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   األعمال ريادة تعليم برامجمقررات و لدراسة ممتدة 

 *(2013 - 2003) العربية في المنطقة األعمال دارةالدراسية إل الخطط في

 عمرو عالء الدين زيدان د.
 قسم العلوم اإلدارية –مدرس إدارة األعمال 

 جامعة الزقازيق - كلية التكنولوجيا والتنمية 
 جمهورية مصر العربية

 :ملخـص
 المقاررا التعار  علا  التراور الاذق ل اق إلا  من قبيل الدراساا  الوفاةية اتستكفاا ية التات ساع  هذه الدراسة د تع

تعلااايم رياااادة ماجساااتير( ل –والااادرجا  العلمياااة )يواااالوريوس ( مساااتقلمساااار  – تتخصااا   رعااا – رئاااي )تخصااا   بااارام الو 
 اات  مماال تعلايم رياادة األعماالتمتا  بهاا لموانااة التات  امقارناة ي 2013و 2003  باين عاامتاألعماال  ات المامعاا  العربياة 

حيااق قااام الباحااق بدراسااة المامعااا  العربيااة التاات بهااا  ،أساالوا ال صاار الفاااملواعتمااد  الدراسااة علاا   .المامعااا  البربيااة
 . كليا  تمارة أو إدارة أعمال

( %30( مقاباال )%70) ياا  يااة ( جامعااة تم اال المامعااا  ال ووم188 اات الدراسااة األولاا  ) حماام ممتماا  الب ااقوبلاا  
المامعاا  ال وومياة  نسابة  بلبا ،( جامعاة379)،  ات حاين بلا  حمام ممتما  الب اق  ات الدراساة ال انياة للمامعا  الخافة

يااة لكترونعلاا  البيانااا  ال انويااة المسااتمدة ماان المواقاا  اإل ةالخافااة. واعتمااد  الدراساا للمامعااا  (%45مقاباال )( %55)  ياا 
أن . وقااد أوتاا   نتااائ  الدراسااة مراجعااة الخرااد الدراسااية لكليااا  التمااارة أو إدارة األعمااال المتم لااة  ااتو  للمامعااا  العربيااة

نسابة المامعاا   بلب  قد  ،خالل  ترة الدراسة امعنوي  ا اختال   لم يختلف برام  ريادة األعمال  ت المامعا  العربية بهتمام ات
( %39مقابااال ) ،الدراساااة ال انياااة (  ااات%63ارتةعااا  إلااا  )( %61) ولااا الدراساااة األ  ااات دة األعماااالتقااادم بااارام  رياااا التااات

 اات حااين هااان هنااا   الدراسااة ال انيااة.  اات( %37انخةضاا  إلاا  ) ، اات الدراسااة األولاا  للمامعااا  التاات ت تقاادم هااذه الباارام 
هاذل  رارأ  .األعماال اختال  معنوق باين المامعاا  ال وومياة والخافاة  ات تقاديم المقاررا  اإلجبارياة واتختيارياة  ات رياادة

 قاد أببتا  الدراساة ال انياة  هاور أقساام علمياة لرياادة األعماال، وتقاديم . علا  نوعياة ومساتوق تقاديم هاذه البارام  ترور نوعت
 بصاةة عاماة، تةوقا و  ة ودرجاة الماجساتير  ات رياادة األعماال  ات العد اد مان المامعاا  العربياة.رئيسامسارا  وتخصصا  

اا  أببتا  الدراساةو هذه البرام  علا  مادار  تارة الدراساة. تقديم   تمامعا  ال وومية المامعا  الخافة عل  ال أن هناا  أيض 
جامعاا  دول  ت، حياق تا تدولاة عربياة إلا  أخارق  مانو  منرقة عربية إل  أخرق  اتهتمام بهذه البرام  من  تا حظ  ا مالتبا ن  

 ات حاين  .  رأساها المامعاا  الةلسارينية واللبنانياة واألردنياةالفام  ت مقدمة المامعاا  التات تقادم بارام  رياادة األعماال وعلا
المامعااا  السااودانية والموريتانيااة والعراقيااة والصااومالية والليبيااة واليمنيااة  اات ماابخرة المامعااا  العربيااة التاات تقاادم هااذه  تتاا ت

 . هذا الممال  تا من الدراسة زيد  تترلب م التتقدم الباحق الممات  الب  ية و ، واختتم  الدراسة يمناقفة النتائ البرام . 

                                                 
 .2013نو مبر ، وُقبل للنفر  ت 2013تسلم الب ق  ت سبتمبر تم  *
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 ة: المصطلحات العلمية الرئيس
 .العربية وإدارة األعمالإدارة األعمال، هليا  التمارة برام  تعليم ريادة األعمال، برام  ريادة األعمال، 

 مقدمــة: -1
لعد د من أن اء العالم. ا  ت ينالوق  الراهن يفعبية وقبول هبير   ت Entrepreneurship تمت  ممال ريادة األعمال 

 مالوتياا  المت ادة األمريوياة أ  ات مأورباا أ  اتأكاان للا  ، ساواء يادة األعمال إلا  عادد هبيار مان العوامالبر  ويرج  اتهتمام
غيرهمااا ماان دول جنااوا ياارب ضساايا وبعاا  دول العااالم ال الااق خااالل العقااد األخياار ماان القاارن العفاارين.  قااد عاناا  دول   اات

الاادورا   ايااهدته التاات، وارتةااام معاادت  البرالااة، والتقلبااا  اتقتصااادقل الساانوا  األخياارة ماان الرهااود فااناعية عد اادة خااال
 فاااانعتوقاااد أدق هاااذا الوتااا  إلااا  زياااادة اهتماااام  التمارياااة العالمياااة بدرجاااة لااام يفاااهدها العاااالم مناااذ ال ااارا العالمياااة ال انياااة.

ياعتباااارهم يم لاااون أحاااد ال لاااول  Entrepreneursد األعماااال القااارارا  السياساااية يالااادور المتوقااا  لاااروا وفاااانعتالسياساااا  
 . اتقتصادقالمرروحة لخة  معدت  البرالة، وباعتبارهم وفةة س رية لت قيق اتزدهار والنمو 

 ا، نظار   ات ت قياق التنمياة اتقتصاادية من ناحية أخرق،  قاد أفابه هناا  اهتماام خاار بادور المفاروعا  الصابيرة
يفاول يسامه لهاا  الةناتم  البيئا  اتقتصادية المتقلباة، وهاذل  ألن هيولهاا  تايه لهاا مساا رة التبييار  لقدرتها عل  التواؤم
وقام  ياتعتماد عل  معاا ير سياساية جد ادة لادعم المفاروعا  وهذه ال قيقة قد أدرهتها دول عد دة، يالبقاء واتستمرار. 

نفاااارة اتبتكاريااااة وت سااااين القاااادرا  اتبتكاريااااة لأ ااااراد خافااااة للتااااروي  لأ ابااااذل  جهااااود  و  ،الصاااابيرة وريااااادة األعمااااال
(Garavan and O'Cinneide, 1994).  أفاب   رياادة األعماال قاوة اقتصاادية لام يفاهد العاالم م لهاا مان نتيمة لذل ، و

. Entrepreneurship Educationممااال تعلايم ريااادة األعمااال   ااتقبال. وفاااحب انتفااار ريااادة األعمااال انتفااار مماباال 
الظهاور باين المنااه  الدراساية للعد اد مان المامعاا    تممال ريادة األعمال   تدأ  المقررا  الدراسية والبرام  التدريبية ب 

ة للتاادريب والتعلاايم رئيسااأحااد المصااادر الالمنظمااا  ال ووميااة ويااب  ال ووميااة العااالم، همااا أفااب    عد اادة ماان أن اااء  اات
 .(Kuratko, 2005; Brockhaus, Sr., 1991)ال ممال ريادة األعم  توالدراسا  المتخصصة 

ااا اماان هنااا، أفاابه ممااال ريااادة األعمااال عنصاار   منااذ بدايااة التسااعينيا  ماان  اإلدارق ماان عنافاار منظومااة التعلاايم  رئيس 
مالحظاة  يموانو الماتاية.  ال البايناألعاوام غيار مسابوب خاالل  احقق  برام  تعليم ريادة األعمال نمو   ، حيقالقرن العفرين

 المتميازين زيادة المنافب الفار ية الممولاة مان خاارج المامعاا  ألعضااء هيئاة التادري تتب  معدت  اهر هذا النمو من مظ
Endowed Positions تادرس مقاررا  وبارام  رياادة األعماال،  التاتمماال رياادة األعماال، ومان ارتةاام عادد الكلياا    ات

عااادد الااادوريا  العلمياااة تكاااابر رياااادة األعماااال، وهاااذل  مااان   ااات المنظماااا  والمبسساااا  والمراكاااز المتخصصاااة انتفاااارومااان 
 األوروبيااة علاا  حااد سااواءمامعااا  األمريويااة و  اات ال األعمااال ريااادةممااال   ااتتنفاار الدراسااا  المتخصصااة  التااتالم ومااة 

(Sassmannshausen, 2012; Potter, 2008;  Kuratko, 2005; Katz, 2002; Fiet, 2000; Vesper and 
Gartner, 1997; Katz, 1991; Robinson and Haynes, 1991; Plaschka and Welsch, 1990;). 

هلياا  اهتماام المامعاا  العربياة، و لكان العد د مان دول العاالم،   توعل  الرغم من هذا اتهتمام المررد بتعليم ريادة األعمال 
يااهد  الاانظم  قااد موتاا  ياا  وتساااؤل. ت  اازال ا الممااال علاا  وجاا  الت د ااد، بهااذ التمااارة وإدارة األعمااال أو هليااا  إدارة األعمااال

 اتقتصاااادية واتجتماعياااة  لساااةتها وتوجهاتهاااا  اااتاتقتصاااادية العربياااة خاااالل السااانوا  األخيااارة مااان القااارن العفااارين تبييااارا  جذرياااة 
 اااد مااان عملياااا  العدللااا   وفااااحب الساااوب ال ااار. وقاااوانين أد  إلااا  توجااا  معظااام هاااذه الااانظم إلااا  األخاااذ ي لياااا  وأسااااليب عملهاااا
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عمليااا    اات ت ماال نصاايب  للقرااام الخااار هاات اتساات مارية  وإعراااء المزيااد ماان ال ريااة والةاارر خصخصااة المنظمااا  العامااة،
للا    اتيا نها  -ن الدول العربياة ياإلتا ة إل  لل ،  إ .العربتتميز اتقتصاد  التتناهي  عن الصببة العائلية الصارخة  التنمية.

ا -لعاالمي ن الك ير مان دول ا ا  والتبييارا  ، وارتةاام معادت  البرالاة، والتقلباالعاالمت اتقتصاادقمان حالاة الرهاود  اقاد عانا  أيض 
لاام تةرااان،  -علاا  مااا  باادو –العربيااة  وإدارة األعمااالهليااا  التمااارة  وعلاا  الاارغم ماان هاال تلاا  العواماال،  اااإن اتقتصااادية ال ااادة.

 .ومترلبا  العمل ال ر ممال ريادة األعمال  تياجا  السوب العربية واحت لمرالب – اآلن حت  –لم تستمب  وبالتالت

الانظم اتقتصاادية العربياة ت يار الك يار مان النقاام حاول إموانياة تراوير  -تفاهدهاوت تازال  – اياهدته التاتأن التبييارا   لل 
ال هااامء مساااله يقااادر وا ااار مااان العلااام نتااااج لرائاااد أعمااا هااات.  المفاااروعا  المد ااادة الناج اااة درا  رواد األعماااال العااارا المااارتقبينقااا

إدارة   اااتهاااذا المماااال أنااا  إلا هاااان مااان المةضااال أن  ولاااد الةااارد ألباااوين متعلماااين نااااج ين   اااتوالخبااارة. وتقااارر الدراساااا  الساااايقة 
يساااعد علااا   الااذقوأن ي صاال علااا  التعلاايم المناسااب  ،مفااروعهما،  إناا   تساااوق ماا  للاا  أن ي صااال الةاارد علاا  الخباارة العمليااة

تباد  ولكنهاا ،، حيق سيبدق لل  إلا  زياادة احتماات  نماحا .  الفارها  المد ادة ت تنفا  مصااد ة" قدرات  ومهارات  الرياديةج"إنضا
متكررة لممارساة الرقاياة والسايررة علا  العملياة بهاد  ت قياق تضمن م اوت  ت ومخررة أن تقوم عل  تصر ا  وأ عال مقصودة
ال اجااة المل ااة لباارام  تعلاايم وتاادريب ريااادة األعمااال. وت تقتصاار مساائولية تاادري  ريااادة  العائااد المنفااود. وتياا  أن هااذا  بااين

تابدق إلا   التاتاألعمال عل  عالم التعليم يمةرده.  الواق  أن هنا  حاجة إل  خلق مناخ يفم  ريادة األعماال ويادر  األساباا 
 اه األخرااء.  هاذه األخرااء نةساها يموان أن تكاون جازء  هاذمرتكب توقي  العقاا عل    ت فل المفروعا  الريادية دون التسرم 

 .(Lee, Chang and Lim, 2005; Shaver, et al., 2001; Garavan and O'Cinnedia, 1994) من العملية التعليمية

رياادة رفد مدق اهتمام هلياا  التماارة وإدارة األعماال العربياة ببارام  تعلايم تسع  إل   الدراسةمن هذا المنرلق،  إن هذه 
مماال وإموانياة اتستريااد بهاا  ات تاو ير مترلباا  تادري  هاذا اليالمهود العلمية التت تبذلها الادول المتقدماة  ات  مقارنةاألعمال 

 تباادأ يمراجعااة تاريخيااة لتعلاايم ريااادة األعمااال علاا  مسااتوق المامعااا  البربيااة،  باارام  تعلاايم ريااادة األعمااال  اات جامعاتنااا العربيااة.
باام تسااتعرق موقاا  باارام  تعلاايم ريااادة األعمااال  اات المامعااا  . الاادول البربيااة  ااتلواقاا  تعلاايم ريااادة األعمااال كمااا تقاادم فااورة 
 ممال تعليم ريادة األعمال.  تيمناقفة نتائ  الدراسة واقتراح الدراسا  المستقبلية  وتنتهت. 2013و 2003العربية بين عامت 

 تاريخية: مراجعة  –تعليم ريادة األعمال على مستوى الجامعات   -2
 Millو Say (1816)و  Cantillon (1732) ماان الناحيااة التاريخيااة، إلاا  هاال ماان ااد ن ممااال ريااادة األعمااال، 

الضااوء علاا  مةهااوم رياااادة  ألقااواالااذ ن  البااااح ين اتقتصاااد ين .Knight (1921)و Schumpeter (1911)و (1848)
ل ،  إن اتهتمام يمماال رياادة األعماال لام ي خاذ الصاببة الرسامية إت األعمال عبر هذه السنوا  الرويلة. وعل  الرغم من ل

هاان علا  مماال  ومناذ للا  ال اينإلا  تارورة وجاود هياان مساتقل لرياادة األعماال.  McClelland (1961)يعاد أن أياار 
. للاا  أن انتماااء از  ومتمياا ال  مسااتقا علمي اا ت  حتاا  يصاابه ممااا والت ااديا  ريااادة األعمااال أن  تعاماال ماا  العد ااد ماان المفااوال 

 يمااا يعااد، أدق إلاا   " إدارة المفااروعا  الصبااايرة باام إلاا  " -يااادا األماار  اات –ممااال ريااادة األعمااال إلاا  العلااوم اإلداريااة 
إل  القول ي ن ممال ريادة األعماال  Vesper (1985) ادع الذقربيعة خافة. األمار  لقفعوبة استقالل  وتميزه هممال 

الواتااه،  المعر ااتإلاا  اإلراار  -أكاديمي اا–، همااا هاان يةتقاار" اهامفاي   انفااار   لاام يوان يم اال ساوق " -نهايااة السابعينيا   ات –
 .(Plaschka and Welsech, 1990)تناول  هذا الممال خالل هذه الةترة  التتويرج  لل  إل  قلة عدد الدراسا  
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 ;e.g.: Mason, 2011; Potter, 2008; Fayolle & Klandt, 2006: 21) :تةاق البااح ون ا، مان ناحياة أخارق 

Kuratko, 2005; Gorman, Hanlon and King, 1997 Jack & Anderson, 1999; Thompson, 1999) 
، تفميعها من خالل تعليم ريادة األعماالأو عل  األقل  "األعمال أفبه من الممات  التت "يمون تعلمهاأن ممال ريادة  عل 

أحااد  -Peter Drucker باال إنت يصاانعون. و  ا األساارورة القائلااة ياا ن رواد األعمااال  ولاادون وأن أساااتذة إدارة األعمااال قااد تماااوزو 
ا وت أسارورة وت تتعلاق يالميناا  الورابياة لننساان، إنهاا قرر أن " رياادة األعماال ليسا  سا ر   -أيهر المةكرين اإلداريين  ت عصرنا

ااا  لباااح ون اهاابتء واتةق نظااام، وم لهااا م اال أق نظااام يمواان أن نتعلمهااا". ممااال ريااادة األعمااال يعتباار أساارم الممااات   أنعلاا  أيض 
بااين جمياا  المقااررا  الدراسااية  اات هليااا  إدارة األعمااال األمريويااة. وأناا  إلا هااان القاارن العفاارين هااو قاارن "اتحتاارا "  اات إدارة  انمااو  

 ات مماال رياادة األعماال. ويرجا  للا  إلا  اتمااه  ال  ممااب ااألعمال،  إن السنوا  األول  من القرن ال ادق والعفارين ستفاهد احترا  ا
وعلاا  للاا ،  .مااان الااو يةت  اات المنظمااا  الكبياارةإلاا  خلااق الو ااائف ي نةسااهم، وإلاا  عاادم تااوقعهم للتمتاا  ياأل –وغياارهم  –الرااالا 
عااار  وإكساااا عمليااة نقاال الم قبااادرا  إقامااة المفااروعا  المد اادة، حيااق تاابدق أمااام ميااالتعلاايم و يةااة إعداديااة تمهااد الرر يصاابه 

 إل  زيادة الةعالية ودرجة اتعتماد عل  النة  لدق رواد األعمال المتوقعين. وتنميتها المهارا  الريادية 

 1938يعااد أول ماان قااام بتاادري  ريااادة األعمااال  اات جامعااة هااوبت اليايانيااة  اات عااام  Shigeru Fijiiعلاا  الاارغم ماان أن 
(Alberti, Sciascia and Poli, 2004) ، بااح ين الريااد ين اللكان(eg: Fayolle & Klandt, 2006: 74; Lourenco & 

Jones, 2006; Katz 1991, 2003; Finkle and Deeds, 2001; Vesper and Gartner, 1997)   علا  أن تةقاون 
% ماان 80 أن Vesper and Gartner (2001) قااد وجااد ". " قائاادة سااوب تعلاايم ريااادة األعمااال هااتالوتيااا  المت اادة األمريويااة 

اال% 20المهاود العلميااة  اات مماال ريااادة األعمااال تترهاز  اات أمريوااا الفاامالية، مقابال  بااا. و أور  المنااارق األخاارق مان العااالم، خصوف 
 .(Katz, 2003) قاد  سانة 20برام  ريادة األعمال  ت المنارق األخرق من العالم لام تظهار إت مناذ أقال مان  غالبيةويالحظ أن 

  اات دراسااتأول مقاارر  Myles Maceعناادما قاادم  )*(1947إلاا  عااام   رجاا  عمااال علاا  مسااتوق المامعااا ريااادة األ تعلاايمتاااري   
ماان رااالا الةرقااة ال انيااة  188، حيااق جااذا هااذا المقاارر انتباااه وإعماااا (HBS)إلدارة األعمااال  دهار ااار هليااة   ااتريااادة األعمااال 

هاااان الساابب الواتااه لتقااديم هااذا المقاارر هااو اتساااتماية و رالااب.  600، والبااال  عااددهم (MBA)لدرجااة ماجسااتير إدارة األعمااال 
ال ارا العالمياة ال انيااة لينضاموا إلا  اقتصاااد يمار يمرحلاة انتقاليااة،   اتتحتياجاا  الراالا الاذ ن عااادوا يعاد أداء الخدماة العسااورية 

 اات عااام  أخاارق  ا لمقاارر  Peter Druckerوتباا  للاا  تقااديم حاادل للصااناعا  ال ربيااة يعااد انتهاااء ال اارا.  الااذقلالنهيااار  انظاار  
ا  تضاامن ترهيااز  (MBA) عمااالإدارة األ  اات اات حااين قاادم  جامعااة جنااوا هاليةورنيااا أول ماجسااتير  ، اات جامعااة نيويااور  1953

Concentration قاادم  1972عااام  اات و  عمااال.علاا  ريااادة األ Babson College   رئااي أول تخصاا Major ريااادة   اات
 .(MBA) عمالعمال عل  مستوق ماجستير إدارة األاأل

لكنا  ، اواعاد   ادراساي   ت  يم ال مماا - ت أ ضل التقاد را  –ا  من القرن العفرين، هان ممال ريادة األعمال يوم  بداية ال مانين
م  نهاية عقد ال مانينيا ، و    ل الترورا  الضخمة  ات حمام المعر اة العملياة المتاوا رة، أفابه مان المموان اتدعااء يا ن مماال 

جامعاة.  300عماال تادرس  ات ادة األيا قد أفاب   مقاررا  ر األفعدة. جمي  عل   ايرعي   اأكاديمي   ت  ل قد أفبه مماريادة األعما
، هماا ارتةا  عادد الراالا المساملون  ات مقاررا  جامعاة أمريوياة 1050وم  نهاية التسعينيا ، أفب   هاذه المقاررا  تادرس  ات 

 ;Petridou, Sarri and Kyrgidou, 2009; Kuratko, 2003) %92( بنسابة 1999 -1996عماال خاالل الةتارة )ادة األيار 

Bygrave and Hofer, 1991). 
                                                 

  .1945تقديمه ألول مرة في عام أن هذا المقرر تم  Vesper and Gartner )1997(يقرر  (*) 
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هلياة وجامعاة أمريوياة بهاا  صاول دراساية،  ادرس  1600هناا  ماا  زياد علا  وم  حلاول بادايا  القارن ال اادق والعفارين أفابه 
ة ياار ية ممولااة ماان خااارج المامعااا  ألعضاااء هيئااة و يةاا 277ريااادة األعمااال، همااا  وجااد بهااا   اات دراسااتمقاارر  2200بهااا أك اار ماان 

  اتدورياة علمياة م وماة متخصصاة  44. مان ناحياة أخارق،  قاد أفابه هناا  هرساتأساتال  400، وممال ريادة األعمال  تالتدري  
مااال لتصاابه ريااادة األعمااال. ونماا  ال ااروة المتراكمااة لنظااام تعلاايم ريااادة األع  ااتمرهااز متخصاا   100ريااادة األعمااال، ومااا  زيااد علاا  

  اتياإلتاا ة إلا  للا ،  قاد ياهد  األسااليب المساتخدمة . 1987% منهاا مناذ عاام 75ملياون دوتر، ت قاق أك ار مان  440أك ر من 
ا، حيااق انتقلاا  ماان اتعتماااد علاا  الم اتاارا  التقليديااة إلاا  اتعتماااد علاا  دراسااا  ال الااة واسااتقدام ا جوهري اار  يااتعلاايم ريااادة األعمااال تبي

ومااان هناااا أفااابه مماااال رياااادة ذ ن  تمتعاااون ياااالخبرا  الريادياااة واستضاااا ة رواد األعماااال لل اااد ق عااان تمااااربهم الناج اااة. المت ااادبين الااا
إن هااذا اتهتمااام المو ااف األعمااال ماان الموتااوعا  سااريعة النمااو  اات هليااا  إدارة األعمااال وهليااا  الهندسااة  اات المامعااا  األمريويااة. 

مماارد "موتااة جد اادة" ألناا  يعواا  علاا  وجاا  الدقااة بيئااة اقتصااادية جد اادة نتماا  ماان ممموعااة يممااال ريااادة األعمااال ت يمواان اعتباااره 
، و اا  ممااال التكنولوجيااا ال د  ااة، و اا  أسااواب العااالم الناياائة )الناميااة( األعمااال منظمااا عااالم   ااتحاادب   التااتحاياادة ماان المتبياارا  

(Petridou, et al., 2009; Katz, 2003; Kuratko, 2005, 2003; Fiet, 2000). 

ا المامعاا  األمريوياة مناذ ماا  ات   جاذورهبب اوإلا هاان تعلايم رياادة األعماال قاد  ا،  اإن مقاررا  رياادة  زياد علا  ساتين عام 
اا ةاألوروبياالخراد الدراساية للمامعااا    ااتاألعماال لام تظهار   .(Potter, 2008: 4) ا علا  أ ضال تقااد رإت مناذ عفارين عام 

وهلياا   مادارس إدارة األعماالل الخراد الدراسايةالعفر األولا  مان هاذه الةتارة علا  السنوا  الل واقتصر تعليم ريادة األعمال خ
تعف اإلموانا  المتاحاة  ات المامعاا  األوروبياة مان حياق قلاة عادد  ، هما عان  ممال ريادة األعمال مناألوروبية اتقتصاد

. (European Commission, 2008: 66) ا روهااذل  تااعف التموياال المتااو  ،ريااادة األعمااال  ااتاألساااتذة المتخصصااين 
ااا  Potter (2008: 5) يقااررو  أناا   اات حااين تنتفاار أقسااام ريااادة األعمااال  اات العد ااد ماان المامعااا  األمريويااة،  ااإن تخصاا  أيض 

ا ،  ب ق عن موت  قادم  ات المامعاا  األوروبياة.  هناا  القليال مان أقساام رياادة األعماال  ات هاذه المامعات  زال ريادة األعمال 
  نتمون إل  أقسام إدارة األعمال واتقتصاد التقليدية.ت  زالون ن األساتذة الذ ن  تصدون للتدري   ت هذه األقسام إكما 

ن ااو تعلايم ريااادة  اإليماابتا  ات التوجاا  خيارة ياهد  ترااور  السانوا  العفاار األلكاان وعلا  الارغم ماان هاذه البدايااة الضاعيةة، 
 .(Potter, 2008: 9) ومان المتوقا  أن يساتمر هاذا النماو مساتقبال   ،اا جوهري األعمال  يهاا نماو  ، حيق حقق تعليم ريادة ااألعمال

 قد تزا د  جهود ال ووما  األوروبية  ات دعام رياادة األعماال  ات دول أوروباا البربياة والفارقية علا  حاد ساواء. وياهد عاام 
 ،Lisbon Agenda ساتراتيميةة لخرتا  اترئيساهادا  ال( قياام اتت ااد األوروبات بوتا  تعلايم رياادة األعماال ه حاد األ2005)

الاوعت ياالروح الريادياة مان خاالل تقاديم "الريادياة وزياادة  "العقلياةل لريادة األعمال تهد  إل  تروير"كما قام بوت  خرة عم
انعو  هاذا اتهتماام من ناحية أخرق،  قد  ."نمالج القدوة ال سنة ودعم اتتماها  والمهارا  الريادية لدق الفباا األوروبت

أسااتال  100 ااتم اتعتاارا  بريااادة األعمااال هنظااام أكاااديمت، وأفاابه هنااا  مااا يقاارا ماان علاا  المامعااا  األوروبيااة الرائاادة، 
وبلا  عادد المراكاز المتخصصاة عماال، تادري  رياادة األ  اتاألسااليب التقليدياة إلا  تبييار ال كرست  ت رياادة األعماال، وامتاد

ا علا  هاذا جياد   المامعا  األوروبية. وتعتبار المامعاا  األلمانياة م اات   هامعظم مرهز  تب  100ر من  ت ريادة األعمال أك 
 ,Kratzer)الوق  الراهن ( أستال  ت80التبيير.  قد ارتة  عدد أساتذة ريادة األعمال من أستال واحد منذ عفر سنوا  إل  )

2013; Pena, Transue and Riggieri, 2010) . 
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 مجال تعليم ريادة األعمال: فيالدول المتقدمة تجارب  -3
  اات اإلدارق ت  تماازأ ماان منظومااة التعلاايم  ااألقسااام السااايقة أن ممااال ريااادة األعمااال أفاابه يالةعاال جاازء    ااتأوتاا نا 

مناذ للا  هذه الموانة بداية من حقبة التسعينيا  من القارن العفارين. و  وقد بدأ ممال ريادة األعمال  تبوأ جمي  أن اء العالم.
 حظ.ال ين، أفبه ممال ريادة األعمال  تمت  يقدرة هبيرة عل  النمو يفول مال

: هاااتة رئيسااا قاااد تباااين خاااالل حقباااة التساااعينيا  أن األهمياااة األكاديمياااة لمماااال رياااادة األعماااال تنبااا  مااان باااالل أ كاااار 
(Katz, 1991) 

 .والعفرين ال ادقا  القرن النظر إل  ممال ريادة األعمال عل  أن  إحدق القوق الدا عة تقتصاد -1
عل   -المفروعا  الصبيرةتعتبر م ور ممال ريادة األعمال وإدارة  التت -الو يةتالنظر إل  خافية التكامل  -2

 .المستقبل  ت اإلدارق هم من أجزاء التعليم م أنها جزء

 ألعمال.الترهيز عل  ال اجة إل  أعضاء هيئة تدري  متمونين من تخصصاتهم، وملمين يربيعة عالم ا -3

 لريادة األعمال. األكاديمتة للممال رئيسي دد السمة ال التربيقت األكاديمتوتي  أن هذا التةاعل 

 الاذقالسابال لكان هليااتهم.   اتوقد هان  األ كار السايقة مقنعة لعمداء الكليا  لدرجة تمعلهم  دعمون ريادة األعماال 
اهذه الةترة هو: هل تستري  البنية األساسية   تبار   اأكاديمي ا الممال ريادة األعمال تدعيم هذه المبادرا  حت  تصبه برنامم 

  تمت  ياتستقرار والتقد ر؟

هليا  إدارة األعمال خاالل   ت قد واج  ممال ريادة األعمال منا سة قاسية ويرسة حت  يستري  أن يمد موت  قدم 
عماااال الدولياااة، ونظااام المعلوماااا  اإلدارياااة، والساااالو  هانااا  مماااات  إدارة األو والعفااارين.  ال اااادقالسااانوا  األولااا  للقااارن 

أن  باذل  الضارورق هليا  إدارة األعمال. لذل ، هان من   تنا س  ممال ريادة األعمال  التت، من بين الممات  التنظيمت
مرموقااة بااين مو ةااة ومتكاملااة حتاا  ت يستساالم أمااام منا سااي  الااذ ن  تمتعااون يموانااة  االمبياادون لممااال ريااادة األعمااال جهااود  
 المقررا  الدراسية لكليا  إدارة األعمال.

باذلتها المامعاا  البربياة وغيرهاا مان المنظماا  لا  العالقاة يمماال  التاتهاذا القسام المهاود  تناول من هذا المنرلق، 
مان خااالل  هاذا الممااال موانتا  بااين مقاررا  إدارة األعمااال. وسايتم اسااتعراق هاذه المهااود وأرياادة األعماال، ماان أجال أن  تباا

 الممات  ال البة التالية:
 .ممال ريادة األعمال  تررأ عل  المقررا  والبرام  التعليمية  الذقتوفيف الترور  -أ
 .استعراق موونا  البنية األساسية الالزمة لممال تعليم ريادة األعمال -ا
 ممال تعليم ريادة األعمال.  تاستعراق الدوريا  والمبلةا  العلمية  -ج

 مجال ريادة األعمال: فيالتعليمية البرامج   -3-1
هلياا  إدارة األعماال.   اتعادد وربيعاة بارام  رياادة األعماال   ات امالحظ ا ايهد العقد األخيار مان القارن العفارين نماو  

وقد ارتةع  يعبية مقررا  ريادة األعمال يفول غير مسابوب باين راالا مرحلاة البواالوريوس وراالا الدراساا  العلياا علا  
ناحيااة أخاارق،  قااد أفاابه خريمااو هليااا  إدارة األعمااال وغياارهم ماان المهااا  لا  الصاالة، ماادعمين لترااوير  حااد سااواء. ماان
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 ات بارام  رياادة األعماال   اته ير من األحيان يضرورة وجاود أو التوسا    تبرام  ريادة األعمال، هما رالب  هذه المها  
 .(Finkle and Deeds, 2001) كليا  إدارة األعمال

وجهاا  النظار الساائدة باين األكااديميين حاول العنافار المووناة "لرياادة األعماال"   ات اوحظ أن هنا  تنوع  كذل ،  قد ل
ااادراساااتكمماااال  أن  تكاااون منهاااا برناااام  رياااادة األعماااال.  علااا  سااابيل الم اااال، يختلاااف   نببااات التاااتحاااول العنافااار  ا، وأيض 
ترهاز رياادة األعماال علا  ت ساي  الفارها ، والفارها   ممال ريادة األعماال حاول ماا إلا هاان مان الواجاب أن  تالباح ون 

حااين عر  اا  الدراسااا  السااايقة ريااادة األعمااال ي نهااا: دخااول ممااال   ةااتالناميااة، واتبتكااار، وخلااق القيمااة، وملكيااة الفاارها . 
نااة منظمااة يمعاو  محادل للاا  يفااول مسااتقل أأيااراء ياارهة قائمااة، وسااواء  ميإنفاااء يارهة جد اادة، أأكااان للاا  األعماال، سااواء 

يفمل مماات  أخارق م ال:  لكتنمو برام  ريادة األعمال عل  مستوق المامعا ، يميل إل  توسي  هذا المةهوم لكن قائمة، 
 Plaschkaالفرها  العائلية، وإدارة المفروعا  الصبيرة، وإدارة الفرها   ائقة النمو. وقد أدق لل  إل  أن اقترح هل من 

and Welsch (1990) مماال تعلايم رياادة   اتربعة أيعاد مختلةة لتصنيف األنوام المختلةاة مان المهاود المامعياة استخدام أ
 :هتاألعمال، 

 .مقررا  متعددة( مأ اوحيد   اكان  مقرر  أعدد المقررا  الدراسية المقدمة )سواء  -1
 .منخةضة( –درجة التكامل بين هذه المقررا  )مرتةعة  -2

 .اء، والنمو، والتوس ، والنض (مراحل نمو الفرها  )م ل: الميالد، والبق -3

 .)الممات  الو يةية( التت قد تتضمنها الخرة الدراسية لريادة األعمال عدد الممات  الدراسية -4

اتمااه تقاديم البارام  المتكاملاة، والفااملة.   اتأن تعلايم رياادة األعماال يساير  Vesper and Gartner (1997)ويارق 
 .الريادقخافة يالتعليم  Visionوبعبارة أخرق،  إن هنا  مالمه رؤية 

الخاااال  باااين لكااان يمعااادت  متساااارعة، يساااير عااادد مقاااررا  رياااادة األعماااال   اااتالنماااو المساااتمر أن وعلااا  الااارغم مااان 
تمتاد إلا  أربا  سانوا  وبارام  الدراساا   التاتالباح ين  تم ور حول ربيعة هذا النمو.  قد نظر يع  الباح ين إل  البارام  

اتعتبااار مقااررا  ريااادة   ااتحااين أخااذ الاابع  اآلخاار   اات"  قااد.  ريااادة األعمااال ترهااز علاا  تاادري  " تااتالالعليااا، والباارام  
هاذا  قتدرس هذه المقررا  لمدة سنتين  قد يعاد الدراساة ال انوياة. ويابد التتاألعمال والمفروعا  الصبيرة، وهذل  الكليا  

 حاين  باين  ةاتتدرس مقررا  وبرام  ريادة األعماال.  التتعمال اتختال  إل  تبا ن تقد را  الباح ين لنمو هليا  إدارة األ

Vesper (1993)   هلياة  16، إلا  1968عاام   اتهلياا  أربا  تادرس مقاررا  رياادة األعماال ارتةعا  مان  التاتأن الكلياا
لسانة، ا  اتهلياة  15، بزياادة مقادارها 2001عاام   ات هلياا  504، بام إلا  1993عاام   اتهلية  370، إل  1970عام   ت

عااام   ااتهليااة  263ماان  تاادرس هااذه المقااررا  التااتالكليااا   عاادد يقااررون ارتةااام  Solomon et al (1994) إننااا نمااد 
الساانة. وعلاا  الاارغم ماان للاا ،  ااإن هااال النااوعين ماان   ااتهليااة  57، بزيااادة مقاادارها 1998عااام   ااتهليااة  400، إلاا  1979

دراساة حد  اة  قارر  اأخيار   يعا  المقاررا  مقارناة يبيرهاا.  اتالنماو  وجود نمو، هما يظهار ارتةاام معادت يظهر التقد را  
تنتقال ماان  –الوتياا  المت ادة األمريوياة   ااتهلياة  195مان بينهاا  -جميا  أن اااء العاالم  اتهلياة إدارة أعماال  233أن هناا  

مااا يم اال اتتماااه هااذا الممااال، وهااو   اات Majorsريااادة األعمااال إلاا  تقااديم تخصصااا  رئيسااة   ااتمماارد تاادري  مقااررا  
 (.Katz, 2003)مذهور  ت ممال ريادة األعمال  تلمهود هليا  إدارة األعمال  المستقبلت
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 البنية األساسية لمجال تعليم ريادة األعمال: -3-2
مماال رياادة األعماال.   اتعدد المنافب الفر ية الممولة من خارج المامعا  ألعضاء هيئة التدري    ت مالحظهنا  نمو 

المتوسااد.  ماان   ااتهاال أرباا  ساانوا   االسااتينيا  والساابعينيا ،  إناا  يفااهد اآلن تضاااعة   حقبتاات  اات ال  ن هااان هااذا العاادد قلااي بعااد أ
، إلاا  1990عااام   اات 102، إلاا  1985عااام   اات امنصااب   25، إلاا  1975عااام   اات، إلاا  منصاابين 1963عااام   ااتمنصااب واحااد 

 السانة  اتمنافاب  عفارة حاوالتبلا  تعادد هاذه المنافاب   اتسانوية  وهناا  زياادة 1989. ومنذ عام 1999عام   ت امنصب   277
(Katz, 2003; Finkle and Deeds, 2001; Robinson and Haynes, 1991) وقاد قارر .Katz (1999)  أن عادد هاذه

 الدول األخرق.  تاترتةام   تإت أن  مستمر لكن  الوتيا  المت دة األمريوية،   ت االمنافب يفهد استقرار  

الكان عل  الرغم من أن تعليم ريادة األعمال عل  مستوق مرحلة البواالوريوس قاد وفال إلا  مرحلاة متقدماة، و   اهناا  نقص 
جميا  أن ااء العاالم.   اتمماال رياادة األعماال،   تتتيه تقديم أعضاء هيئة تدري  متخصصين  التتبرام  الدهتوراه   ت اوات   
 –جميا  أن ااء العاالم   ات –هلياة  قاد  12وجد أن هناا   Vesper and Gartner (2001)دراسة حد  ة قام بها هل من   ةت

 Calgary (Canada), European Doctoralريااادة األعمااال. علاا  ساابيل الم ااال،   ااتتقاادم باارام  دهتااوراه متخصصااة 

Consortium (UK), Swinburne (Australia), Jyvaskyla (Finland), Indiana, Jonkoping (Sweden). 
مامعاا ، مان مماات  دراساية أخارق. معظم أعضاء هيئة التدري  الذ ن ي تلون منافاب يار ية ممولاة مان خاارج ال ي تت لذل 

هااذه الكليااا  تعتمااد علاا  ت تاازال غالبيااة هليااة تاادرس ريااادة األعمااال أو المفااروعا  الصاابيرة،  1600ماان بااين مااا  زيااد علاا   
، تضاااعف عاادد اأخياار   .(Katz, 2003)علاا  األساااتذة المتمياازين أك اار ماان اعتمادهااا  غياار متخصصااينأعضاااء هيئااة تاادري  

 90، إلاا  1989عاام   ات امرهاز   48ماان  ات أن اااء عد ادة مان العاالم  اأي اال رياادة األعماال والممااات  المرتبراة بهامراكاز 
 .(Finkle and Deeds, 2001) 1996عام   ت امرهز  

 عمال:مجال ريادة األ فيالدوريات والمؤلفات العلمية  -3-3
ا  المتعلقاة يمماال رياادة المبلةاا  واإلفادار   اتمن الممون مالحظة يع  المبيرا  الدالة علا  وجاود يعا  النماو 

النماو علا  مادار السانوا    اتمماال رياادة األعماال والمماات  المرتبراة يا    ات والمبلةاا  قد استمر عدد الكتب األعمال. 
  اتت ا  الربا . وعناد إعاادة هاذه الدراساة  اعنوان ا 625أن هناا   1995م عاا  اتأجريا   التتاألخيرة. وأوت   الدراسا  

مماااال المفاااروعا  الصااابيرة،   ااات ا  عنوانااا 3555، أموااان التوفااال إلااا  قائماااة مااان Amazon.comياساااتخدام  1998عاااام 
مماالين. إن هاذه هاال ال  ات احقيقي   ا  عنوان 2723ممال ريادة األعمال، وبعد مراجعتها أمون التوفل إل    ت ا  عنوان 1132و

 .اممال ريادة األعمال والممات  المرتبرة ي   تضاعف سنوي    تاإلحصائية تبين أن عدد المبلةا  واإلفدارا  

ا   ات تصاف بانمد نماو أيرا  مقارناة يمماال المبلةاا  واإلفادارا  ، لكنا  امن ناحية أخرق،  إن عادد الادوريا  العلمياة تزا اد أيض 
. ويوتاه المادول رقام 1987مان عاام  االمتوساد اعتباار    تعدد الدوريا  العلمية هل بالل سنوا  عف  قد تضاممال ريادة األعمال. 

 1963 عااام  ااتهاناا  البدايااة و ممااال ريااادة األعمااال.   اات( أن أواخاار ال مانينيااا  يااهد   هااور عاادد هبياار ماان الاادوريا  العلميااة 1)
ون أول دوريااة أكاديميااة متخصصااة  اات نفاار أي ااال لتكاا  Journal of Small Business Managementعناادما تاام ت سااي 

 عاااام  ااات Entrepreneurship Theory and Practiceوتاااال للااا   هااور  ودراسااا  المفاااروعا  الصااابيرة وريااادة األعماااال.
م لاا  للعد ااد ن  هااور معااا ير ر يعااة ل قا ااة ريااادة  التاات  Journal of Business Venturing هاار   1985. و اا  عااام 1975

 األعمال. 
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 (1جدول رقم )
 مجال ريادة األعمـال فية الصادرة باللغة اإلنجليزية رئيسالدوريات ال

 دارتاريخ اإلص عنوان الدورية

Entrepreneurship Development Review (Canada) Unknown 
Entrepreneurship Theory and Practice 1976 
Entrepreneurship and Regional Development 1988 
Family Business Review 1988 
International Small Business Journal 1982 
Journal of Organizational Change Management 1988 
Journal of Business and Entrepreneurship 1989 
Journal of Business Venturing 1985 
Journal of Small Business Management 1963 
Journal of Small Business (Canada) 1983 
Minority Business Today Unknown 
Small Business Economics 1988 
Small Enterprise Development: An International Journal 1990 
Southern Africa Journal for Entrepreneurship and Small Business Unknown 

Source: Katz, 1991 

 ;Katz 2003, 1991)دورياة  44إلا   1990 وماة  ات مماال رياادة األعماال حتا  عاام وقد وفل عادد الادوريا  العلمياة المُ 

Finkle and Deeds, 2001) هاور أول عادد مان 1997. ويهد عاام Journal of Entrepreneurship Education  
 (2011 – 2008) الةتارة مانلكان .  (Fayolle & Klandt, 2006: 94) ياعتبارها أول دورياة علمياة  ات مماال تعلايم رياادة األعماال

تميااز  هااذه الاادوريا  ياتماااه جد ااد و (Sassmannshausen, 2012). دوريااة جد اادة  اات ممااال ريااادة األعمااال  22يااهد   هااور
الم اال ت ال صار: تم ل  ت الرغبة  ت الت سي  لممات   رعية جد دة  ت ريادة األعمال.  قاد  هار  الادوريا  التالياة علا  سابيل 

Public Policy for Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Entrepreneurial Finance, Family 

Business, E-Entrepreneurship, Gender or Women’s Entrepreneurship, and Technopreneurship. .
اا  ياإلتاا ة إلا  للا ،  قاد  هار  اممموعاة مان الادوريا  اإلقأيض   ,Journal of Language) ا  ات قاارة إ ريقيااليمياة، خصوف 

Technology & Entrepreneurship in Africa)،  وهاذل   ات قاارة ضسايا. ويارقSassmannshausen (2012)  أنا 
تحظنا أن عدد الدوريا  التت  هار   ات مماال رياادة األعماال  ا  ونمو الدراسا  الريادية إلاترور ضليالتعر  عل  يمون 

 (.1999 – 1950( الممال خالل العقود الخمسة السايقة نة  ت   هر الذقعدد ال( تساوق 2011-2000الل الةترة )خ

  تساؤالت الدراسة:و  موضوع -4
علاا  اتسااتعراق السااابق لمةهااوم ريااادة األعمااال وأهميااة باارام  تعلاايم ريااادة األعمااال  اات الةكاار البرباات،  ااإن هااذه  بناااء  

 براممهاااابااارام  تعلااايم رياااادة األعماااال باااين مقاااررا  و المامعاااا  العربياااة ي همياااة تقااديم  تمااادق وعاااالدراسااة ت ااااول استكفاااا  
(. ويموان التعبيار عان 2013 – 2003الدراساة )ما بين عامت الدراسية. وت اول هذل  التعر  عل  مدق ترور هذا الوعت 

 التالية:  الدراسة من خالل التساؤت موتوم
 ؟ الدراسية خررهابرام  تعليم ريادة األعمال تمن للعربية  المامعا  ا تمدق تبنما  -4-1
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ما بين الدراسية  خررهابرام  تعليم ريادة األعمال تمن  تتبن  التتالمامعا  العربية عدد  ما مدق ترور -4-2
 ؟3013 - 2003 عامت

 ؟مال المقدمة  ت المامعا  العربيةبرام  تعليم ريادة األعمقررا  و ربيعة ما هت  -4-3
 - 2003 عامتما بين عمال المقدمة  ت المامعا  العربية برام  تعليم ريادة األمقررا  و  ما مدق ترور -4-4

 ؟2013
والمامعا  الخافة )العامة( هل  وجد اختال   ت تقديم برام  تعليم ريادة األعمال بين المامعا  ال وومية  -4-5

 ؟ ت المنرقة العربية )األهلية(

 أهداف الدراسة: -5
، لت د ااد الدراساية لتخصاا  إدارة األعماال الباارام المقاررا  و  ال الهاد  الاارئي  لهاذه الدراسااة  ات مراجعااة مساميا  تم
إدارة المفروعا  الصبيرة  –العملية الريادية  –)ال قا ة الريادية  اريادة األعمال والممات  المرتبرة به برام مقررا  و موق  

ويموان التعبيار عان هاذا الهاد  مان خاالل إدارة األعمال  ات هاذه الكلياا .  برام بين إدارة الفرها  العائلية(  –والمتوسرة 
 األهدا  الةرعية التالية:

 األعمال تمن براممها الدراسية.  ريادةبرام  تعليم مقررا  و حصر عدد المامعا  العربية التت تقدم  -5-1

 رة العربية.  ت هليا  التمارة واإلدا إدارة األعمالبرام  مقررا  و جعة ربيعة مرا -5-2

برام  تعليم ريادة األعمال تمن براممها الدراسية مقررا  و  عدد المامعا  العربية التت تقدم رفد مدق ترور -5-3
 .3013 – 2003 ما بين عامت

 برام  تعليم ريادة األعمال المقدمة  ت المامعا  العربية. مقررا  و التعر  عل  ربيعة  -5-4

 .2013 – 2003 ما بين عامتمال المقدمة  ت المامعا  العربية عبرام  تعليم ريادة األمقرا  و رفد ترور  -5-5

 المامعا  الخافة )األهلية(   المامعا  ال وومية )العامة( و   تبرام  تعليم ريادة األعمال و  مقررا مقارنة  -5-6
 . ت المنرقة العربية

 منهجية الدراسة:  -6
   رعيتين: دراستينلعربية ا المنرقةتعليم ريادة األعمال  ت برام  مقررا  و دراسة  تضمن 

، عربياة جامعاة( 35)المرحلة األول  عل  عينة مان  اعتمد عل  مرحلتين.  2003أجري  الدراسة األول   ت عام -
يعااد  ة(. وقااام الباحااق ياسااتكمال الدراسااة الميدانياا2003 وللاا  لتقااديم الدراسااة  اات أحااد الماابتمرا  العلميااة )زياادان،

( 188الدراسااة ) ممتماا ا علاا  أساالوا ال صاار الفااامل، حيااق بلاا  لياا  اعتماااد  الماابتمر المفااار إ  ااتنفاار الدراسااة 
اتعتبر هذه الدراسة جز و . ( منها145استرام الباحق التوفل إل  بيانا  ) جامعة  ت  تمزأ من الدراسة ال الية. ء 

 .عل  الن و الذق توت   إجراءا  الب ق التالت لهرها 2013أجري  الدراسة ال انية  ت عام  -
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 ع الدراسة:مجتم -6-1
 اااروم المامعاااا  و  ااات جميااا  المامعااا  ال وومياااة )العاماااة( والخافااة )األهلياااة(  الدراساااتين اات  تم اال ممتمااا  الدراساااة

عمال. ويبين األإدارة هلية أو وإدارة األعمال  تت تضم بين هلياتها هلية تمارةالمسملة والعاملة  ت الورن العربت والاألجنبية 
اختلةاا  المصااادر ال انويااة التاات وقااد  .2013و 2003 عااامتلمامعااا   اات الاادول العربيااة  اات ا هااذه ( أعااداد2الماادول رقاام )

 اات  أمواان للباحااق التوفاال إلاا  إرااار ممتماا  الب ااق قااد  اعتمااد عليهااا الباحااق  اات ت د ااد ممتماا  الب ااق بااين الدراسااتين.
 ا عل  المصادر ال انوية التالية:اعتماد   الدراسة األول 

 .لمتاحة( لوزارا  التعليم العالت والب ق العلمت العربيةالمواق  اإللكترونية )ا -

 .ية )المتاحة( للمامعا  العربيةلكترونالمواق  اإل -

 األدلة المربوعة لكليا  التمارة وإدارة األعمال العربية. -

 ا عل  المصادر ال انوية التالية:الدراسة ال انية اعتماد    ت ت حين توفل الباحق إل  إرار ممتم  الب ق 
 .ت تت اد المامعا  العربيةلكترونلموق  اإلا -

 .ت للممل  األعل  للمامعا  المصريةلكترونالموق  اإل -

 .المواق  اإللكترونية )المتاحة( لوزارا  التعليم العالت والب ق العلمت العربية -

 .ية )المتاحة( للمامعا  العربيةلكترونالمواق  اإل -

 .إلسالمتجامعا  العالم االموق  اإللكترونت تت اد  -

 .ت تت اد المامعا  اإل ريقيةلكترونالموق  اإل -

( جامعاااة عربياااة، وأن نسااابة 188بلااا  )  ااات الدراساااة األولااا  ( أن حمااام ممتمااا  الب اااق2ويتضاااه مااان المااادول رقااام )
اا  ويتضاه (.%30( تةوب نسبة المامعا  الخافة )األهلية( )%70المامعا  ال وومية )العامة(  ت هذا الممتم  ) أن أيض 

ماااان مممااااوم  )%55( بلباااا  (العامااااة) ووميااااةالمامعااااا  ال نساااابة ( جامعااااة، وأن 379بلاااا  ) ممتماااا  الدراسااااة ال انيااااة حماااام
واعتماد الباحاق علا  أسالوا . مان ممماوم المامعاا  (%45) (األهلياة) لمامعا  الخافاةا  ت حين بلب  نسبةالمامعا ، 

إدارة األعماال  ات هلياا  أو إدارة األعماال هليا  التماارة و ال صر الفامل  ت مراجعة البرام  والخرد الدراسية المربقة  ت 
 الدراستين. إجراء المامعا  العربية  ت 

 الدراسة: حدود -6-2
، حياق اعتماد  Web – based Studyتعتبار هاذه الدراساة مان قبيال الدراساا  المعتمادة علا  البياناا  اإللكترونياة 

هلياا  التماارة وإدارة األعماال أو هلياا  إدارة لمواق  اإللكترونية للمامعاا  و ا عل  البيانا  ال انوية المستمدة من اا هلي  اعتماد  
اا ا ساااهال  العربيااة. وعلااا  الاارغم مااان أن المواقاا  اإللكترونياااة للمامعااا  تعتبااار مصاادر   األعمااال ا لل صاااول علاا  البياناااا  ودقيق 
نةساا  ، إت أنهااا هاناا   اات الوقاا  إدارة األعمااالكليااا  التمااارة وإدارة األعمااال أو هليااا  الباارام  الدراسااية لالخرد و المتعلقااة ياا

ااا م اادد   ا لهااذه الدراسااة.  قااد عااان  الباحااق ماان عاادم وجااود البيانااا  والمعلومااا  المرلوبااة )الخرااد الدراسااية( علاا  هااذه رئيس 
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لياا  هفعوبة الوفول إل  العد د مان مواقا  المامعاا  العربياة، وعادم وجاود مواقا  إلكترونياة لابع  المامعاا  و و المواق ، 
ياإلتاااا ة إلااا  عااادم اهتماااام العد اااد مااان هلياااا  التماااارة و أو إدارة العربياااة.  التماااارة وإدارة األعماااال أو هلياااا  إدارة األعماااال

(، والدراساة 2003باين الدراساة األولا  ) ولم يختلف األمر ماا .الدراسية  تضمن خررهااألعمال العربية بوجود دليل مربوم 
(، لام يساتر  التوفال 2003( جامعاة عربياة  ات عاام )43ساتر  الباحاق التوفال إلا  بياناا  )بينما لم ي (. 2013ال انية )

( جامعااة  قااد،  اات حااين 145ولااذل  اقتصاار  الدراسااة األولاا  علاا  ) (.2013( جامعااة عربيااة  اات عااام )95إلاا  بيانااا  )
ودانية حووميااة وخافااة، لاام جامعااة ساا 22علاا  ساابيل الم ااال، ماان بااين  ( جامعااة  قااد. 284اقتصاار  الدراسااة ال انيااة علاا  )

ساااوق  ااات أربااا   كلياااا  التماااارة وإدارة األعماااال أو هلياااا  إدارة األعمااااليساااتر  الباحاااق أن  تعااار  علااا  الخراااد الدراساااية ل
 ا للمامعا  ال وومية.جامعا   قد، تنتمت جميع  

 (2جدول رقم )
 لوجد بها كليات تجارة أو إدارة أعماتعدد الجامعات الحكومية والخاصة التي 

 2013و 2003في الدول العربية بين عامي 

 الدولة م
2003 2013 

جامعات 
 حكومية

جامعات 
جامعات  المجموع خاصة

 حكومية
جامعات 

 المجموع خاصة
 25 15 10 15 9 6 األردن 1
 22 18 4 9 6 3 اإلمارا  2
 10 9 1 2 1 1 الب رين 3
 37 - 37 16 - 16 المزائر 4
 31 9 22 8 1 7 السعودية 5
 32 6 26 22 4 18 السودان 6
 12 12 - 5 5 - الصومال 7
 25 2 23 15 1 14 العراب 8
 5 4 1 1 - 1 الكوي  9
 16 3 13 14 1 13 المبرا 10
 17 9 8 12 4 8 اليمن 11
 25 14 11 9 4 5 تون  12
 20 14 6 4 - 4 سوريا 13
 4 3 1 1 - 1 عمان 14
 15 4 11 9 1 8  لسرين 15
 1 - 1 1 - 1 قرر 16
 30 29 1 17 16 1 لبنان 17
 9 - 9 9 - 9 ليبيا 18
 42 19 23 18 4 14 مصر 19
 1 - 1 1 - 1 موريتانيا 20
 379 170 209 188 57 131 المجموع 
 .لوزارا  التعليم العالت والب ق العلمت العربية يةلكترونا عل  البيانا  الواردة  ت المواق  اإلإعداد الباحق اعتماد   من: المصدر

http://www.aaru.edu/
http://www.aaru.edu/
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 الدراسية لكليات التجارة وإدارة األعمال العربية: الخططمراجعة  -7
( جامعااة عربيااة،  اات حااين تضاامن  الدراسااة 145تضاامن  الدراسااة األولاا  مراجعااة الباارام  والمقااررا  الدراسااية  اات )

اجعاااة براممهاااا ومقرراتهاااا ( جامعاااة. وتنتمااات المامعاااا  التااات تمااا  مر 284ال انياااة مراجعاااة البااارام  والمقاااررا  الدراساااية  ااات )
 :التاليةومن ت ليل مسميا  هذه المقررا  الدراسية، أمون التوفل إل  النتائ  عفرين دولة عربية. الدراسية إل  

  تا ا رةية  ع  األول ، وارتةع  ارتةا الدراسة(  ت %61بلب  )ن نسبة تعليم ريادة األعمال  ت المامعا  العربية إ -7-1
الدراسة   ت (%39نسبة المامعا  العربية التت ت تقدم هذه البرام  ) وبلب . (%63الدراسة ال انية لتصبه )
 ( هذه النتائ .1( والمل ق رقم )3. ويبين المدول رقم )ال انية (  ت الدراسة%37) األول ، وانخةض  إل 

 (3جدول رقم )
 2013و 2003 الدراسة لعربية في عاميمقررات ريادة األعمال في الجامعات ا

 الجامعــات       
 

 الدراسات

 ال نعم ال نعم المجموع خاصةالجامعات ال حكوميةالجامعات ال
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 %100 145 %8 12 %27 39 %31 45 %34 49 (2003) الدراسة األول 
 %100 284 %11 31 %38 108 %26 74 %25 71 (2013) الدراسة ال انية

( مقارنة %34 ت نسبة المامعا  ال وومية التت تقدم برام  تعليم ريادة األعمال ) اارتةاع   أ هر  الدراسة األول  -7-2
واختلف األمر  ت الدراسة ال انية، حيق ارتةع  نسبة المامعا  الخافة  (.%27بنسبة المامعا  الخافة )

 (.%25مال مقارنة بنسبة المامعا  ال وومية )%( التت تقدم برام  تعليم ريادة األع38)

 ت نسبة المامعا  العربية ال وومية التت ت تقدم برام  تعليم ريادة  امالحظ   اارتةاع   األول أ هر  الدراسة  -7-3
حيق  ت الدراسة ال انية،  واستمر  هذه الظاهرة (.%8( مقارنة بنسبة المامعا  العربية الخافة )%31األعمال )
 (.%11) ( مقارنة بنسبة المامعا  الخافة%26)برام  هذه الالمامعا  ال وومية التت ت تقدم  بلب  نسبة

أو عدم تقديمها،  الرغم من هذا التبا ن بين المامعا  ال وومية والخافة  ت تقديم برام  ومقررا  ريادة األعمالي -7-4
 .)= 7.65, P2Chi.1990( ة هذا التبا نالدراسة أببت  عدم معنويلكن 

  تصدر بتدري  برام  ريادة األعمال.   هاالعربية من حيق اهتمام المامعا  تبا ن عل  نتائ  الدراستين اتةق  -7-5
المامعا  الةلسرينية الدول العربية يصةة عامة ودول الفام يصةة خافة  ت وجود برام  ومقررا  تعليم ريادة 

منرقة  تو  واللبنانية والسورية عل  الترتيب. ةردنياأليعدها مبايرة المامعا    تتتو جامعاتها.  جمي األعمال  ت 
وت تل منرقة الب رينية والعمانية والقررية. ليها المامعا  الكويتية و ، تالمامعا  اإلماراتية  ت المقدمة تالخلي  ت ت
  دول جامعا توت تعل  تقديم برام  تعليم ريادة األعمال.  ا من حيق حرر جامعاتهاا متوسر   ريقيا مرهز  يمال إ

تتصدر المامعا  التونسية جامعا  دول المبرا و تون  ومصر والمبرا  ت مقدمة جامعا  هذه المنرقة. 
 ت مرتبة متوسرة بين  -الترتيبعل   –مصرية والمبربية والسعودية  ت تتالعربت منةردة. أما المامعا  ال

هز  ت عدد م دود من المامعا  ر عمال تتياإلتا ة إل  لل ،  إن المقررا  وبرام  ريادة األ المامعا  العربية.
 (... إل العربية مقارنة يبيرها من المقررا  والبرام  الدراسية التقليدية )التسويق، والتمويل، واإلنتاج، واأل راد
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ا  اتةق  نتائ  الدراستينعل  النقي  من لل ،  -7-6 المامعا  العراقية والموريتانية والسودانية والصومالية  عل  أنأيض 
عمال العربية من حيق تماهلها لبرام  تعليم ريادة األ المامعا تتذ ل  -عل  الترتيب – والمزائريةواليمنية ليبية وال

ويتساوق  ت لل  أن يسود هذا اإلهمال أو التماهل المامعا  ال وومية أو الخافة.  تمن براممها اإلدارية.
انية ال وومية والمامعا  السودانية الخافة التت لم تقدم ويتضه هذا اتتماه يمالء  ت المامعا  العراقية والموريت

أو عراقية جامعة  ة لم يظهر أق مقرر لريادة األعمال تمن مقررا  أي أق برنام  أو مقرر لتعليم ريادة األعمال.
يبية   السودانية والصومالية واللمقررا  المامعا بين قد .  ت حين  هر مقرر واحد موريتانية  ت الدراسة األول 

 . ت الدراستين المزائريةاليمنية و مقررا   ت المامعا   ستةو  بالبةو هر ما بين  والعراقية،

ا   هر  مقررا  ريادة األعمال -7-7 إدارة لخرد الدراسية لكليا  التمارة و همقررا  إجبارية أو اختيارية  ت اأيض 
لمامعا  وتبا ن  األهمية النسبية ل. واءهلتا الدراستين عل  حد س  ت العربيةأو هليا  إدارة األعمال األعمال 

نسبة المامعا    عل  الرغم من أن (.4) المدول رقم ا لما هو مبين  تال وومية والخافة  ت تل  الخافية ربق  
 %(  ت24المامعا  الخافة )نسبة تعف بلب  ( %46ال وومية التت تقدم برام  ريادة األعمال اإلجبارية )

(  اق  نسبة المامعا  ال وومية %39برام  اإلجبارية )التقدم  التتالمامعا  الخافة  نسبةلكن الدراسة األول ، 
لبرام  اتختيارية، حيق ارتةع  م  ااهرة الدراسة ال انية. وتكرر  هذه الظ  ت (%33) تقدم هذه البرام  التت

%(  ت الدراسة األول ، 11%( مقارنة يالمامعا  الخافة )19ال وومية التت تقدم هذه البرام  )  نسبة المامعا
( مقارنة بنسبة المامعا  ال وومية %18تقدم هذه البرام  ) التتارتةع  نسبة المامعا  الخافة  ت حين 

تقديم   توقد أببت  الدراسة معنوية التبا ن بين المامعا  ال وومية والخافة  . ت الدراسة ال انية %(10)
  ).= 18.67, P 2Chi 0.01(عمالالمقررا  اإلجبارية واتختيارية لريادة األ

 (4جدول رقم )
 مقررات ريادة األعمال اإلجبارية واالختيارية في الجامعات العربية

 2013و 2003 الدراسة في عامي

 البـرامج
 

 اتــالدراس

 اريةمقررات اختي مقررات إجبارية مقررات اختيارية مقررات إجبارية المجموع الجامعات الخاصة الجامعات الحكومية
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 143 100% %11 16 %24 34 %19 27 %46 66 (2003) الدراسة األول 
 273 100% %18 50 %38 105 %10 28 %33 90 (2013الدراسة ال انية )

     ت يع  المامعا .لعدم وجود مقررا  ريادة األعمال  ا عدد المامعا  م ل الدراسة نظر   ق ممموم التكرارا  ت يساو 

من ناحياة أخارق، تقاوم يعا  المامعاا  العربياة )م اال: مصار الدولياة، والسالران قاابوس، والعربياة األمريوياة يمناين، 
 اتختيارية واإلجبارية. الريادية المقررا  بين  واألخوين يالمبرا، والفارقة( يالمم 

جامعة إل  أخرق ومن دولة عربية إل  أخرق  حظة منتنوع  مسميا  برام  ومقررا  ريادة األعمال يصورة مال -7-8
( 5ا للتبعية ال قا ية للدول العربية. ويوته المدول رقم )وتبع   ،ا للخلةية الةكرية للمامعا  العربيةالدراستين تبع    ت

 هذه النتيمة بوتوح.
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 (5جدول رقم )
 مقررات ريادة األعمال في الجامعات العربيةبرامج و مسميات 

  2013و 2003في عامي الدراسة 
 المسميات

 الدراسات
إدارة المشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة

ريادة 
 األعمال

الثقافة 
 الريادية

ريادة األعمال 
 والمشروعات الصغيرة

إدارة الشركات 
 المجموع العائلية

 143 100% %2 3 %10 14 %13 19 %29 41 %46 66 الدراسة األول 
 273 100% %1.5 4 %9 24 %9.5 26 %32 87 %48 132 الدراسة ال انية

   ا لعدم وجود مقررا  ريادة األعمال  ت يع  المامعا .عدد المامعا  م ل الدراسة نظر   ق ممموم التكرارا  ت يساو 

ا لباارام  ومقااررا  تعلاايم ريااادة األعمااال  اات المامعااا   قااد اتةقاا  نتااائ  الدراسااتين علاا  أن المساام  األك اار ياايوع  
الدراساااة   ااات( مااان بااارام  إدارة األعماااال %46روعا  الصااابيرة والمتوسااارة(، حياااق تكااارر  ااات )العربياااة هاااو )إدارة المفااا

، وقاد اختلةا  المساميا  التات اتخاذتها هاذه المقاررا ( من برام  ريادة األعماال  ات الدراساة ال انياة. %48) تاألول ، و 
اقتصاادا  المفاروعا  و اعا  الصابيرة إدارة الصنو تمويل المفروعا  الصبيرة و التسويق  ت المفروعا  الصبيرة  م ل:

. وأعتقاد والساعودية ياإلتاا ة إلا  مصار ،ا لهاذا المسام  هات دول الفاامالبلدان العربية األك ر استخدام   وهان الصبيرة. 
 ات هاذه البلادان  رجا  إلا  ماا تمار يا   هليا  التماارة وإدارة األعماال أو هلياا  إدارة األعماالأن انتفار هذا المسم   ت 

تباعهاا آللياا  وقاوانين االدول من مرحلة انتقالية من النظم اتقتصادية اتيتراكية إلا  الانظم اتقتصاادية الرأسامالية و هذه 
ة  ات ت قياق هاذا الت اول. ناهيا  رئيساالسوب ال ر. وأن هذه الدول تعتبر المفروعا  الصبيرة ومتناهياة الصابر األداة ال

  اد اللبنانت والةلسرينت عل  مر األزمان.عن الربيعة التمارية والرأسمالية لالقتص

الدراسااة   اات( ماان باارام  إدارة األعمااال %29،  قااد احتاال المرتبااة ال انيااة، حيااق  هاار  اات )"ريااادة األعمااال"أماا مساام  
( ماان باارام  ريااادة األعمااال  اات الدراسااة ال انيااة. وترهااز هااذا المساام   اات المامعااا  العربيااة التاات تتمتاا  %32األولاا  و اات )

لبنااان(. يمعناا  أن  –أنملو ونيااة )اإلمااارا   مالمباارا( أ –كاناا  هااذه التبعيااة  رانكةونيااة )تااون  أة بقا يااة غربيااة، سااواء بتبعياا
 اإلدارا  األجنبية لهذه المامعا  استراع  أن تنقل الةكر الريادق يعنافره ومسميات  ال قيقية إل  المامعا  العربية.

ااإت  "ال قا ااة الرياديااة"ولاام يظهاار مساام   ا تااون .  لاام تخاال مقااررا  هليااا  وماادارس إدارة  اات دول المباارا العرباات وخصوف 
(  ات الدراساة %9.5)و (  ت الدراساة األولا %13األعمال  ت المامعا  التونسية من هذا المقرر. وتراوح  نسب انتفاره ما بين )
 سايقة من التبعية الةرانكةونية لدول المبرا العربت.ال انية. ويرج  السبب  ت اإلفرار عل  هذا المسم  إل  ما لهرناه  ت الةقرة ال

 هاوره هاان لكان (، %2 - %1.5عل  است ياء  ات مقاررا  رياادة األعماال ) "مبادا الفرها  العائلية"و هر مسم  
ان سالرنة عما – ت البلدان التت تعتمد اقتصاداتها يصورة هبيرة عل  نفاط عائال  األعمال والمبسسا  العائلية )اإلماارا  

جامعااة الساالران قااابوس  سااوق  اات جااامعتين همااا:مقااررا  إدارة الفاارها  العائليااة  اات الدراسااة األولاا  لاام تظهاار   سااوريا(. –
ااا  أمااا  اات الدراسااة ال انيااة،  قااد  هاار .المامعااة األمريويااة  اات الفااارقة )مقاارر اختيااارق((، )مقاارر اختيااارق   اات جامعاااة أيض 

 ."ل األسريةإدارة األعما"اليرمو  السورية ت   مسم  

لاام يظهاار إت  اات مقااررا  المامعااا  العربيااة الخافااة  "ريااادة األعمااال وإدارة المفااروعا  الصاابيرة"ا،  ااإن مساام  أخياار  
(  ت الدراستين. ويدل للا  علا  النظارة المتكاملاة التات تتعامال %10 - %9دون ال وومية، وتراوح  نسب وجوده ما بين )

ا مااان مماااات  رياااادة  رعي ااا عماااال، حياااق تعتبااار إدارة المفاااروعا  الصااابيرة مماااات  بهاااا هاااذه المامعاااا  مااا  مماااال رياااادة األ
  ولذل  تبد أن  درس  ت إرار الةكر الريادق ولي  هممرد أداة اقتصادية. ،األعمال
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، وإنما ترور األمر إل  وجود اضنة  لم يقتصر  هور برام  تعليم ريادة األعمال عل  المقررا  المنةردة التت لهرناها  -7-9
يع  هليا  التمارة  ة ودرجة الماجستير  ت ريادة األعمال  ترئيسقسام علمية ومسارا  مستقلة وتخصصا  أ
عل    ت الدراسة ال انية . وقد  هر  هذه البرام  المتقدمة يقوةالعربيةأو هليا  إدارة األعمال إدارة األعمال و 

 (.6الن و المبين  ت المدول رقم )

 (6جدول رقم )
 2013يادة األعمال في الجامعات العربية في عام واقع برامج ر 

 البرنامج الجامعة الدولة
 .قسم ريادة األعمال .عة  األهلية )بنا ( السعودية

 تونس

 .قةصة )حوومية(

 .الدولية الخافة

 .المتوسرية الخافة

المدرسة العليا الخافة لندارة 
 .والتصر   ت األعمال

 .ا  الصبيرة والمتوسرةماجستير  ت اإلبدام وإدارة المفروع
 .ماجستير التسويق الريادق

 .مسار التصر   ت المبسسا  الصبرق والمتوسرة

 .ماجستير مهنت  ت إحدال وتمويل المبسسا  الصبرق والمتوسرة

 .مسار  ت إدارة المفروعا  الصبيرة والمتوسرة
 .ة(يسوب أهراس )حووم الجزائر

 .سريف )حوومية(
 .الصبيرة والمتوسرةمسار  ت إدارة المفروعا  

 .مسار  ت إدارة أعمال المبسسا  الصبيرة والمتوسرة

 لبنان
 .األمريوية  ت بيرو 
 .اللبنانية األمريوية

 ال د  ة لندارة والعلوم.

 .األعمالمسار  ت اإلدارة والتسويق وريادة 
 .مسار  ت إدارة أعمال العائلية والريادية

  .مسار  ت ريادة األعمال

 اإلمارات

 .لعلوم ال د  ة )خافة(ا

 .تنيويور   ت أبو  ب

 .دبت )خافة(
 .اإلمارا  )حوومية(

 .زا د )حوومية(

 مسار  ت ريادة األعمال.
 .مسار  ت القيادة وريادة األعمال اتجتماعية

 مسار  ت ريادة األعمال.
  .مسار  ت ريادة األعمال

 .ماجستير  ت اتبتكار وريادة األعمال
 .تخص   رع   ت مبادرة األعمال .قرر )حوومية( قطر

 .قسم ريادة األعمال التسويقية .أما الدولية )خافة( البحرين

 مصر
 .الةرنسية )خافة(
 .النيل )خافة(

 .أسيوط )حوومية(

 .ماجستير  ت ريادة األعمال
 .مسار  ت ريادة األعمال وإدارة المفروعا  الصبيرة

 .)اختيارق( التعليم المةتوح نمولج متكامل
 -يصةة أساسية  –يممال ريادة األعمال والممات  المرتبرة ي  هت  اوات    ان المامعا  التت أ هر  اهتمام  إ  -7-10

. م ال: البربتالمامعا  األمريوية العاملة  ت الورن العربت، أو المامعا  العربية التت تسيرر عليها اإلدارة والةكر 
 -جامعة السلران قابوس –المامعة اللبنانية األمريوية  -بيرو المامعة األمريوية ب -المامعة األمريوية يالقاهرة
جامعة  –جامعة الكوي   – المامعة العربية األمريوية يمنين -المامعة األمريوية بدبت -المامعة األمريوية يالفارقة

الريادية " هممال وتنةرد المامعة اللبنانية األمريوية بتقديم " إدارة المفروعا  العائلية و  .جامعة قرر –الب رين 
 ترهيز، وتقديم " إدارة المفروعا  الريادية " هبرنام  دراست.
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يممال ريادة األعمال  احظ  مال اأ هر  اهتمام   انسبي   النف ة حد  ةأن المامعا  نتائ  الدراستين عل  اتةق    -7-11
 ت هذا  الصارخةمةارقا  . ومن الا()القديمة نسبي   والممات  المرتبرة ي  مقارنة يالمامعا  العربية العريقة

الممال أن قسم التعليم المةتوح يمامعة القاهرة قد اهتم بهذا الممال )إدارة مفروعا  الصناعا  الصبيرة  التسويق 
من أقدم وأعرب المامعا  العربية  توه -  ت الصناعا  الصبيرة(،  ت حين لم ت ر  هلية التمارة يمامعة القاهرة

 نربق نةس  تماه هذه الممات . واألمر  اوت  رعها ببنت سويم ساكن   –(1939) عمالالتت تقدم برام  إدارة األ
 (1970( وجامعة عدن )1957وجامعة يبداد )( 1955جامعة بنت غازق )و  (1938اإلسوندرية ) عل  جامعة

 .(1975وجامعة المل   يصل )

لم  –يصةة عامة  –العربية  هليا  إدارة األعمالهليا  التمارة وإدارة األعمال أو   تة المقررة يالدراس  البرامن إ  -7-12
.  قد اتمه  هذه المقررا  إل  الترهيز عل  الممات  اإلدارية التقليدية م ل: التسويق، امتناسق   اواحد   اتظهر نمر  

يع  المامعا    تواإلنتاج، والتمويل، واأل راد، وب ول العمليا ، وب ول التسويق، ومبادا اإلدارة والتنظيم، 
  تالمامعا  القديمة. وعل  المانب اآلخر، اتمه  هذه المقررا  إل  التخص  الدقيق  االعربية، خصوف  

 المامعا  ال د  ة والمامعا  لا  اإلدارة األجنبية.   تيع  الممات  اإلدارية 

رة اإلنتاج والعمليا . ممات  التمويل واإلدارة المالية، والتسويق والمبيعا ، وإدا  تحظ  تضه هذا اتتماه يفول مال -7-13
 –إدارة اتست مار  –إدارة البنو   التالية: ورد  المقررا  –عل  سبيل الم ال  –ممال التمويل واإلدارة المالية   ةت

ومصادر  المالتالتخريد  –إدارة رأس المال العامل  –إدارة األفول الرأسمالية  -إدارة البورفا  واألسواب المالية
تكاليف التمويل  –نظم المعلوما  المالية  –ت ليل أخرار التمويل واتست مار )إدارة المخارر(  –تمويل المفروعا  

 المالتالت ليل  –األوراب المالية   تاتست مار  – الدولتالتمويل  -إدارة اتئتمان )ت ليل اتئتمان( –واتست مار 
يع  األمر  ت وقد وفل  .اإلسالمتالتمويل  – الفخصتإدارة التمويل  –رياتيا  اتست مار  –والرقاية المالية 

" )جامعة  وتربيقا  الم اكاة نمالج "" )جامعة الزيتونة(، و لنظرية اللعبة " ال  مستق اأن تةرد مقرر  إل  مامعا  ال
 جامعة اإلمارا (. –اليرمو  

 :نتائج الدراسةمناقشة  -8

  وال انية يخصور موق  ممال رياادة األعماال والمماات  عل  النتائ  التت تم التوفل إليها  ت الدراستين األول بناء  
العربياة، يموان تقسايم أو هلياا  إدارة األعماال  إدارة األعماالو مناه  الدراسية  ت هليا  التمارة المرتبرة ي  بين المقررا  وال

 مناقفة نتائ  الدراسة عل  الن و التالت:

 األعمال: إدارةتي تقدم مقررات نتائج تتعلق بتطور أعداد الجامعات العربية ال -8-1

( من إجمالت عدد %97تفير نتائ  الدراسة إل  أن المامعا  العربية التت تقدم برام  إدارة األعمال تم ل حوالت ) -
( جامعاة )التقريار 395) ماا  زياد علا ا  الورن العربت يضم حالي ا المامعا  المسملة والعاملة  ت الورن العربت.

(،  اات حااين  بلاا  عاادد المامعااا  العربيااة التاات تقاادم باارام  إدارة 44، ر 2009ال قا يااة، العرباات األول للتنميااة 
  ا لما انته  إلي  الدراسة ال الية.( جامعة ربق  384األعمال )
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ااا( تراااور  2013 – 2003ياااهد  المرحلاااة الزمنياااة التااات تبريهاااا الدراساااة ) - ا  ااات عااادد المامعاااا  العربياااة ال وومياااة ا مالحظ 
أو هلياا  وإدارة عماال األإدارة و تماارة الوجاد بهاا هلياا  ت التات بعد أن هان عدد المامعا  العربياة  واء.والخافة عل  حد س

أن عادد المامعاا  العربياة  أق .2013عاام   ات( جامعاة 384، أفبه هذا العادد )2003عام   ت ( جامعة190)األعمال 
  (.%100) تةوب  قد ارتة  بنسبة األعمالهليا  التمارة وإدارة األعمال أو هليا  وإدارة وجد بها ت التت

اااا  ة التااات تقااادم بااارام  إدارة األعماااال يظهااارياااإن ت ليااال هاااذا اترتةاااام الماااذهل  ااات عااادد المامعاااا  العرب - ا تبييااار  أيض 
اا ا  اات ترهيبااة المامعااا  ال ووميااة والخافااة  اات الاادول العربيااة.  بعااد أن هاناا  نساابة المامعااا  ال ووميااة مالحظ 

ويانم هاذا التبييار الكبيار  (.%45 - %55(، أفب   )%30 - %70) 2003عام   ت إل  المامعا  الخافة
م الخاار العربات علا  اتسات مار  ات مماال ا  القرايتفام ن اوعن تبيير  ت التوجها  السياساية للادول العربياة 

: دول هاتهااد عاددها ساب  ، 2003عام   ت وجد بها جامعا  خافة )أهلية(تت الدول العربية التت  إن التعليم. 
 2013عاام   اتدول عربياة  عاددها أربا  أفبهبم المزائر، والكوي ، وسوريا، وعمان، وقرر، وليبيا، وموريتانيا، 

وجاد بهاا تالدولة العربياة الوحيادة التات ت  ل  الصومال  من ناحية أخرق،و  .موريتانياو  قررو  هت: المزائر وليبيا
 .(2013 – 2003خالل  ترة الدراسة )جامعا  حوومية 

الةتارة   ات" التعلايم الخاار حادب   ةهب  وتتةق النتائ  السايقة م  ما جاء  ت التقرير األول لل قا ة العربية من أن "  -
هاااذه الةتااارة هاااان أكبااار مااان عااادد المامعاااا    اااتنفااا    التااات(. وأن عااادد المامعاااا  الخافاااة 2008 – 1989)

 العاااالتتساااتخدمها مواقااا  وزارا  التعلااايم  التااات  )ال وومياااة( أو )الرسااامية( أو جامعاااا  )الدولاااة( حساااب التعبيااارا
 عل  سبيل الم اال، ارتةا   (.47، ر 2009الدول العربية )التقرير العربت األول للتنمية ال قا ية،   تاإللكترونية 

، همااا 2013( جامعااة  اات عااام 22إلاا  ) 2002جامعااا  حووميااة  اات عااام  سااب عاادد المامعااا  السااعودية ماان 
 .نةسها جامعا  خالل الةترة بمانتهلية من جامعة واحدة إل  ارتةع  المامعا  األ

( خاالل %15) بلبا عل  الرغم من أن الزيادة  ت عدد المامعا  العربية الخافة التت تقدم برام  إدارة األعماال  -
مان:  ا باين الادول العربياة. وتا ت  هالا يد د  هذه النسبة تتبا ن تبا ن  تةافيل لكن (، 2013 – 2003 ترة الدراسة )

 اااات مقدمااااة الاااادول  (%62) ، واألردن(%70) ، وسااااوريا(%82) ، واإلمااااارا (%90) ، والب اااارين(%96) لبنااااان
 د  يها نسبة المامعا  الخافة عل  المامعا  ال وومية. يالعربية التت تز 

 نتائج تتعلق ببرامج ومقررات ريادة األعمال في الجامعات العربية: -8-2

ا يار  يتب (2013 – 2003خاالل  تارة الدراساة )برام  تعليم ريادة األعماال  ة ن و تقديمتوجها  المامعا  العربي يهد  -
 تراوحا ةتارة.  قاد هاذه العلا  الارغم مان تضااعف عادد هاذه المامعاا  خاالل  وللا  ،ا ولكن  غيار جاوهرق رةية  ا كمي  

 (%37 - %39( مقابااااال )%63 - %61) ماااااا بااااايننسااااابة المامعاااااا  العربياااااة التااااات تقااااادم بااااارام  رياااااادة األعماااااال 
  . ت عامت الدراسة للمامعا  التت ت تقدم هذه البرام 

اختلةااا  نساااب المامعاااا  ال وومياااة والخافاااة التااات تقااادم بااارام  تعلااايم رياااادة األعماااال  ااات للااا ،  علااا  النقاااي  مااان -
(  ات %34)تقدم برام  رياادة األعماال مان  التتانخةض  نسبة المامعا  ال وومية   قد .احظ  ا مالاختال    الدراستين

تقاادم باارام  تعلاايم  التااتارتةعاا  نساابة المامعااا  الخافااة  ،  اات حااين(  اات الدراسااة ال انيااة%25الدراسااة األولاا  إلاا  )
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نظيراتهاا  ما  هاذه النساب وتختلاف (  ات الدراساة ال انياة.%38)الدراساة األولا  إلا    ات( %27رياادة األعماال مان )
بلب  نسبة تعليم ريادة األعماال  ات المامعاا  ال وومياة  ال، عل  سبيل الم اتقتصادا  النايئة. يع  السائدة  ت 

 . (Lima, Lopes, Nassif and Silva, 2012 ) ( للمامعا  الخافة%11.5( مقابل )%32) ةالبرازيلي

ا( إل  زياادة المامعاا  الخافاة العربياة يمعادل يةاوب الزياادة عل  الرغم من أن هذا التبا ن المالحظ قد يعزق )كمي   -
 المامعاا  – رغباة أو –عادم قادرة  إلا  – اموتوعي   –عا  ال وومية  ت الدراسة ال انية،  إن  قد يعزق  ت المام

ال وومية عل  تبيير براممها التعليمية أو إل  تماهل المامعا  ال وومية للتبيرا  التت تررأ علا  بارام  التعلايم 
 المامعااا   .ر الاذق  ترلاب المزياد ماان الدراساةألماا، اإلدارياة وعلا  مماال رياادة األعماال  ات المامعااا  البربياة

هباار ال ماام . أمااا جااوهرق  ريااتبي دون  ماا  يقاااء ميزانياتهااا أحمامهااا تضااخمتمياال إلاا   ال ووميااة  اات العااالم العرباات
زيااادة درجااة البيروقراريااة وتعقااد اإلجااراءا ، األماار الااذق  اابدق إلاا  ياادء عمليااة التبيياار. لااذا مااا تصاااحب  عااادة  

ة الب ااق عاان ضليااا  جد اادة للتعاماال ماا  ال اجااة المل ااة للتبيياار والترااور  اات هااذه المامعااا   ترلااب األماار تاارور 
لمواكبااة الظاارو  سااريعة التبياار  اات عااالم اليااوم. أتااف إلاا  للاا  أن عاادم وجااود أعضاااء هيئااة تاادري  ماابهلين 

م ال رياادة  ،ةبارام  جد اد تللدخول  ت ممات  جد دة، وعدم وجود ال وا ز المفمعة لذل ،  زيد من فاعوبة تبنا
 األعمال  ت هذه المامعا .

،  إن هذه النتيمة تدل عل  اتنةتاح الةكرق الاذق يسايرر علا  إدارة المامعاا  العربياة الخافاة، نةس  و   الوق  -
ا  تة التات تلبايا إلا  تقاديم البارام  والمقاررا  الدراساوعل  التوج  التسويقت لهذه المامعا . األمر الذق  اد عها د ع 

 .العربتالتعليم العربت، وتو ر الخريمين المبهلين للتوا ق م  مترلبا  سوب العمل  حاجا  سوب 

حظااة التاات المال الترااورا  – منهااا علاا  وجاا  الخصااور ال ووميااةو  –أن تسااتوعب إدارا  المامعااا  العربيااة  يمااب -
خاالل تراوير مقاررا  ررأ  عل  اتقتصادا  العربية  ت السنوا  األخيرة، والتت تترلب ترورة اتستماية لها من 

العربية.  ينببت أن تكون هذه المقررا  هت المارضة التات  هليا  التمارة وإدارة األعمال أو هليا  إدارة األعمالوبرام  
 اانعو  عليهااا الواقاا  اتقتصااادق واإلدارق العرباات. وقااد أياارنا  اات بدايااة هااذه الدراسااة إلاا  موقااف مماباال حاادل  اات 

المنود األمريويون من ال را العالمية ال انية لينخرروا  ت ال يااة المدنياة مارة أخارق، الممتم  األمريوت، عندما عاد 
  .(Vesper & Gartner, 1997)  كان  استماية المامعا  األمريوية يمقررا  ريادة األعمال

تعااااا م دور القرااااام الخااااار  اااات الااااورن العرباااات، والربيعااااة العائليااااة الواتاااا ة لمعظاااام ماااان ناحيااااة أخاااارق،  ااااإن  -
إلااا   –هلهاااا  –، تااادعو اوعربي ااا ا، ياإلتاااا ة إلااا  ارتةاااام معااادت  البرالاااة عالمي ااا(>95%)العربياااة  قتصاااادا ات

تصااابه  هااات العربياااة كلياااا  التماااارة وإدارة األعماااال أو هلياااا  إدارة األعماااالتااارورة تراااوير المقاااررا  الدراساااية ل
. ويترلاااااب للااااا  Product-orientedأك ااااار مااااان توجههاااااا "ياااااالمنت "  Customer-orientedموجهاااااة يالعميااااال 

ااا –  ترلااب تمتاا  بهااا تماااه عمالئنااا، هماااتاارورة التنااازل عاان النظاارة الةوقيااة التاات ن ت د ااد الةئااا   تاارورة – أيض 
 المستهد ة لبرام  ريادة األعمال.  من المتوق  أن توج  برام  ريادة األعمال إل  الةئا  التالية:

 ائلية، وترغب  ت ت هيل أ رادها لكت يستريعوا ت مال مسائوليا  عائال  األعمال العربية التت تد ر يرها  ع
 إدارة يرها  عائالتهم عبر األجيال المختلةة.
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 ويرغباون  ات  ،ننماازل الادا  و  ،واتساتقاللية ،والقدرة عل  ت مال المخاارر ،األ راد الذ ن  توا ر لد هم الرموح
 ." رؤساء أنفسهمإقامة مفروعاتهم الخافة وأن يصب وا " 

 دارة مفااروعاتهمإل المرلوبااة والتسااويقية فاا اا المفااروعا  الصاابيرة الااذ ن يةتقاارون إلاا  المبااادا اإلداريااةأ 
 .والعمل عل  استمرارها ونموها وازدهارها  ت األجل الرويل

رياة. أببت  الدراسة معنوية الةروب باين المامعاا  ال وومياة والخافاة  ات تقاديم مقاررا  رياادة األعماال اإلجبارياة واتختيا -
 قااد حاادل ترااور  اات تقااديم هاال ماان المقااررا  اإلجباريااة واتختياريااة  اات اتماااه المامعااا  الخافااة مقارنااة يالمامعااا  

وقااد  رجاا  للاا  إلاا  الزيااادة المالحظااة  اات عاادد المامعااا  الخافااة  اات الاادول العربيااة خااالل  تاارة الدراسااة  ال ووميااة.
ة، وإل  حرية ال رهة التت تتميز بهاا المامعاا  الخافاة  ات تبييار مقارنة يالزيادة  ت عدد المامعا  ال وومية من ناحي

 براممها الدراسية مقارنة يالمامعا  ال وومية من ناحية أخرق.

" بين مقررا  ريادة األعمال  ت المامعا  العربية ارة المفروعا  الصبيرة والمتوسرة تةق انتفار مسم  مقرر "إد -
مةهاوم رياادة األعماال  ات أن  (Potter, 2008: 4)الةكر األمريوت.  يقرر الةكر األوربت أك ر من اتةاق  م   م 

الةكاار األمريواات يفااير إلاا  الفاارها  أو المفااروعا   ائقااة النمااو،  اات حااين يعااد مةهااوم ريااادة األعمااال  اات الةكاار 
المامعااا  باارام  تعلاايم ريااادة األعمااال  اات ا لمةهااوم المفااروعا  الصاابيرة والمتوساارة. لااذل ،  ااإن األوروباات مراد  اا
لمفروعا  الصبيرة والمتوسرة. وأن ترهيز هذه البارام   نصاب علا  موجهة لبرام   مضمونها ت األوروبية هت 

المهاااارا  الالزماااة إلقاماااة الفااارها   ائقاااة النماااو وتمويلهاااا علااا   اترهيزهاااالمهاااارا  اإلدارياااة الو يةياااة أك ااار مااان 
 وتدعيمها.

 عمال في الجامعات العربية:نتائج تتعلق بتطور برامج ومقررات ريادة األ -8-3

ااا ا همي اار  يااتبي يااهد  باارام  تعلاايم ريااادة األعمااال  اات المامعااا  العربيااةعلاا  الاارغم ماان أن  خااالل  تاارة الدراسااة  ارةية 
يرا  نوعية ملموسة.  قد حدل ترور  ات ربيعاة يحدول تبفير إل  تالمقارنة بين نتائ  الدراستين لكن (، 2013 – 2003)

 :التالتيرا  عل  الن و يهذه التب توتيهقدمة عل  مستوق المامعا  ال وومية والخافة. ويمون ونوعية البرام  الم
 ااات جامعاااة واحااادة  قاااد هااات Concentration  ااات الوقااا  الاااذق  هااار  يااا  مماااال رياااادة األعماااال همماااال ترهياااز -

الدراساة   اتة ببيارو  همسار اختياارق  ات جامعاة واحادة  قاد هات المامعاة األمريوياو  المامعة اللبنانية األمريوية،
ترور األمار  دول عربية.  قدت أن هذا اتست ناء قد ت ول إل   اهرة  ت بماناألول ،  قد أ هر  الدراسة ال انية 

( مان 20)ة ودرجاة الماجساتير  ات رياادة األعماال  ات رئيسومسارا  مستقلة وتخصصا   إل  وجود أقسام علمية
  ت هذه الدول. العربية إدارة األعمالكليا  التمارة وإدارة األعمال أو هليا  

أكااد  الدراسااة ال انيااة علاا  مااا توفاال  إلياا  الدراسااة األولاا  ماان نتااائ  تتعلااق بتةااوب المامعااا  العربيااة الخافااة  -
ا ات تقاديم بارام  رياادة األعماال.  )األهلية( عل  المامعا  ال وومياة )العاماة( ا قاد اساتمر هاذا التةاوب هم  ا. ا ونوع 

 )التات أيارنا إليهاا  ات النقراة الساايقة( ة ومساتوق بارام  رياادة األعمااليانوع  ت هر الترور ،  عل  سبيل الم ال
 جامعا  حوومية.س  ( جامعة خافة مقابل 14)  ت
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 :دراسات مستقبلية -9
وبالتالت مدق توجههاا لتقاديم  ،اهتم  الدراسة ال الية يالتعر  عل  مدق وع  المامعا  العربية يممال ريادة األعمال

ماان  أن يعقبهااا المزيااد  نببااتوياارق الباحااق أن هااذه الخرااوة اتستكفااا ية اإلداريااة.  براممهاااعمااال بااين باارام  تعلاايم ريااادة األ
اا لت لياال البيئااة الرياديااة  اات ممتمعاتنااا العربيااة.  هنااا  ممااال أمااام الباااح ين العاارا لدراسااة ماادق جااودة  االخرااوا  األك اار عمق 

البنيااة الت تيااة الالزمااة لتقااديم هااذه العربيااة. وهااذل  الت كااد ماان وجااود عنافاار  جامعاتنااا مقااررا  ريااادة األعمااال المقدمااة  اات
الالزماين لتقاديم الميزانياا  الالزماة لننةااب علا  تبنا  بارام  رياادة األعماال وت هيال أعضااء هيئاة التادري  توا ر البرام  من 
أكاان ساواء  ،المراكز المتخصصة  ت ريادة األعمالت سي  الدراسا  الريادية و  لنفرالدوريا  العلمية إفدار و  ،هذه البرام 

ماا  األخااذ  اات اتعتبااار   اات غيرهااا ماان المهااا  المهتمااة يالنفاااط الريااادق  اات الاادول العربيااة. م اات المامعااا  العربيااة أللاا  
لتات تعياق قادرة المعوقا  البيروقرارية الساائدة  ات المامعاا  العربياة ال وومياة والعريقاة منهاا علا  وجا  الخصاور وادراسة 

 براممها  ت الك ير من األحيان.و  هذه المامعا  عل  تبيير توجهاتها

 ت  برنام ت بير دراسة الرالا العرا لمقرر أو  بدراسةباإلتا ة إل  لل ،  نببت أن تهتم الدراسا  الريادية العربية و 
لادق هابتء الراالا،  Entrepreneurial Intensions & Motives رياادة األعماال علا   هاور النواياا والادوا   الريادياة

ماان ناحيااة أخاارق،  نبباات أن تمتااد هااذه الدراسااا  الرياديااة إلاا  تتباا  وماادق تااوجههم إلقامااة مفااروعا  جد اادة يعااد تخاارجهم. 
 لت اق بهاا  التاتمين العارا الاذ ن  تلقاون بارام  تعلايم رياادة األعماال للتعار  علا  المماات  الةعلياة يالمسار الاو يةت للخار 

 ة من هذه البرام . ين وما إلا هانوا ي ققون استةادة حقيقو ء الخريمهبت
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 مالحق الدراسة

 (1رقم ) ملحق
 2003مقررات ريادة األعمال في الجامعات العربية في عام 

 المجموع جامعات خاصة حكومية جامعات الدولة م
 15 13 9 9 6 4 األردن 1
 9 7 6 4 3 3 اإلمارا  2
 2 2 1 1 1 1 الب رين 3
 16 4 - 16 4 المزائر 4
 8 4 1 1 7 3 السعودية 5
 22 1 4 0 18 1 السودان 6
 5 1 5 1 - الصومال 7
 15 0 1 0 14 0 العراب 8
 1 1 - 1 1 الكوي  9
 14 7 1 1 13 6 المبرا 10
 12 3 4 2 8 1 اليمن 11
 9 7 4 3 5 4 تون  12
 4 3 - 4 3 سوريا 13
 1 1 - 1 1 عمان 14
 9 9 1 1 8 8  لسرين 15
 1 1 - 1 1 قرر 16
 17 13 16 12 1 1 لبنان 17
 9 1 - 9 1 ليبيا 18
 18 10 4 4 14 6 مصر 19
 1 0 - 1 0 موريتانيا 20
 188 88 57 39 131 49 الممموم 

وجد بها تالتت ر يسد النسب الواردة  ت المدول إل  عدد المامعا  التت تقدم برام  ريادة األعمال،  ت حين يفير المقام إل  عدد المامعا  يفي
  ت هل دولة. إدارة أعمالهلية أو إدارة أعمال كلية تمارة و 
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 ( 2ملحق رقم )
 2013مقررات ريادة األعمال في الجامعات العربية في عام 

 المجموع جامعات خاصة جامعات حكومية دولةال م
 25  22 15 15 10 7 األردن 1
 22  16 18  13 4 3 اإلمارا  2
 10  7 9  6 1  1 الب رين 3
 25 18 14  10 11  8 تون  4
 37 5 - 37 5 المزائر 5
 31 14 9 4 22 10 السعودية 6
 32 1 6 0 26 1 السودان 7
 20 12 14 7 6 5 سوريا 8
 12 4 12 4 - صومالال 9

 25 1 2 1 23 0 العراب 10
 4 3 3 2 1 1 عمان 11
 15 15 4 4 11 11  لسرين 12
 1 1 - 1 1 قرر 13
 5 4 4 3 1 1 الكوي  14
 16 8 3 2 13 6 المبرا 15
 30 20 29 19 1 1 لبنان 16
 9 1 - 9 1 ليبيا 17
 42 21 19 13 23 8 مصر 18
 1 0 - 1 0 موريتانيا 19
 17 6 9 5 8 1 اليمن 20
 379 179 170 108 209 71 الممموم 

،  ت حين يفير المقام إل  عدد المامعا  التت  وجد بها   التت تقدم برام  ريادة األعماليفير يسد النسب الواردة  ت المدول إل  عدد المامعا 
  ت هل دولة. هلية تمارة وإدارة أعمال أو هلية إدارة أعمالكلية 
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ABSTRACT 

This is a descriptive and exploratory study attempts to identify the development of 

entrepreneurship education in the Arab universities during the period (2003 – 2013) compared 

to the importance of these programs in the western universities. The study depends upon the 

census procedures and the secondary data provided by the electronic sites of the Arab 

universities. 

The study plans of the faculties of business administration were the main source of data. 

The results suggest that there is no significant difference between the results of the first study 

(2003) and that of the second one (2013). The percentage of the universities providing 

entrepreneurship education was (61%) in the first study and (63%) in the second study. The 

percentage of the universities which do not provide these programs was (39%) in the first 

study and (37%) in the second study. A significant difference occurred between the 

governmental and the private universities with regards to the offering of compulsory and 

elective courses in entrepreneurship. 

Nevertheless, there was a qualitative development in the level of entrepreneurship 

education in the second study. Departments of entrepreneurship have been appeared as well as 

majors, concentrations and masters’ degrees in entrepreneurship in the Arab Universities.   A 

discussion of the results and their implications were presented along with suggestions for 

further research. 
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