــى بـــرامج املســؤولية االجتماعيــة، وقــد أكــدت 
أغلبيــة االســتجابات علــى اهتمــام العديــد مــن الجامعــات بتعزيـــز ثقافــة املســؤولية االجتماعيــة مــن خــال املقــررات الدراســية، 
ولكنهــا ال تشتـــرط أن تكــون أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة أحــد متطلبــات التخــر	، وأشــارت أغلبيــة آراء عينــة الدراســة إلــى أن 
استـــراتيجية الجامعــة ال تتبنــى فكــر ريــادة األعمــال كأحــد محــاور االستـــراتيجية، كمــا ال تخصــص فــي كثيـــر مــن األحيــان ميـــزانية 
مســتلقة لدعــم مشــروعات ريــادة األعمــال، وعلــى الرغــم مــن وجــود مقــررات لتعليــم ريــادة األعمــال إال أن أغلبيــة الجامعــات ال 

تتوفــر بهــا مراكــز لتعليــم ريــادة األعمــال وحتــى إن توفــرت تفتقــر للدعــم املالــي والفنــي الــازم.

مشكلة البحث

يتضــح مــن نتائــج الدراســات الســابقة والدراســة االســتطاعية تطــور مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة بشــكل ملحــوظ 
حتــى أصبــح ركيـــزة أساســية فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة املســتدامة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك إال أن دور الجامعــات 
املصريــة الحكوميــة فــي هــذا الصــدد بــه الكثيـــر مــن الضعــف والخلــل، وفــي الوقــت الــذي يتجــه فيــه العالــم ومختلــف املؤسســات 
إلــى االهتمــام بـــريادة األعمــال، وتشــجيع مختلــف الشــباب علــى االتجــاه للعمــل الحــر واملشــروعات الرياديــة، فــإن الجامعــات 
أصبح عليها دوًرا كبيـــًرا في تأهيل هؤالء الشــباب، وتنمية ثقافة ريادة األعمال لديهم، وإكســابهم الخصائص الريادية. وبالتالي 
أصبحــت املســؤولية االجتماعيــة للجامعــات أحــد أهــم املداخــل لخلــق منفعــة مســتدامة للمجتمــع، ممثلــة فــي ممارســاتها علــى 
مســتوى إدارة الجامعــة وبيئتهــا الداخليــة والخارجيــة، ومــن خــال مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة يمكــن تعزيـــز 

ثقافــة ريــادة األعمــال، وعليــه يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث فيمــا يلــي:

الدراســة ملمارســات املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة  الجامعــات املصريــة الحكوميــة محــل  مــدى تطبيــق  »مــا 
وانعكاســها علــى تعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال؟«

وتثيـر هذه املشكلة عدًدا من التساؤالت التالية:

ما هي املمارسات املرتبطة بأبعاد املسؤولية االجتماعية املستدامة بالجامعات الحكومية املصرية محل الدراسة؟1- 

ما مدى تبني الجامعات الحكومية املصرية محل الدراسة لثقافة ريادة األعمال؟2- 

إلــى أي مــدى توجــد عاقــة بيــن املمارســات املرتبطــة بأبعــاد املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة 3- 
األعمــال بالجامعــات الحكوميــة املصريــة محــل الدراســة؟

أهداف البحث
التعرف على ممارسات املسؤولية االجتماعية املستدامة بالجامعات محل الدراسة.1- 

تحديد مستوى تبنى الجامعات محل الدراسة لثقافة ريادة األعمال.2- 

تحليل عاقة ممارسات املسؤولية االجتماعية املستدامة بتعزيـز ثقافة ريادة األعمال بالجامعات.3- 

التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي تفيــد فــي تعظيــم ممارســات املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة 4- 
لتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات محــل الدراســة.

أهمية البحث
األهمية العلمية 1-

تتمثل األهمية العلمية لهذه الدراســة في أهمية املوضوع الذي تبحثه وهو املســؤولية االجتماعية املســتدامة للجامعات 
وريــادة األعمــال، كونهــا أحــد أهــم املوضوعــات املطروحــة بقــوة علــى الســاحة العامليــة والعربيــة، وهــذا يبــدو واضًحــا مــن تقــدم 
الجامعــات األوروبيــة بشــكل خــاص والعامليــة بشــكل عــام مــن خــال تبنــي خطــط واضحــة لتلــك الجامعــات، كمــا تكمــن أهميــة 

الدراســة علــى املســتوى العلمــي فــي أنهــا تمثــل إضافــة دراســة جديــدة فــي موضــوع لــم يحــظ بالكثيـــر مــن البحــث والدراســة.
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األهمية العملية 2-

يستمد البحث أهميته العملية مما يلي:

الدراســة -  نتائــج  توظيــف  ومحاولــة  املصريــة  الحكوميــة  الجامعــات  اســتهداف  إلــى  العمليــة  البحــث  أهميــة  تـــرجع 
األعمــال. ريــادة  ثقافــة  لتعزيـــز  املســتدامة  االجتماعيــة  املســؤولية  تفعيــل  فــي  منهــا  لاســتفادة  الجامعــات  علــى  وتعميمهــا 

االجتماعيــة -  املســؤولية  وأبعــاد  ممارســات  لتحديــد  الســعي  فــي  أيًضــا  العمليــة  أهميتــه  الحالــي  البحــث  ويســتمد 
الدراســة. محــل  بالجامعــات  األعمــال  ريــادة  ومؤشــرات 

فــي اختبــار عاقــة املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة بأبعادهــا، بثقافــة -  ويســتمد البحــث الحالــي أهميتــه العمليــة 
بأبعادهــا املختلفــة. ريــادة األعمــال 

فروض البحث

لصياغة فروض البحث يمكن للباحث تصور نموذ	 متغيـرات الدراسة وأبعاده في الشكل رقم )1(:

 

 املتغير املستقل الرئيس ي 
 املسؤولية  االجتماعية  املستدامة

 املتغير الفرعي الرئيس ي 
 ثقافة ريادة األعمال 

إدارة املسؤولية االجتماعية  
 بالجامعة

دعم املمارسات القيادية لثقافة 
بالجامعة األعمالريادة   

استدامة املسؤولية االجتماعية 
 بالبيئة الداخلية للجامعة

 التعليم لريادة األعمال 

استدامة املسؤولية االجتماعية 
للجامعة  الخارجيةبالبيئة   

 

البيئة الداعمة لثقافة ريادة  
 األعمال بالجامعة 

املصدر: من إعداد الباحث
شكل رقم ))( فروض الدراسة

وفي ضوء نموذ	 متغيـرات البحث يمكن صياغة فروض البحث في الفروض التالية:

املســؤولية  1- ممارســات  حــول  الدراســة  محــل  الجامعــات  بيــن  معنويــة  فــروق  توجــد  ال  األول:  الرئيــس  الفــرض 
املســتدامة. االجتماعيــة 

الفرض الرئيس الثاني: ال توجد فروق معنوية بين الجامعات محل الدراسة حول تعزيـز ثقافة ريادة األعمال. 2-

الفــرض الرئيــس الثالــث: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وتعزيـــز  3-
ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة، ويتفــرع مــن هــذا الفــرض الرئي�ســي مجموعــة مــن الفــروض 

الفرعيــة التاليــة:

الفــرض الفرعــي األول: ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن إدارة املســؤولية االجتماعيــة بالجامعــة وتعزيـــز أ- 
ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة.

الفــرض الفرعــي الثانــي: ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الداخليــة ب- 
للجامعــة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكومية

الفرض الفرعي الثالث: ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بين استدامة املسؤولية االجتماعية بالبيئة الخارجية 	- 
للجامعة وتعزيـز ثقافة ريادة األعمال بالجامعات املصرية الحكومية.
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تصميم البحث
منهج البحث 1-

 والتعبيـــر عنهــا 
ً
 دقيقــا

ً
اعتمــد الباحــث علــى املنهــج الوصفــي الــذي يقــوم علــى تفسيـــر الظاهــرة محــل الدراســة ووصفهــا وصفــا

 ببعديهــا )املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وثقافــة ريــادة األعمــال(، هــذا بجانــب املنهــج التحليلــي مــن حيــث إجــراء 
ً
 أو كميــا

ً
كيفيــا

تحليل وتفسيـر العاقات بين املتغيـرات محل الدراسة، كما يمكن للباحث استعراض منهجية البحث من خال العناصر التالية:

تحديد نوع ومصادر البيانات 2-

البيانات الثانويةأ- 

قــام الباحــث بتجميــع البيانــات الثانويــة ذات الصلــة باملســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وثقافــة ريــادة األعمــال مــن خــال 
املراجــع العلميــة والدراســات الســابقة املنشــورة باملؤتمــرات والدوريــات واملواقــع اإللكتـــرونية ورســائل املاجستيـــر والدكتــوراه 
النشــرات واإلحصائيــات والتقاريـــر  مــن  البيانــات واملعلومــات  إلــى  باإلضافــة  املختلفــة  بالجامعــات  املنشــورة  املنشــورة وغيـــر 

الصــادرة عــن الجهــات املختصــة.

البيانات األوليةب- 

اعتمــد الباحــث عنــد جمــع البيانــات األوليــة الازمــة علــى تصميــم اســتمارة اســتقصاء وزعــت علــى عينــة عشــوائية مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم فــي الجامعــات الحكوميــة املصريــة، تحــوي االســتمارة العناصــر األساســية والفرعية املطلوب 
تغطيتهــا الختبــار فــروض الدراســة وتحقيــق أهدافهــا، وقــد روعــي فيهــا عــدم ذكــر اســم املســتق�شى منــه بهــدف توفيـــر االطمئنــان 

، فــي محاولــة ملعرفــة آراء عينــة الدراســة.
ً
 متـــرابطا

ً
 منطقيــا

ً
لإلجابــة علــى األســئلة بمصداقيــة، كمــا روعــي تـــرتيب األســئلة تـــرتيبا

مجتمع وعينة البحث 3-

يتمثــل مجتمــع البحــث فــي أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم بالجامعــات الحكوميــة املصريــة محــل الدراســة وهــي جامعــة 
 
ً
القاهرة وجامعة عين شــمس وجامعة حلوان، واعتمد الباحث على أســلوب العينة في دراســة مفردات مجتمع الدراســة نظرا

لكبـــر عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم بالجامعــات الحكوميــة املصريــة 
محــل الدراســة الــذي يقــدر بحوالــي 29776 عضــو هيئــة تدريــس وهيئــة معاونــة 

، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )2( وذلــك علــى النحــو التالــي:
ً
تقريبــا

هيئــة  أعضــاء  مــن  عشــوائية  بطريقــة  اختيارهــا  تــم  البحــث  عينــة  أمــا 
العينــة  وتــم تحديــد حجــم  الدراســة،  بالجامعــات محــل  التدريــس ومعاونيهــم 
الجــداول  مــن  مفــردة   380 بــــ   %5 خطــأ  وحــدود   %95 ثقــة  معامــل  عنــد 
اإلحصائيــة حيــث كان حجــم املجتمــع 29740 كمــا تــم توضيحــه مســبقا ً، وقــد 
تــم الحصــول علــى 380 اســتمارة صالحــة للتحليــل أي بنســبة اســتجابة %100 
)بازرعــة، 2000: 76(، ويمكــن توزيــع عينــة البحــث كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 

رقــم )3( علــى النحــو التالــي:

طرق وأساليب جمع البيانات 4-

قــام الباحــث بإعــداد قائمــة اســتقصاء تــم توجيههــا مــن خــال 
اســتخدم  كمــا  متعــدد،  مــن  االختيــار  أســئلة  مــن  مجموعــة  طــرح 
ليكــرت  "مقيــاس  االســتقصاء  الســتمارة  تصميمــه  فــي  الباحــث 
أنــه  حيــث  شــيوًعا  االتجاهــات  مقاييــس  أكثـــر  باعتبــاره  الثاثــي" 

يلــي: مــا  أكثـــر دقــة، وشــملت االســتمارة  نتائــج  يعطــي 

الجــزء األول: املتغيـــر املســتقل )املســؤولية االجتماعيــة - 
املســتدامة( ويشــتمل على ثاثة أبعاد متضمنة العبارات 
من )1 إلى 38(، الُبعد األول: إدارة املسؤولية االجتماعية 

جدول )2)
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بالجامعات محل الدراسة

عدد أعضاء هيئة الجامعة
التدريس ومعاونيهم

النسبة 
املئوية

44,5%13240جامعة القاهرة
37,9%11285جامعة عين شمس

17,6%5215جامعة حلوان
100%29740املجموع الكلي

هيئــة  بأعضــاء  بيــان  ضــوء  فــي  الباحــث،  إعــداد  املصــدر:   *
التدريــس ومعاونيهــم فــي العــام الجامعــي 2019-2020، الجهــاز 

واإلحصــاء. العامــة  للتعبئــة  املركــزي 

جدول رقم )3)
توزيع حجم عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بالجامعات محل الدراسة

عدد أعضاء هيئة الجامعة
التدريس ومعاونيهم

توزيع حجم 
العينة

النسبة 
املئوية

34,5%13240131جامعة القاهرة
33,1%11285126جامعة عين شمس

32,4%5215123جامعة حلوان
100%29740380املجموع الكلي

* املصدر: إعداد الباحث



املسؤولية االجتماعية املستدامة ودورها في تعزيز ثقافة ريادة األعمال ...

44

بالجامعــة الــذي يشــتمل العبــارات مــن )1 إلــى 12(، الُبعــد الثانــي: اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الداخليــة 
للجامعة الذي يشتمل العبارات من )13 إلى 25(، الُبعد الثالث: استدامة املسؤولية االجتماعية بالبيئة الخارجية 

للجامعــة الــذي يشــتمل العبــارات مــن )26 إلــى 38(.

الجــزء الثانــي: املتغيـــر التابــع )ثقافــة ريــادة األعمــال( ويشــتمل علــى ثاثــة أبعــاد للعبــارات مــن )1 إلــى 24(، الُبعــد األول: - 
دعــم املمارســات القياديــة لثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــة ويشــتمل العبــارات مــن )1 إلــى 8(، البعــد الثانــي: التعليــم 
لريــادة األعمــال بالجامعــات ويشــتمل العبــارات مــن )9 إلــى 18(، الُبعــد الثالــث: البيئــة الداعمــة لثقافــة ريــادة األعمــال 

بالجامعــة ويشــتمل العبــارات مــن )19 إلــى 24(.

هذا والختبار صدق وثبات قائمة االستقصاء تم عرضها على خمسة محكمين وهم:
األستاذ الدكتور / ممدوح الرفاعي، أستاذ املوارد البشرية، كلية التجارة، جامعة عين شمس.- 
األستاذ الدكتور / نصر عمران، أستاذ التخطيط االجتماعي، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان.- 
األستاذ الدكتور / مدحت أبو النصر، أستاذ اإلدارة السلوكية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان.- 
األستاذ الدكتور / وائل مصطفى حسن، أستاذ إدارة األعمال املساعد، جامعة فاروس.- 
األســتاذ الدكتور / عبد الناصر محمد، أســتاذ اإلدارة العامة املســاعد، األكاديمية العربية للعلوم اإلدارية واملالية - 

واملصرفية.

حدود البحث

تتمثل حدود البحث فيما يلي:

وهــي 1-  املختلفــة  بأبعادهــا  املســتدامة  االجتماعيــة  املســؤولية  علــى  البحــث  موضــوع  يقتصــر  موضوعيــة:  حــدود 
)إدارة املســؤولية االجتماعيــة بالجامعــة، اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الداخليــة للجامعــة، اســتدامة 
املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الخارجيــة للجامعــة(، وكذلــك ثقافــة ريــادة األعمــال بأبعادهــا املختلفــة وهــي )دعــم 
املمارســات القياديــة لثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــة، التعليــم لريــادة األعمــال بالجامعــات، البيئــة الداعمــة لثقافــة 

ريــادة األعمــال بالجامعــة(.

حــدود مكانيــة: تــم تطبيــق الدراســة علــى الجامعــات الحكوميــة املصريــة بمحافظــة القاهــرة وهــي جامعــات القاهــرة 2- 
وعيــن شــمس وحلــوان.

حدود زمنية: تم تطبيق الدراسة في الفتـرة الزمنية من عام 2019 / 3.2020- 

الدراسة امليدانية

تنــاول الباحــث إجــراءات التحليــل اإلحصائــي مســتخدًما بـــرنامج )SPSS VR 20(، واألســاليب التــي تــم اســتخدامها فــي تحقيــق 
أهــداف الدراســة ومنهــا اختبــار ألفــا- كرونبــاخ Alpha Cronbach لقيــاس ثبــات وصــدق محتــوى االســتبيان، واالتســاق الداخلــي 
Internal Consistency لدراســة العاقــة بيـــن إجمالــي البعــد بأبعــاده الفرعيــة، ثــم اإلحصــاء التحليلــي متمثــل فــي اختبــار "ف" تحليــل 
التبايــن أحــادي االتجــاه One Way ANOVA لقيــاس مــدى الفــروق بيــن أكثـــر مــن فئتيــن مســتقلتين متمثلــة فــي الجامعــات محــل 
الدراســة عنــد مســتوى 0.05، واســتخدام معامــل ارتبــاط بيـــرسونPearson Correlation لقيــاس اتجــاه العاقــة وقوتهــا، وتحليــل 
اختبــار   ،)Post Hoc( املتعــدد  املقارنــات  وأســلوب   ،Simple and Multiple Regression واملتعــدد  البســيط  الخطــي  االنحــدار 

شــيفيه )Scheffe( للمقارنــات البعديــة.

معامالت الصدق والثبات ملتغيـرات الدراسة 1-

قــام الباحــث باســتخدام معامــل الثبــات ألفا-كرونبــاخ، لقيــاس ثبــات املحتــوى ملتغيـــرات الدراســة، وُيعــرف الثبــات علــى 
مقيــاس الدقــة بأنــه قــدرة األداة علــى إعطــاء نفــس النتائــج إذا تــم تكــرار القيــاس علــى نفــس الشــخص عــدة مــرات فــي نفــس 
الظــروف، وقــد تبيـــن أن معامــل ألفا-كرونبــاخ إلجمالــي متغيـــرات الدراســة )املســتقلة والتابعــة( بلــغ )0,77( ممــا يــدل علــى الثبــات 
املرتفــع لعينــة الدراســة، وكذلــك االســتمارة ككل تتمتــع بدرجــة عاليــة جــدا ً مــن الثبــات، حيــث أنــه كلمــا كانــت قيــم ألفــا أكبـــر 
مــن )0,6( كلمــا كانــت املقاييــس املســتخدمة تتمتــع بالثبــات الداخلــي وتقيــس الظاهــرة البحثيــة قياًســا ســليًما، وهــو األمــر الــذي 
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الجــذر  يمثــل  )الــذي  الذاتــي  الصــدق  علــى  أثـــره  انعكــس 
أشــارت  وقــد  هــذا   ،)0,88( بلــغ  حيــث  للثبــات(  التـــربيعي 
االجتماعيــة  املســؤولية  ألبعــاد  الثبــات  معامــات  قيــم 
املســتدامة )كمتغيـــر مســتقل( إلــى االرتفــاع حيــث تـــراوحت 
معامــات  قيــم  أشــارت  كمــا   ،)0.816 إلــى   0.737( بيــن 
إلــى  تابــع(  )كمتغيـــر  األعمــال  ريــادة  ثقافــة  ألبعــاد  الثبــات 
يعنــي  ممــا   )0.821 إلــى   0.732( بيــن  وتـــراوحت  االرتفــاع 
القــدرة علــي االعتمــاد علــي تلــك املقاييــس ومــن ثــم يمكــن 
القــول بــأن أداة البحــث تتمتــع بالثبــات، ويمكــن االعتمــاد 

فــي تعميــم املخرجــات علــى املجتمــع ككل. عليهــا 

اختبار فروض الدراسة 2-

بيــن  معنويــة  فــروق  توجــد  ال  األول:  الرئيــس  الفــرض   :
ً

أوال
الجامعــات محــل الدراســة حــول ممارســات املســؤولية 

املســتدامة. االجتماعيــة 

لتحديد مدى وجود فروق في ممارســات املســؤولية 
االجتماعيــة املســتدامة بيــن الجامعــات )القاهــرة – عيــن 
شــمس – حلــوان( مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
والهيئــة املعاونــة، فقــد تــم االعتمــاد علــى اختبــار تحليــل 
هــذا  فــي   ANOVA واحــد  اتجــاه  فــي  األحــادي  التبايــن 
التحليــل، وذلــك علــى النحــو املوضــح فــي الجــدول رقــم )5(:

قيمــة  أن  التبايــن  تحليــل   )5( جــدول  مــن  ياحــظ 
 ،)%1( املعنويــة  مســتوى  مــن  اقــل  وهــي  )صفــر(   Value
الفــرض  ونقبــل  العدمــي،  الفــرض  نـــرفض  وبالتالــي 
البديــل القائــل بــأن هنــاك فــروق معنويــة بيــن الجامعــات 
محــل الدراســة حــول ممارســات املســؤولية االجتماعيــة 

املســتدامة، ولتحديــد مصــدر االختــاف بيــن الجامعــات تــم اســتخدام أســلوب املقارنــات 
املتعــدد )Post Hoc( ببـــرنامج SPSS لتحديــد مصــدر االختــاف، وبنــاء علــى نتائــج اختبــار 

:)6( رقــم  الجــدول  فــي  كمــا  النتائــج  كانــت  البعديــة  للمقارنــات   )Scheffe( شــيفيه 

يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أن هنــاك اختــاف معنــوي بيــن جامعــة القاهــرة مــع 
جامعة حلوان حيث أن قيمة Value تســاوى ).001(، وكذلك بين جامعة عين شــمس مع 
جامعــة حلــوان حيــث أن قيمــة Value تســاوى ).000(، فــي حيــن أن االختــاف بيــن جامعــة 

القاهــرة وجامعــة عيــن شــمس غيـــر معنويــة حيــث كانــت قيمــة Value أكبـــر مــن )%5(.

ثانًيــا: الفــرض الرئيــس الثانــي: ال توجــد فــروق معنويــة بيــن الجامعــات محــل الدراســة 
حــول تعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال.

الجامعــات  بيــن  فــروق  وجــود  مــدى  لتحديــد 
)القاهــرة – عيــن شــمس – حلــوان( حــول تعزيـــز ثقافــة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن  األعمــال  ريــادة 
والهيئــة املعاونــة، فقــد تــم االعتمــاد علــى اختبــار تحليــل 
هــذا  فــي   ANOVA واحــد  اتجــاه  فــي  األحــادي  التبايــن 

:)7( رقــم  بالجــدول  النحــو  علــى  وذلــك  التحليــل، 

جدول رقم )4)
معامل الثبات والصدق الذاتي ملتغيـرات البحث باستخدام 

Alpha Cronbach معامل ألفا- كرونباخ

عدد أبعاد الدراسة
العبارات

معامل 
الثبات

معامل 
الصدق

أبعاد املتغيـر املستقل )املسؤولية االجتماعية املستدامة(
120.7370.858إدارة املسؤولية االجتماعية

130.7690.877استدامة املسؤولية االجتماعية بالبيئة الداخلية
130.8160.903استدامة املسؤولية االجتماعية بالبيئة الخارجية

0.7740.879إجمالي أبعاد املسؤولية االجتماعية املستدامة
أبعاد املتغيـر التابع )ثقافة ريادة األعمال(

80.7350.857دعم املمارسات القيادية لثقافة ريادة األعمال
100.8210.906تعليم ريادة األعمال

60.7320.855البيئة الداعمة لثقافة ريادة األعمال
0.7630.873إجمالي أبعاد ثقافة ريادة األعمال

إجمالي أبعاد املسؤولية االجتماعية املستدامة وثقافة 
0.770.88ريادة األعمال )إجمالي أبعاد املتغيـر املستقل والتابع(

SPSS املصدر: إعداد الباحث من خال مخرجات بـرنامج التحليل اإلحصائي *

الجدول رقم )5)
 ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين األحادي في اتجاه واحد

مجموع مصدر التباين
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

)ف( 
املحسوبة

 P.
value

.11.63925.8199.645000بين املجموعات
.227.469377603داخل املجموعات

239.108379اإلجمالي

* دالة عند مستوى معنوية 0.01
SPSS املصدر: إعداد الباحث من خال مخرجات بـرنامج التحليل اإلحصائي * *

الجدول رقم )7)
 ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين األحادي في اتجاه واحد

مجموع مصدر التباين
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

)ف( 
Valueاملحسوبة

.410.2205.2.940045بين املجموعات
.26.295377070داخل املجموعات

26.705379اإلجمالي

* دالة عند مستوى معنوية 0.05
SPSS املصدر: إعداد الباحث من خال مخرجات بـرنامج التحليل اإلحصائي * *

الجدول رقم )6)
جدول املقارنات املتعدد حول ممارسات 

املسؤولية االجتماعية املستدامة
 P.

value
متوسط 

الفرق املقارنة الثنائية

995. 0090.- القاهرة مع عين شمس 
001. *3695. القاهرة مع حلوان
000. *3785. عين شمس مع حلوان

مخرجــات  خــال  مــن  الباحــث  إعــداد  املصــدر:   *
SPSS اإلحصائــي  التحليــل  بـــرنامج 
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ياحظ من جدول رقم )7( تحليل التباين أن قيمة Value ).0.45( وهي 
أقــل مــن مســتوى املعنويــة )5%(، وبالتالــي نـــرفض الفــرض العدمــي، ونقبــل 
الفــرض البديــل القائــل بــأن هنــاك فــروق معنويــة بيــن الجامعــات محــل 
ريــادة األعمــال، ولتحديــد مصــدر االختــاف  الدراســة حــول تعزيـــز ثقافــة 
بيــن الجامعــات تــم اســتخدام أســلوب املقارنــات املتعــدد )Post Hoc( ببـــرنامج 
 )Scheffe( لتحديــد مصــدر االختــاف وبنــاء علــى نتائــج اختبــار شــيفيه SPSS

للمقارنــات البعديــة كانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول رقــم )8(:

يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن هنــاك اختــاف معنــوي بيــن جامعــة 
القاهــرة مــع جامعــة حلــوان حيــث أن قيمــة Value تســاوى )0.043(، وكذلــك 

بيــن جامعــة عيــن شــمس مــع جامعــة حلــوان حيــث أن قيمــة Value تســاوى )0.031(، فــي حيــن أن االختــاف بيــن جامعــة القاهــرة 
وجامعــة عيــن شــمس غيـــر معنويــة حيــث كانــت قيمــة Value أكبـــر مــن )%5(.

ثالثــا: الفــرض الرئيــس الثالــث: ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة 
األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة، ويتفــرع مــن هــذا الفــرض الرئيــس مجموعــة الفــروض الفرعيــة التاليــة:

بيــن إدارة املســؤولية االجتماعيــة أ-  ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة  الفــرض الفرعــي األول مــن الفــرض الثالــث: 
بالجامعــات املصريــة الحكوميــة. ريــادة األعمــال  ثقافــة  بالجامعــة وتعزيـــز 

بالجامعــة  االجتماعيــة  املســؤولية  إدارة  بيــن  العاقــة  ودرجــة  نــوع  لتحديــد 
وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة فقــد تــم االعتمــاد علــى 
 Simple Linear Regression Analysis أســلوب تحليــل االنحــدار الخطــى البســيط
فــي هــذا التحليــل، وقــام الباحــث بتطبيــق أســلوب تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط 
على العاقة بيـــن إدارة املســؤولية االجتماعية الخاضعة للدراســة كمتغيـــر مســتقل، 
وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال كمتغيـــر تابــع، ويمكــن توضيــح نـــوع وقـــوة هــذه العاقـــة، 

مــن خــال الجــدول رقــم )9( وذلــك علــى النحــو التالــي:

نـوع وقـوة العالقـة:	 

هناك عاقة موجبة وذات داللة إحصائية بين إدارة املســؤولية االجتماعية بالجامعة وتعزيـــز ثقافة ريادة األعمال - 
بالجامعــات املصريــة الحكوميــة، عنــد مســتوى )1%( وفقــا الختبــار )ت( وهــذه العاقــة ذات قــوة تصــل إلــى حوالــي 

 ملعامــل االرتبــاط R فــي نمــوذ	 تحليــل االنحــدار.
ً
)54%( وفقــا

 - R² ملعامــل التحديــد 
ً
إضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذه األبعــاد تتمتــع بقــدرة فــي تفسيـــر التبايــن تصــل إلــى حوالــي )29%( وفقــا

في نموذ	 تحليل االنحدار. وهذا معناه أن املتغيـــر املستقل )إدارة املسؤولية االجتماعية بالجامعة( تفسر )%29( 
مــن التغيـــرات التــي تحــدث فــي املتغيـــر التابــع )تعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال(. أي أن )29%( مــن التغيـــر فــي تعزيـــز ثقافــة 

ريــادة األعمــال يـــرجع إلــى إدارة املســؤولية االجتماعيــة بالجامعــة.

وفــي ضــوء مــا تقــدم وفيمــا يتعلــق باختبــار الفــرض الــذي ينــص علــى: "ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن إدارة 
املســؤولية االجتماعية بالجامعة وتعزيـــز ثقافة ريادة األعمال بالجامعات املصرية الحكومية " فإن نتائج االختبار املســتخدم 
 ،t-test الختبــار ت 

ً
بجــدول رقــم )9( أظهــرت أنــه يوجــد اختــاف حقيقــي ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 0.1 وفقــا

بيــن إدارة  نـــرفض الفــرض العدمــي، ونقبــل الفــرض البديــل القائــل بأنــه "توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة  وبالتالــي 
املســؤولية االجتماعيــة بالجامعــة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة محــل الدراســة".

الفرض الفرعي الثاني من الفرض الثالث: ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بين استدامة املسؤولية االجتماعية ب- 
بالبيئة الداخلية للجامعة وتعزيـز ثقافة ريادة األعمال بالجامعات املصرية الحكومية.

بالبيئــة الداخليــة للجامعــة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة  بيــن اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة  نــوع ودرجــة العاقــة  لتحديــد 
العاقــة  علــى  البســيط  الخطــي  االنحــدار  تحليــل  أســلوب  بتطبيــق  الباحــث  قــام  الحكوميــة،  املصريــة  بالجامعــات  األعمــال 

الجدول رقم )8)
جدول املقارنات املتعدد حول تعزيـز ثقافة 

ريادة األعمال

Value متوسط الفرق املقارنة الثنائية
615. 0310.- القاهرة مع عين شمس 
043. *7991 . القاهرة مع حلوان
031. *4897. عين شمس مع حلوان

 * املصــدر: إعــداد الباحــث مــن خــال مخرجــات بـــرنامج التحليــل 
SPSS اإلحصائــي 

الجدول رقم )9)
مخرجات أسلوب تحليل االنحدار 

الخطى البسيط
معامل 

R االرتباط
معامل 

R2 التحديدTSig.

0.5460.29319.611.000

مخرجــات  خــال  مــن  الباحــث  إعــداد  املصــدر:   *
SPSS اإلحصائــي  التحليــل  بـــرنامج 



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 4 )تحت النشر( - ديسمبـر )كانون األول( 2023

47

بيــن اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الداخليــة للجامعــة الخاضعــة للدراســة كمتغيـــر مســتقل، وتعزيـــز ثقافــة ريــادة 
األعمــال كمتغيـــر تابــع، ويمكــن توضيــح نـــوع وقـــوة هــذه العاقـــة، مــن خــال الجــدول رقــم )10( وذلــك علــى النحــو التالــي:

نـوع وقـوة العالقـة:	 

هناك عاقة موجبة وذات داللة إحصائية بين استدامة املسؤولية االجتماعية بالبيئة الداخلية للجامعة وتعزيـــز - 
ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة، عنــد مســتوى )1%( وفقــا الختبــار )ت( وهــذه العاقــة ذات 

 ملعامــل االرتبــاط R فــي نمــوذ	 تحليــل االنحــدار.
ً
قــوة تصــل إلــى حوالــي )45%( وفقــا

 ملعامــل التحديــد R² فــي نمــوذ	 - 
ً
إضافــة لذلــك فهــذه األبعــاد تتمتــع بقــدرة فــي تفســر التبايــن تصــل إلــى حوالــي )33%( وفقــا

تحليــل االنحــدار. ممــا يعنــي أن املتغيـــر املســتقل )اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الداخليــة للجامعــة( يفســر 
)33%( من املتغيـــرات التي تحدث باملتغيـــر التابع )تعزيـــز ثقافة ريادة األعمال(، أي أن )33%( من التغيـــر في تعزيـــز ثقافة 

ريــادة األعمــال يـــرجع الســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الداخليــة للجامعــة.

فــي ضــوء مــا تقــدم فيمــا يتعلــق باختبــار الفــرض والــذي ينــص علــى أنــه "ال توجــد 
عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الداخليــة 
للجامعــة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة" فــإن نتائــج 
االختبــار املســتخدم بجــدول رقــم )10( أظهــرت أنــه يوجــد اختــاف حقيقــي ذو داللــة 
 الختبار ت t-test، وبالتالي نـرفض الفرض 

ً
إحصائية عند مستوى معنوية 0.1 وفقا

العدمــي، ونقبــل الفــرض البديــل القائــل بأنــه "توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بيــن اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الداخليــة للجامعــة وتعزيـــز ثقافــة 

ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة.

املســؤولية 	-  اســتدامة  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عاقــة  توجــد  ال  الثالــث:  الفــرض  مــن  الثالــث  الفرعــي  الفــرض 
الحكوميــة. املصريــة  بالجامعــات  األعمــال  ريــادة  ثقافــة  وتعزيـــز  للجامعــة  الخارجيــة  بالبيئــة  االجتماعيــة 

نــوع ودرجــة العاقــة بيــن اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الخارجيــة للجامعــة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة  لتحديــد 
العاقــة  علــى  البســيط  الخطــي  االنحــدار  تحليــل  أســلوب  بتطبيــق  الباحــث  قــام  الحكوميــة،  املصريــة  بالجامعــات  األعمــال 
بيــن اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الخارجيــة للجامعــة الخاضعــة للدراســة كمتغيـــر مســتقل، وتعزيـــز ثقافــة ريــادة 

األعمــال كمتغيـــر تابــع، ويمكــن توضيــح نـــوع وقـــوة هــذه العاقـــة، مــن خــال الجــدول رقــم )11( وذلــك علــى النحــو التالــي:

نـوع وقـوة العالقـة:	 

للجامعــة -  الخارجيــة  بالبيئــة  االجتماعيــة  املســؤولية  اســتدامة  بيــن  إحصائيــة  داللــة  وذات  موجبــة  عاقــة  هنــاك 
وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة، عنــد مســتوى )5%( وفقــا الختبــار )ت( وهــذه العاقــة 

 ملعامــل االرتبــاط R فــي نمــوذ	 تحليــل االنحــدار.
ً
ذات قــوة تصــل إلــى حوالــي )38%( وفقــا

 ملعامــل التحديــد R² فــي نمــوذ	 - 
ً
إضافــة لذلــك تتمتــع هــذه األبعــاد بقــدرة فــي تفسيـــر التبايــن تصــل لحوالــي )25%( وفقــا

تحليل االنحدار، مما يعني أن املتغيـــر املستقل )استدامة املسؤولية االجتماعية بالبيئة الخارجية للجامعة( تفسر 
)25%( مــن التغيـــرات التــي تحــدث باملتغيـــر التابــع )تعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال(. أي أن )25%( مــن التغيـــر فــي تعزيـــز 

ثقافــة ريــادة األعمــال يـــرجع الســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الخارجيــة للجامعــة.

وفــي ضــوء مــا تقــدم وفيمــا يتعلــق باختبــار الفــرض والــذي ينــص علــى أنــه " ال 
بالبيئــة  االجتماعيــة  املســؤولية  اســتدامة  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عاقــة  توجــد 
الخارجيــة للجامعــة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة " 
فــإن نتائــج االختبــار املســتخدم بجــدول رقــم )11( أظهــرت أنــه يوجــد اختــاف حقيقــي 
وبالتالــي   ،t-test ت  الختبــار   

ً
وفقــا  0.5 معنويــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو 

نـــرفض الفــرض العدمــي، ونقبــل الفــرض البديــل القائــل بأنــه توجــد عالقــة ذات 
داللــة إحصائيــة بيــن اســتدامة املســؤولية االجتماعيــة بالبيئــة الخارجيــة للجامعــة 

وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة.

الجدول رقم )0))
مخرجات أسلوب تحليل االنحدار 

الخطى البسيط
معامل 

R االرتباط
معامل 

R2 التحديدTSig.

0.4530.33952.571.001

مخرجــات  خــال  مــن  الباحــث  إعــداد  املصــدر:   *
SPSS اإلحصائــي  التحليــل  بـــرنامج 

الجدول رقم ))))
مخرجات أسلوب تحليل االنحدار 

الخطى البسيط
معامل 

R االرتباط
معامل 

R2 التحديدTSig.

0.3820.249124.078.017

مخرجــات  خــال  مــن  الباحــث  إعــداد  املصــدر:   *
SPSS اإلحصائــي  التحليــل  بـــرنامج 



املسؤولية االجتماعية املستدامة ودورها في تعزيز ثقافة ريادة األعمال ...

48

: الفــرض الرئيــس الثالــث: ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة 
ً
ثالثــا

األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة.

لتحديــد نــوع ودرجــة العاقــة بيــن أبعــاد ممارســات املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال فقــد تــم 
االعتمــاد علــى أســلوب تحليــل االنحــدار املتعــدد Multiple Regression Analysis فــي هــذا التحليــل مــن خــال بـــرنامجه املتعلــق 
بنمــوذ	 العاقــة ككل )بـــرنامج Enter )، وبالعاقــة بيــن املتغيـــر املســتقل واملتغيـــر التابــع علــى حــدة ببـــرنامج الخطــوات املتعاقبــة 
Stepwise، قــام الباحــث بتطبيــق أســلوب تحليــل االنحــدار واالرتبــاط املتعــدد علــى العاقــة بيــن أبعــاد ممارســات املســؤولية 
االجتماعيــة املســتدامة كمتغيـــر مســتقل، وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال كمتغيـــر تابــع، ويمكــن توضيــح نـــوع وقـــوة هــذه العاقـــة، 

وذلــك كمــا يظهــر بنتائــج التحليــل جــدول رقــم )12(، وذلــك علــى النحــو التالــي:

نـوع وقـوة العالقـة:	 

داللــة -  ذات  عاقــة  توجــد 
إحصائيــة بيــن أبعــاد ممارســات 
االجتماعيــة  املســؤولية 
املســتدامة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة 
األعمــال، عنــد مســتوى معنويــة 
 الختبــار )ف( وهــذه 

ً
)5%( وفقــا

إلــى  تصــل  قــوة  ذات  العاقــة 
 
ً
وفقــا فقــط   )%51( حوالــي 

نمــوذ	  فــي   R االرتبــاط  ملعامــل 
ككل. االنحــدار  تحليــل 

هــذه -  فــإن  ذلــك  إلــى  إضافــة 
ككل. االنحــدار  تحليــل  نمــوذ	  فــي   R² التحديــد  ملعامــل   

ً
وفقــا  )%34( حوالــي  إلــى  تصــل  التبايــن  تفسيـــر  فــي  بقــدرة  تتمتــع  األبعــاد 

وفــي ضــوء مــا تقــدم وفيمــا يتعلــق باختبــار الفــرض الثالــث والــذي ينــص علــى أنــه " ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بيــن املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة،" فــإن نتائــج االختبــار 
 الختبــار 

ً
املســتخدم جــدول رقــم )12( أظهــرت أنــه يوجــد اختــاف حقيقــي ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 0.1 وفقــا

ت t-test، ومــن ثــم يتــم رفــض فــرض العــدم وقبــول الفــرض البديــل القائــل بأنــه " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وتعزيـــز ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة ".

النتائج والتوصيات
نتائج الدراسة 1-

نتائج متعلقة باملسؤولية االجتماعية املستدامةأ- 

الجامعــات لهــا دور مهــم تعمــل علــى تقديمــه للمجتمــع مــن خــال وظيفتهــا الثالثــة وهــي خدمــة املجتمــع لــذا فهــي تحمــل - 
مســؤولية اجتماعيــة تجــاه ذلــك املجتمــع، وهــي وظيفــة ال تقــل عــن وظيفــة التعليــم والبحــث العلمــي.

أن الجامعــات ينقصهــا بنــاء استـــراتيجية خاصــة باملســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وخدمــة املجتمــع تكــون قــادرة - 
علــى تنظيــم الجهــود وتفعيــل اآلليــات لتحقيــق هــدف خدمــة املجتمــع، وليــس مجــرد إقامــة دورات وبـــرامج ومبــادرات 
إنمــا االتجــاه نحــو عمــل مؤس�شــي قائــم علــى استـــراتيجية واضحــة وأن تتضمــن املســؤولية االجتماعيــة فــي رســالة كل 

جامعــة وتكــون مــن أولويــات عملهــا.

أن هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي تواجــه الجامعــات الحكوميــة املصريــة لتحقيــق دورهــا فــي خدمــة املجتمــع ومــن - 
أهــم هــذه العوامــل نقــص الثقافــة باملســؤولية االجتماعيــة بالجامعــات، قلــة الخبـــرات واملعرفــة، وعــدم وجــود جهــود 

الجدول رقم )2))
أبعاد ممارسات املسؤولية االجتماعية املستدامة وتعزيـز ثقافة ريادة األعمال 

معامل املسؤولية االجتماعية املستدامةم
Beta االنحدار

معامل 
R االرتباط

معامل 
R2 التحديد

0.6730.5420.291إدارة املسؤولية االجتماعية1
0.6080.4510.336استدامة املسؤولية االجتماعية بالبيئة الداخلية 2
0.4920.3810.245استدامة املسؤولية االجتماعية بالبيئة الخارجية 3

:R معامل االرتباط
:R2 معامل التحديد

:F -Test قيمة )ف( املحسوبة
الداللة اإلحصائية للعاقة F Sig. في النموذ	 ككل

0.514
0.341
7.965
0.000

t –test عاقة حقيقية عند مستوى دالله إحصائية 0,01 وفقا الختبار*
SPSS املصدر: إعداد الباحث من خال مخرجات بـرنامج التحليل اإلحصائي **
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تنظيميــة لوضــع بـــرامج ومبــادرات خاصــة باملســؤولية االجتماعيــة للجامعــات، وهــو مــا أدى إلــى ضعــف وقصــور فــي 
دور الجامعــات تجــاه املجتمــع.

أن نجــاح الجامعــات فــي تطبيــق املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة لهــا يحتــا	 إلــى توفــر عــدد مــن عوامــل النجــاح - 
الداخليــة والخارجيــة الفرديــة واإلداريــة واملاليــة حتــى تضمــن الجامعــة بقــاء هــذا التوجــه واســتمراريته

نتائج متعلقة بثقافة ريادة األعمالب- 

ال توجد لدى الجامعات الحكومية املصرية رؤية ورسالة وإستـراتيجية واضحة تتبنى تنمية ثقافة ريادة األعمال.- 

غياب التعليم الريادي بشكل كبيـر في مختلف التخصصات، بجانب ضعف الدعم الجامعي لريادة األعمال لدى الطاب.- 

عــدم االهتمــام الكافــي بعمــل شــراكات مــع الجهــات الخارجيــة لدعــم مشــروعات ريــادة األعمــال لــدى الطــاب بشــكل - 
كبيـــر.

تواجــه عمليــة تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال عــدد كبيـــر مــن املعوقــات داخــل الجامعــات الحكوميــة املصريــة أهمهــا - 
ضعــف التوعيــة والتثقيــف بمفهــوم وأهميــة ريــادة األعمــال، وعــدم وجــود مركــز للتوظيــف وريــادة األعمــال، عــدم 
وجــود حاضنــات أعمــال للمشــروعات الرياديــة، وقلــة أعــداد املــوارد البشــرية املتخصصــة فــي ريــادة األعمــال، وضعــف 
والتــي  الطــاب  لــدى  الثقافيــة  املوروثــات  بجانــب  األعمــال،  ريــادة  ثقافــة  لنشــر  واملخصــص  الــازم  املــادي  الدعــم 

تدفعهــم للتمســك بالوظائــف الحكوميــة.

نتائج متعلقة باختبار الفروض	- 

املســؤولية -  حــول ممارســات  الدراســة  الجامعــات محــل  بيــن  فــروق معنويــة  توجــد  األول: ال  الرئيــس  الفــرض 
املســتدامة. االجتماعيــة 

	.النتيجة: رفض الفرض وقبول الفرض البديل

الفرض الرئيس الثاني: ال توجد فروق معنوية بين الجامعات محل الدراسة حول تعزيـز ثقافة ريادة األعمال.- 

	.النتيجة: رفض الفرض وقبول الفرض البديل

الفــرض الرئيــي الثالــث: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وتعزيـــز - 
ثقافــة ريــادة األعمــال بالجامعــات املصريــة الحكوميــة محــل الدراســة

	.النتيجة: رفض الفرض وقبول الفرض البديل

الفرض الفرعي األول من الفرض الرئيس الثالث: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استدامة املسؤولية - 
االجتماعية بالبيئة الداخلية للجامعة وتعزيـز ثقافة ريادة األعمال بالجامعات املصرية الحكومية.

	.النتيجة: رفض الفرض وقبول الفرض البديل

اســتدامة -  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  توجــد  ال  الثالــث:  الرئيــس  الفــرض  مــن  الثانــي  الفرعــي  الفــرض 
الحكوميــة. املصريــة  بالجامعــات  األعمــال  ريــادة  ثقافــة  وتعزيـــز  للجامعــة  الداخليــة  بالبيئــة  االجتماعيــة  املســؤولية 

	.النتيجة: رفض الفرض وقبول الفرض البديل

اســتدامة -  بيــن  توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة  الثالــث: ال  الرئيــس  الفــرض  مــن  الثالــث  الفرعــي  الفــرض 
الحكوميــة. املصريــة  بالجامعــات  األعمــال  ريــادة  ثقافــة  وتعزيـــز  للجامعــة  الخارجيــة  بالبيئــة  االجتماعيــة  املســؤولية 

	.النتيجة: رفض الفرض وقبول الفرض البديل

توصيات الدراسة 2-

فــي ضــوء النتائــج الســابقة أمكــن للباحــث تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات، والتــي قدمهــا الباحــث فــي شــكل خطــة تنفيذية 
لهــذه التوصيــات كمــا فــي الجــدول رقــم )13(:
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جدول رقم )3))
توصيات الدراسة

املسؤول عن التنفيذآلية التنفيذالتوصية

1. نشر ثقافة املسؤولية 
االجتماعية املستدامة 

وريادة األعمال بالجامعة. 

الجامعــة  منتســبي  جميــع  تشــجيع  يتــم  تدريبيــة  دورات  عقــد   -
 – الطــاب   – ومعاونيهــم  تدريــس  هيئــة  )أعضــاء  لحضورهــا 

اإلدارييـــن
أو  املســتقلة  الدراســية  املقــررات  مــن  عــدد  وتدريــس  - تصميــم 
فــي تعزيـــز ثقافــة  كموضوعــات مرتبطــة بمقــررات أخــرى تســهم 

األعمــال وريــادة  االجتماعيــة  املســؤولية 
- تشــجيع عقــد أنشــطة وفعاليــات جامعيــة تســاهم فــي نشــر هــذه 

الثقافة 

 - مراكز التدريب التابعة 
للجامعات.

 - األقسام العلمية من 
خال الئحة املقررات 

الدراسية
 - إدارة رعاية الشباب  

بالجامعات 

2. دعم قيادات وإدارات 
الجامعات للمسؤولية 
االجتماعية املستدامة 

وريادة األعمال. 

األعمــال  وريــادة  املســتدامة  االجتماعيــة  املســؤولية  تضميـــن   -
االستـــراتيجية. الخطــة  أهــداف  ضمــن 

املســؤولية  ألنشــطة  الجامعــة  ميـــزانية  مــن  جــزء  تخصيــص   -
األعمــال. وريــادة  املســتدامة  االجتماعيــة 

- تخصيــص الجامعــة )هيئــة - إدارة – وحــدة / مركــز( لإلشــراف 
األعمــال )حاضنــات  وريــادة  املســؤولية االجتماعيــة  بـــرامج  علــى 

األعمــال(.

 مجلس الجامعة

3. تعزيـز الشراكة والتعاون 
بين الجامعات والقطاعات 

واملؤسسات املجتمعية فيما 
يخص تعزيـز املسؤولية 
االجتماعية املستدامة 

وريادة األعمال.

املعنيــة  الجهــات  فــي  القــرار  صنــاع  تضــم  عمــل  ورش  تنظيــم   -
لتحديــد معاييـــر أداء املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وريــادة 

األعمــال.
االجتماعيــة  املســؤولية  أداء  فــي  للتميـــز  جوائــز  منــح  تعميــم   -
الجامعــات. بيــن  التنافســية  إلذكاء  األعمــال  وريــادة  املســتدامة 

- تنظيــم دورات تدريبيــة ونــدوات لصقــل الخبـــرات واملهــارات فــي 
تعزيـــز املســؤولية االجتماعيــة املســتدامة وريــادة األعمــال. 

 القطاع الحكومي
 القطاع الخاص

 قطاع املجتمع املدني. 

4. الحث على اإلفصاح 
والشفافية لتقييم 

ممارسات املسؤولية 
االجتماعية املستدامة 

وريادة األعمال بالجامعات.

- وضــع مؤشــرات ومعاييـــر ملراقبــة وتقييــم ممارســات املســؤولية 
وإجــراء  بالجامعــات،  األعمــال  وريــادة  املســتدامة  االجتماعيــة 

مقارنــات فيمــا بينهــا. 
   وزارة التعليم العالي. 

5. تشجيع وسائل اإلعام 
املختلفة على تعزيـز 

ممارسات املسؤولية 
االجتماعية املستدامة 

وريادة األعمال بالجامعات.

- تشكيل رأي عام مهتم بقضية املسؤولية االجتماعية.
- تقديــم النمــاذ	 الناجحــة ممــن يقومــون علــى بـــرامج املســؤولية 

االجتماعيــة.
  املجلس األعلى لإلعام 

6. تشجيع الجهود البحثية 
في مجاالت املسؤولية 

االجتماعية وريادة األعمال.
- دعــم البحــوث التــي تعنــى باملســؤولية االجتماعيــة واالســتفادة 

مــن توصياتهــا. 
   مجلس الكلية

   األقسام العلمية 

* املصدر: إعداد الباحث

توصيات للدراسات املستقبلية
مشاركة القطاع الخاص واملجتمع املدني في تفعيل جودة املسؤولية االجتماعية املستدامة.- 

أثـر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحقيق املسؤولية االجتماعية للتعليم الجامعي.- 
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 ABSTRACT

Universities represent one of the main pillars of building civilization and developing societies. In recent 
years, the traditional view of Egyptian public universities has changed from mere institutions to granting 
higher degrees to a modern view in which these universities are considered an effective partner in achieving 
sustainable development Egypt vision 2030.

Hence, in line with the realization of this vision, public universities had to contribute effectively to so-
ciety’s issues, so the concept of sustainable social responsibility has emerged to express universities’ interest 
in their external environment side by side with their interest in their internal environment, and to achieve 
this concept has increased interest in the field of entrepreneurship, especially in Universities, given its con-
tribution to creating new job opportunities and creating a generation of entrepreneurs that contribute to 
achieving sustainable development.

From the above, the research aims to identify the reality of sustainable social responsibility at the level 
of public universities and its role in promoting a culture of entrepreneurship, and to achieve this goal, 380 
survey forms were distributed electronically and on paper to a random sample of faculty members and the 
assisting body in different Egyptian government universities.

The study found that there is a distinct lack of interest in the culture of entrepreneurship as a result of 
a lack of a sustainable social responsibility aspect in Egyptian government universities.

The study concluded with a set of proposed recommendations in the form of an action plan to support 
and operationalize sustainable social responsibility practices in order to enhance the culture of entrepre-
neurship.

Key words: Sustainable Social Responsibility - Entrepreneurship Culture - Sustainable Development 
- Entrepreneurial Education - Initiatives - Egyptian Public Universities.


