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 الملخص:
دمة لخهدفت الدراسة إلي تحديد مدى فعالية التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة ل      

لى تطبيق الدراسة ع في تنمية بعض مهارات ريادة األعمال لدي الشباب الجامعي. تماالجتماعية 
( شابا جامعيا في المعهد العالي للخدمة االجتماعية بقنا، تم اختيارهم بشكل 15عينة مكونة من )

لب طُ  اتبعت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي الذي يعتمد على مجموعة تجريبية واحدة. عمدي.
يق )القياس القبلي(. ثم تم تطبمن عينة الدراسة استكمال مقياس مهارات ريادة األعمال االجتماعية 

ة . استمر التدخل المهني لمدخدمة االجتماعيةبرنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة لل
( أسابيع، وبعد ذلك أكمل الطالب المقياس مرة لخري )القياس البعدي(. أشارت النتائج إلى 8)

 أشارت النتائج إلى أن التدخل المهني وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدي. كما
هو وسيلة فعالة لتنمية بعض مهارات ريادة األعمال للخدمة االجتماعية باستخدام الممارسة العامة 

 لدي الشباب الجامعي.
الخدمة  ;الممارســــــة العامة ;الشــــــباب الجامعي ;الكلمات الدليلة: مهارات ريادة األعمال االجتماعية

 االجتماعية.
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The generalist practice of social work and developing some social 
entrepreneurial skills for university youth 

Hamdy Abdallah Abdelaal Abdallah (Ph.D.) 
Associate Professor-Social Work Fields Department 

High Institute of Social Work, Qena 
Abstract: 
      The aim of this study was to determine the effectiveness of 
professional intervention using the generalist practice of social work in 
developing some social entrepreneurial skills for university youth. The 
study was applied to a sample of (15) youth at the Higher Institute of 
Social work in Qena, who were purposive assigned. The study followed a 
semi-experimental approach based on one experimental group. youth 
were asked to complete the ‘social entrepreneurship skills’ scale (pre-
test). Then the professional intervention program was applied using the 
generalist practice of social work. The intervention lasted for (8) weeks, 
after which youth completed the scale again (post-test). The presentation 
of the results indicated that there are differences of statistical significance 
in favor of the post-test. The results also indicated that professional 
intervention using the generalist practice of social work is an effective 
method to developing some entrepreneurial skills for university youth. 
Key words: social entrepreneurial skills; university youth; generalist 
practice; social work.   
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 أوال: مشكلة الدراسة
شـــــــــهد العالم خالل الســـــــــنوات األخيرة تطورات متعددة على مختلف األصـــــــــعدة الســـــــــياســـــــــية، 

عمل، الحاجة إلى الواالقتصـــــــــادية، واالجتماعية، والتقنية، تلك التطورات التي فرضـــــــــت مزيدًا من 
وبذل الجهود المنظمة لمواجهة تبعاتها. فعلى المســـــــــــتوى العربي والمحلي نالحظ وجود العديد من 
التحديات االجتماعية، والســـــــــــياســـــــــــية، واالقتصـــــــــــادية، والمعرفية، التي يجب أن تتضـــــــــــافر جهود 

ة التي (. ومن الحلول الحديث76، ص. 2514المختصـــــــــــــين إليجاد الحلول الفاعلة لها )ســـــــــــــعد، 
أقبلت عليها بعض الدول هي اللجوء إلي ريادة األعمال بوصــــــــــــفها منبعا كبيرا إلنشــــــــــــاء األعمال 
الناشـــئة، وترســـيخ ثقافة العمل الحر في المجتمعات. حيث أدركت تلك الدول أهمية ريادة األعمال 

تشــــجيع و  في خلق الفرص الوظيفية العاجلة، والمســــتديمة للشــــباب وفتح اآلفاق الواســــعة لالبتكار،
 (.666، ص. 2515المبادرات )إدريس، 

وتعد ريادة األعمال الدافعة للتنمية االجتماعية، واالقتصادية بالدرجة التي جعلت الدول تبادر 
دخال تعليم ريادة األعمال  بوضــع ســياســات من شــأنها زيادة ميل الشــباب ليصــبحوا رواد أعمال، وا 

لق الثقافة الريادية. وقد شــــــــــــــهدت العقود الماضــــــــــــــية في الجامعات، والمعاهد العليا، والمدارس لخ
 Johasen. etازديادًا ملحوظًا في اســــــــتخدام التعليم الريادي بالمدارس، والجامعات في أوروبا )

al, 2012, p. 7). 
وأيضــــــــــــــا كـان هنـاك اهتمـامـا متزايـدا بريـادة األعمـال والتي تهتم بمشــــــــــــــاركـة العديد من فئات 

نشــــــطة االقتصــــــادية، واالجتماعية من خالل إقامة المشــــــروعات، المجتمع، ومنها الشــــــباب في األ
وتبني األفكار اإلبداعية للشـــباب، وتعزيز التفكير الريادي، وتنمية المهارات الريادية لدي أصـــحاب 

(، وكـــذلـــك تلعـــب الثقـــافـــة بمجموع Henry & et al, 2005, p.103المبـــادرات المجتمعيـــة )
ة مهارات ريادة األعمال لدي الشـــــــــــباب الجامعي، وتتطلب مكوناتها دورا هاما، وحاســـــــــــما في تنمي

الثقافة الريادية تشـــــــــــجيع، وتحفيز الشـــــــــــباب لتعلم مبادئ، ومهارات ريادة األعمال. كما ان التعليم 
الجامعي، يعتبر محورا أســـــــاســـــــيا في تنمية مهارات ريادة األعمال، وتطوير الســـــــمات العامة لها، 

قــائمــا على اإلبــداع، وتوليــد األفكــار، واالبتكــار )الشــــــــــــــميمري ومن متطلبــات هــذا التعليم أن يكون 
(. فكان من مســـــــــــئولية التعليم الجامعي نشـــــــــــر ثقافة العمل الريادي 84، ص. 2514والمحيميد، 

الحر، وغرس قيم وأخالقيــات العمــل، والتخلص من ثقــافــة العيــب في العمــل، وتزويــد الشــــــــــــــبــاب 
س ية روح المبادرة، وااًلبتكار، واإلبداع. وهذه هي األسبالمهارات التي يحتاجونها بعد التخرج، وتنم

األوليــة التي يحتــاج إليهــا رواد األعمــال، فــاإلعــداد المبكر لهــذه العقول نحو ريــادة األعمــال هو مــا 
 (. 4، ص. 2516يحتاج إليه مجتمعنا في الوقت الحاضر )محسن، 



 

 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

244 

 

 العدد الثامن عشر

، والعمل ه بثقافة ريادة األعمالويمكن للتعليم الجـامعي القيام بدور كبير في تنمية وعي طالب
الحر نظرا لضـــــــــــعف اســــــــــــتيعاب الجهاز اإلداري في الدولة لجميع الخريجين في العمل، وليتحول 
االقتصــاد من اقتصــاد صــناعي إلي اقتصــاد معرفي يتطلب مجموعة من المهارات والكفاءات التي 

لي غيرات التي طرأت ععلي الشـــــــــباب اكتســـــــــابها، في ظل عدم تمكن نظم التعليم من مواكبة المت
 (.141، ص. 2518االقتصاد العالمي )جاد هللا، 

بالرغم من التوجه العالمي ألنظمة التعليم المعاصـــــرة نحو اقتصـــــاد المعرفة وتضـــــمين جدارته 
بهدف، إعداد وتهيئة الشـــــــباب في مراحل التعليم المختلفة للتنافســـــــية القومية، واإلقليمية، والعالمية 

امعي مــا زال يعــاني من التبــاين بين المضــــــــــــــمون الــذي يتم تعليمــه حــاليــًا في إال أن التعليم الجـــ
الجامعات، والتوقعات التي تفرضـــــــها التغيرات الســـــــريعة في عالم اليوم. من هنا تبرز الحاجة إلى 
مزيد من الجهود لصــــانعي القرارات التعليمية بتجديد مضــــمون التعليم الجامعي؛ لكي يصــــبح قادرًا 

ل بارز على المعرفة، والمهارات الحياتية المناســـبة لتمكين الشـــباب من االنخراط على التأثير بشـــك
في حيــاة عمليــة منتجــة، ومحققــة للــذات، وتنميــة مواقف، وقيم إيجــابيــة في مواجهــة التنــاقضـــــــــــــــات 

 (.1256، ص. 2515والتباينات الناتجة عن المتغيرات المعاصرة )الحسيني، 
ة التي تسعي لتحقيق العدالة والتنمية االجتماعية، والتي ومن هنا يأتي دور الخدمة االجتماعي

تركز علي معــارف، ومهــارات متعــددة، وفي ظــل المتغيرات المعــاصــــــــــــــرة التي طرأت علي العــالم 
العربي، واإلقليمي، والعالمي فان برامج، ومعارف وأســـــــــــاليب، واســـــــــــتراتيجيات الخدمة االجتماعية 

بالشــــــــــــــكل المطلوب، وتحقيق الفعالية المرغوبة، لذا ظهرت  التقليـدية قد ال تمكنها من تأدية دورها
عـدة منـاداة بـان تتبني مهنـة الخـدمة االجتماعية مفاهيم، واتجاهات حديثة تتفق مع تلك المتغيرات 
وتســـــــــاهم في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة القضـــــــــايا المجتمعية، ومنها ريادة األعمال االجتماعية، 

عمـال بهـدف إيجاد حلول جذرية بطرق مبتكرة للقضــــــــــــــايا المجتمعية والتي تتبني نظريـات إدارة األ
(. كما أن إطار الممارسـة العامة للخدمة االجتماعية يوفر أسـاسا نظريا 73، ص. 2514)سـعد، 

انتقائيا دون تفضـــــــــيل التركيز علي تطبيق طريقة من طرق المهنة، لتخطيط وتنفيذ وتقويم التدخل 
سسات رعاية الشباب، واضعا في اعتباره كافة انساق التعامل، المهني مع الشباب الجامعي في مؤ 

مســـــــتندا علي أســـــــس معرفية، ومهارية، وقيمية تعكس الطبيعة المنفردة للممارســـــــة المهنية للخدمة 
 (. 52، ص. 2553االجتماعية في تعاملها مع الشباب )علي، 

بين األفراد وبيئــاتهم كمــا أن منظور الممــارســـــــــــــــة العــام يــأخــذ في اعتبــاره االعتمــاد المتبــادل 
(، وهو أســـــــلوب للنظر، والتفكير في عمليات، وأنشـــــــطة Joseph, 2009, p. 45االجتماعية )

ممارســة الخدمة االجتماعية مع الشــباب الجامعي، وأيضــا يشــمل مجموعة األفكار، والمبادئ التي 
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لعامة علي (. ويركز نموذج الممارسة اCynthia, 2018, p. 23توجه عملية التغيير المخطط )
واقع الممارســـة في إطار تركيز التعامل مع الشـــخص في الموقف، واســـتخدام كافة الموارد المتاحة 
جراءات متنوعة  للمســــــاعدة، وممارســــــة األخصــــــائي االجتماعي مجموعة متعددة من األنشــــــطة، وا 
للوصــــــــــــول إلي أهداف التدخل المهني، وهذه األهداف غالبا ما تتعدي نســــــــــــق العميل )الشــــــــــــباب 

جامعي( إلي التعامل مع البيئة لتحقيق قدر من الدعم للبيئة، وكأنها حلقة وصـــــل بين مشـــــكالت ال
األفراد، ومشــــــــــــكالت المجتمع، وتدعيم وظائف المؤســــــــــــســــــــــــات المختلفة المرتبطة بموقف التدخل 

 (.66، ص. 2518)محمد، 
ق واألخصــــائي االجتماعي كممارس عام يعمل داخل مؤســــســــات رعاية الشــــباب، وذلك لتحقي

عادة الثقة فيهم، وتنمية مهارات ريادة األعمال ليصــبحوا قادرين علي العمل،  إشــباعات الشــباب، وا 
 وتحمل المسئولية كمواطنين صالحين في المجتمع. 

وقد تناولت العديد من الدراســــــــــــــات األجنبية والعربية قضــــــــــــــية ريادة األعمال من جوانب عدة 
ما التعامل معها باعتبارها مؤثرة علي المجتمع، وفيبهدف الوقوف علي أبعاد هذه القضـــــية وكيفية 

 يلي عرض لبعض الدراسات التي تناولت قضية ريادة األعمال:
إلي تنمية مهارات الطلبة الريادية من خالل  Chang & Rieple (2013)دراســــة هدفت 

لنتائج ا البرنامج المقترح، والذي يعمل فيه الطلبة كرواد أعمال، وأصـــحاب أموال حقيقيين. أظهرت
أن مهارات الطلبة تطورت تطورا ملحوظا، كما أثبتت أيضـــــــــــــا إمكانية تنمية مهاراتهم الريادية عن 

 طريق توفير بيئة تعليمية مناسبة.
واقع الشــباب، وخصــائص الرياديين، والتحديات،  (0255دراســة أبو مدهللا والعجلة )تناولت 

ناك العديد من المشــكالت وعلي رأســها وتبين بصــفة أســاســية أن واقع الشــباب معقد، وصــعب، وه
البطالة، وان الشــــــــــباب يميلون إلي العمل باجر علي الدخول في مشــــــــــاريع ريادية، وتبين أن عدد 

 الرياديين منخفض قياسا علي دول أخري وعلي طبيعة االقتصاد، والمؤهالت.
عمال إلى التعرف على موقف الخدمة االجتماعية من ريادة األ (0254دراســة ســعد )ســعت 

االجتماعية، من خالل تحقيق عدد من األهداف تمثلت في: مدى وجود فرص يمكن أن تســـــــــــتفيد 
الخـدمـة االجتمـاعيـة كمهنـة من المعرفـة الموجودة في ريـادة األعمـال االجتمـاعية. وقد توصــــــــــــــلت 
الـدراســــــــــــــة إلى أهميــة البــدء بــاالهتمــام بتعليم ريــادة األعمــال االجتمـاعيــة ضــــــــــــــمن منــاهج الخــدمــة 

اعيـة لتحقيق التقـارب، واالســــــــــــــتفـادة من المعطيـات النظريـة، والمهنية التي يمكن أن تحقق االجتمـ
 العدالة االجتماعية التي تنشدها المهنة.



 

 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

246 

 

 العدد الثامن عشر

إلي قياس مســـــــتوى ريادة األعمال لدى طالب  (0254دراســـــة محمد، ومحمود )كما هدفت 
يمتلكون خصـــــائص  جامعة الطائف، ودور الجامعة فى تنميتها. وتوصـــــل إلى أن طالب الجامعة

الريادة بدرجات متفاوتة، وأن الجامعة لديها رؤية، ورســــــالة واضــــــحة تتبني فكرة ريادة األعمال في 
دعم مشـــروعات الطالب، كما أن الجامعة تقييم باســـتمرار أداء المشـــاريع الطالبية. وتوصـــلت إلى 

ى الطالب، كما عدة توصــــــيات منها: ضــــــرورة أن تســــــعى الجامعة إلى تنمية الســــــمات الريادية لد
يجب أن تقوم الجامعة بتدريب الطالب على اســـــتخدام األســـــلوب العلمي في حل المشـــــكالت التي 

 .تواجههم، وأن تعمل على إضافة ريادة األعمال إلى قائمة معايير تقييم أداء الطالب
التعرف علي تأثير األفكار الريادية، والنمط  Roya et al (2014)دراســـــــة واســـــــــــتهدفت 

علي نية الطالب إلنشـــاء المشـــروعات الريادية. حيث أكدت الدراســـة علي وجود اثر قوي المعرفي 
نشــــــــــــــاء مشــــــــــــــروع  لوجود فكرة ريادية، والنمط المعرفي للطالب علي رغبته في التوظيف الذاتي، وا 
ريادي، وتم التوصـية بتصــميم عدة برامج تختص بتنمية االتجاهات االيجابية نحو ريادة األعمال، 

ــاديــة، والتي هي ذات اثر كبير علي إنشـــــــــــــــاء وتنميــة مهــا رتهــا من اجــل زيــادة قيمــة األفكــار الري
 المشروعات الريادية.

علي ضــــــــــــــرورة حرص الجامعات العربية علي تنظم فعاليات  (0251دراســـــــــة عيد )أكدت 
تثقيفية، واالهتمام ب نشــــاء مراكز متخصــــصــــة في ريادة األعمال لطرح الرؤى والتجارب، والحرص 

وتنميــة رواد األعمــال، وتنميــة التفكير الريــادي، والتحول نحو التعليم التطبيقي المنتج،  على بنــاء،
وذلـك من خالل تـدريس ريـادة األعمـال، واالهتمـام بـدرجـة أكبر بطريقـة تـدريســــــــــــــهـا بما يناســــــــــــــب 

 طبيعتها، والبرامج التوعوية.
البطـالــة في إلى معرفــة ريــادة األعمــال وأثرهـا في معــالجـة  (0251دراســـــــــة ادريس )هـدفــت 

المملكة العربية الســـعودية، والتي توصـــلت إلي وجود عالقة ذات داللة إحصـــائية قوية بين تطبيق 
مشـــاريع ريادة األعمال بالمملكة، والحد من البطالة بين شـــباب المملكة، وأيضـــا وجود عالقة ذات 

حقيقية بين  يفيةداللة إحصــائية قوية بين التحول نحو المشــاريع الريادية الحديثة، وخلق فرص وظ
شـــباب المملكة، ووجود عالقة ذات داللة إحصـــائية قوية بين كثرة المشـــاريع الريادية، وزيادة دخل 
الفرد بين الشـــباب الســـعودي محل الدراســـة، وثبت كذلك صـــحة وجود عالقة ذات داللة إحصـــائية 

 .لمملكةقوية بين تطبيق المشاريع الريادية، وزيادة عدد نسبة الشباب المتزوجين في ا
وضــــع إســــتراتيجية للتربية لريادة األعمال بالتعليم قبل  (0256دراســـة أبو ســـيف )اســــتهدف 

الجامعي في مصـر في ضوء بعض النماذج النظرية كأطر للتربية لريادة األعمال، وبعض نماذج 
 لالخطط اإلســــتراتيجية. وقد توصــــل الدراســــة إلى إســــتراتيجية مقترحة لتطبيق التربية لريادة األعما
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في مصر اشتملت على أربع مراحل األولى: تحليل الوضع الراهن للتربية لريادة األعمال، والثانية: 
صــــــــــياغة اإلســــــــــتراتيجية، والثالثة: تنفيذ اإلســـــــــــتراتيجية المقترحة )خطة العمل التنفيذية(، الرابعة: 

 المتابعة والتقويم.
قافة ريادة األعمال، ولليات التعرف على واقع ث (0256دراسة الحمالي، والعربي )اسـتهدفت 

تفعيلها بجامعة حائل من وجهة نظر الهيئة التدريســـــــية، وتوصـــــــلت الدراســـــــة إلى عدد من النتائج 
أهمها: ضـــــرورة وضـــــع ســـــياســـــات، وأهداف محددة، وخطط تنفيذية فيما يخص ريادة األعمال في 

مـــا يخص تفعيـــل الجــامعـــة. حـــاجــة وحـــدة ريـــادة األعمـــال بـــالجـــامعـــة لمزيـــد من الجهـــد، والعمـــل في
أنشـــــطتها، والوعي ببرامجها، وخططها باســـــتمرار، والترويج والدعاية، واإلعالن ألنشـــــطتها. حاجة 
خطط ريادة األعمال في الجامعة إلي ميزانيات مرصــودة، ومعتمدة حتى تســتطيع تحقيق األهداف 

وبيها من نســــــــالتي تســــــــعي إليها. ضــــــــرورة توفير بنية معرفية في مجال ريادة األعمال لتقديمها لم
 الطلبة ضمن برامج كلياتها المختلفة.

إلي التعرف علي أثر توظيف الويب الداللي ببرنامج تدريب  (0256دراســــة إبراهيم )هدفت 
الكتروني في تنمية بعض مهارات ريادة األعمال لدى متدربي كرســي الدكتور ناصــر الرشــيد لرواد 

ارات ريادة األعمال الالزمة لطالب جامعة المســـــــتقبل بجامعة حائل، وقد اشـــــــتق الباحث قائمة مه
حائل، وذلك من خالل تحليل نتائج الدراســـــــــــات والبحوث، وتحليل العمل الريادي، وقد تضـــــــــــمنت 

( مهارة فرعية، وتوصــلت الدراســة 46القائمة في صــورتها المبدئية خمســة محاور رئيســة تتضــمن )
بيق دراســـــة في التطبيق القبلي والتطلوجود فروق دالة إحصـــــائيا بين متوســـــط درجات أفراد عينة ال

البعدي في اختبار مهارات ريادة األعمال لصـــالح التطبيق البعدي، ووجود فرق دال إحصـــائيا بين 
متوســـــــــــط درجات أفراد عينة الدراســـــــــــة في القياســـــــــــين القبلي والبعدي في اختبار المكون المعرفي 

النتــائج أن برنــامج التــدريــب لمهــارات ريــادة األعمــال لصـــــــــــــــالح التطبيق البعــدي، كمــا توصــــــــــــــلــت 
اإللكتروني القـائم على الويـب الـداللي حقق فـاعلية في تحصــــــــــــــيل المكون المعرفي لمهارات ريادة 

 األعمال.
إلي التعرف علي للية اعتماد مصــادر ذكاءات األعمال  (0256نعمة وعبود ) دراســةهدفت 

إلي أن الذكاءات التســـــــعة في إشـــــــاعة ثقافة ريادة األعمال كمنهج علمي، وقد توصـــــــلت الدراســـــــة 
)ذكاء منطقي، لغوي، فضــائي، موســيقي، طبيعي حركي، بيئي ذاتي، اجتماعي والذكاء العاطفي( 
يمكن بمجموعهــا أو بجزء منهــا أن تمثــل ذكــاء األعمــال، والــذي يركز على أهميــة البــدء بتــدريــب 

ســـتفادة ا يمكن االالطالب على المهارات والســـلوكيات التي تخلق منه مشـــروع ريادي مســـتقبلي، كم
منها في صــقل المهارات، وتطوير المعارف التي تخدمه حاضــرا ومســتقبال مع تدريب التلميذ على 
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الســـــلوكيات كالتضـــــامن، والتفاهم، والتســـــامح، وقبول الرأي والرأي األخر، إضـــــافة إلى روح العمل 
 الجماعي والتي هي أساس ريادة األعمال.

تقرير عن حـالـة تعليم ريـادة األعمـال االجتمـاعية في  Thoms (2017)دراســـــــــة وقـدمـت 
مؤســـــــــــســـــــــــات التعليم العالي في انجلترا وألمانيا، وقد أظهرت نتائج الدراســـــــــــة أدلة علي أن التعليم 
الريادي يعاني من القصـــــور في التنفيذ بكل البلدين، كما يعاني الطالب من عدم وضـــــوح الرؤية، 

األعمال مع افتقارهم إلي مهارات تنظيم األعمال مع واالهتمام بالســــــــوق بســــــــبب وجود فائض في 
 تقديم برامج تدريبية متخصصة لتزيد طالبهم بالمهارات الريادية الالزمة.

إلي التعرف علي رؤية طالب جامعة تبوك حول ثقافة  (0259دراســـــة الدبوســـــي )وهدفت 
ان الوظيفي في ريـــادة األعمـــال، حيـــث أبرزت النتـــائج أّن طالب جـــامعـــة تبوك يبحثون عن األمـــ

القطاع العام بدال من المبادرات الشــخصــية، والتشــغيل الذاتي. تبين أيضــا من خالل النتائج وجود 
عالقة قوية بين محيط الطالب، وفكرة المشـــــــروع المزمع إنجازه. كما أوضـــــــحت وجود تركيز على 

يات من التوصمستوى منطقة تبوك في المشروعات المزمع إنجازها. وقد اقترحت الدراسة مجموعة 
لدعم وتعزيز ثقافة ريادة األعمال من أبرزها: التوصــــــــــــــية باســــــــــــــتحداث برنامج ريادة األعمال في 
دراج مقرر ريادة األعمال كمقرر إجباري في جميع التخصــــــــــــــصــــــــــــــات المطروحة  جامعة تبوك، وا 

 بجميع كليات جامعة تبوك.
فعيل دور جامعة حائل إلي إستراتيجية مقترحة لت (0259خالد وآخرون )وقد توصلت دراسة 

في تأصـــــــــيل ثقافة ريادة األعمال لدى الشـــــــــباب الجامعي، والتي تمثلت في إنشـــــــــاء أقســـــــــام ريادة 
نشاء وحدات لإلبداع، واالبتكار لتكون المحفز لنشر ثقافة  األعمال في الكليات، والمعاهد العليا، وا 

 ة األعمال.التعليم الريادي وريادة األعمال، وتدريب الطالب علي مهارات رياد
تقييم دور الجامعات المصـــــــــرية في تنمية ثقافة ريادة  (0258دراســــــة الرميدي )اســـــــــتهدفت 

األعمال لدى الطالب، وقد توصـــلت الدراســـة إلي أن هناك قصـــور واضـــح في دور الجامعات في 
تنميــة ثقــافــة ريــادة األعمــال لــدي الطالب في كــل المحــاور التي شــــــــــــــملــت الرؤيــة، والرســـــــــــــــالــة، 

جية، والقيادة، والحوكمة، والموارد والبنية التحتية، والدعم الجامعي، والتدويل، والعالقات واإلســــتراتي
 الجامعية الخارجية، وتقويم ريادة األعمال. 

من فعالية اســتخدام اســتراتيجيات المشــروع،  (0258دراســة البكاتوشــي، وأحمد )كما تحققت 
 ريادة األعمال. ولعب األدوار، وحل المشكلة في إكساب الطالب مهارات

إلى بحث الدور الذي تقوم به حاضـــــنات األعمال الجامعية  (0258دراســـة جادهللا )وهدفت 
في إنشــاء المشــروعات الريادية التكنولوجية، وتطويرها في األردن، وتوصــلت الدراســة إلى أن دور 
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اءت يرها جحاضـــنات األعمال األردنية ســـواء في إنشـــاء المشــــروعات الريادية التكنولوجية أو تطو 
بدرجة متوسـطة، وأوصـت الدراسـة بضـرورة قيام حاضنات األعمال األردنية بتنظيم برامج إعالمية 

رشاد أصحاب األفكار الريادية لكيفية الحصول على الدعم واالحتضان.  للتعريف بدورها، وا 
إلى التوصـــل لتصـــور مقترح لتطبيق منظومة ريادة األعمال  (0258دراســة موســى )هدفت 

ت المملكة العربية الســـــــــــــعودية، وذلك من خالل إجراء مقارنة حول منظومة ريادة األعمال بجامعا
بجامعات كل من ســـــنغافورة وتايوان والمملكة العربية الســـــعودية، وتوصـــــلت الدراســـــة إلى تصـــــور 

 مقترح لتطبيق منظومة ريادة األعمال بالجامعات السعودية في ضوء العوامل الثقافية بالمملكة.
من أهمية تنمية مهارات ريادة األعمال لدى الشـــــــــباب الجامعي، بوصـــــــــفها تمثل بعدًا  انطالقاً 

جديدًا فرضــــــته المتغيرات االجتماعية، واالقتصــــــادية على قطاع الشــــــباب، كما أوضــــــحها اإلطار 
النظري، وعرضـــــــتها الدراســـــــات الســـــــابقة. وفي إطار ســـــــعي الدول وطموحات الشـــــــعوب المتالك 

ة، وتطويرها لضمان استمرارها، وفعاليتها في ضوء المنافس،ة والمتغيرات مقومات التنمية المستدام
العالمية المعاصـــرة، تأتي أهمية ريادة األعمال، والمهارات المرتبطة بها، ودور الخدمة االجتماعية 
في التوجه نحو االهتمام بها من أجل رعاية وتبني العناصــر البشــرية المتميزة، تلك العناصــر التي 

دارة وتأســـــــيس المشـــــــروعات الريادية في المســـــــتقبل تمثل قيم ة فكرية، وعلمية قادرة على إنشـــــــاء وا 
القريـب. ونظرًا للنجـاحـات التي حققتهـا الممــارســــــــــــــة العـامـة للخـدمـة االجتمــاعيـة كـأحـد االتجـاهــات 
الحديثة للممارســـــة المهنية للخدمة االجتماعية في تنمية العديد من المهارات المختلفة مع الشـــــباب 

معي في الكثير من المجاالت والقضـــــــايا التي تهمهم، ومن هنا تأتي الدراســــــــة الحالية لتحاول الجا
التعرف على فاعلية التدخل المهني باســــــــــــــتخدام الممارســــــــــــــة العامة للخدمة االجتماعية في تنمية 

 بعض مهارات ريادة األعمال االجتماعية لدي الشباب الجامعي.
 ثانيا: أهمية الدراسة

العالمية والمحلية وما تفرضه من قيم واتجاهات جديدة مثل العمل الحر، مما يجعل التحوالت  -1
االهتمام بتنمية مهارات ريادة األعمال لدي الشــــــــباب تتفق مع تلك التحوالت وبالتالي إجراء المزيد 

 من الدراسات والبحوث في هذا المجال أمًرا ضرورًيا.
من المواضــــيع حديثة البحث في دراســــات الخدمة  إن موضــــوع ريادة األعمال االجتماعية يعدّ  -2

 االجتماعية. 
كما أن هذه الدراســـــة التجريبية تعّد من الدراســـــات األولى حول هذا الموضـــــوع في تخصـــــص  -3

الخدمة االجتماعية ولذا ف ن طرح مثل تلك القضــــــــية ومحاولة التعرف على فعالية التدخل المهني 
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جتماعية وما يمكن أن تقدمه للمهنة من تطوير وتجديد في باســــتخدام الممارســــة العامة للخدمة اال
 أساليب الممارسة المهنية يعّد إثراًء للممارسة المهنية للخدمة االجتماعية. 

تســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء واســــــــــــــتثارة االهتمام األكاديمي بموضــــــــــــــوع ريادة األعمال والذي يعد من  -4
 ية مثل البطالة والفقر.الموضوعات الحيوية التي تهتم بعالج بعض القضايا االجتماع

 ثالثا: أهداف الدراسة
تســــعي الدراســــة الراهنة الي تحقيق هدف رئيســــي وهو " اختبار فاعلية برنامج التدخل المهن  
باســتخدام الممارســة العامة للخدمة االجتماعية في تنمية بعض مهارات ريادة األعمال االجتماعية 

 لدي الشباب الجامعي".
 جموعة من األهداف الفرعية المتمثلة فيما يلي:وينبثق عن هذا الهدف م

اختبار فاعلية برنامج التدخل المهن  باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في تنمية  -1
 مهارة التخطيط لدي الشباب الجامعي.

 ةاختبار فاعلية برنامج التدخل المهن  باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في تنمي -2
 مهارة إدارة الوقت لدي الشباب الجامعي.

اختبار فاعلية برنامج التدخل المهن  باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في تنمية  -3
 مهارة إدارة المخاطر لدي الشباب الجامعي.

ية ماختبار فاعلية برنامج التدخل المهن  باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في تن -4
 مهارة التواصل لدي الشباب الجامعي.

 رابعا: اإلطار النظري للدراسة
 )أ( ريادة األعمال االجتماعية لدى الشباب الجامعي

 ( ماهية ريادة األعمال االجتماعية5
أشـــــــارت أدبيات اإلدارة إلى العديد من نماذج التعريب لمصـــــــطلح ريادة األعمال، والتي منها: 

المشــروع، والعمل الحر. والريادة أو الريادية مفهوم قديم اســتعمل ألول مرة  الريادة، المبادأة، إنشــاء
في اللغة الفرنســية في بداية القرن الســادس عشــر، وتضــمن المفهوم لنذاك معني المخاطرة وتحمل 
الصــــــعاب التي رافقت االســــــتكشــــــاف العســــــكرية، وبقي هذا المفهوم مســــــتعمال في خارج الحمالت 

هندســـــية، وبناء الجســـــور، ثم دخل إلى النشـــــاطات االقتصـــــادية في مطلع العســـــكرية، كاألعمال ال
 (.7، ص. 2557القرن الثامن عشر )أحمد، وبرهم، 
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فكلمة ريادة مصـــــدر مشـــــتق من الفعل )رود( واســـــم فاعله رائد، والرائد هو الذي يرســـــله قومه 
جوهري، به )ال الســـــــتكشـــــــاف، وتحديد مواطن الكأل، فلما يحددها يرســـــــل إليهم فيحلقون أو يقتدون

 (.436، ص. 2557
ويختلف مفهوم الريـــادة تبعـــًا لمحـــددات عـــدة، يتعلق البعض منهـــا بـــالثقـــافـــة، والبعض اآلخر 
بالمجتمع أو االقتصــاد، وما يرتبط بها من صــفات تميز أفراد المجتمع، وبالتالي القوى العاملة في 

ف القراءات المختلفة، ولم يكن هناك تعرياالقتصـــــــاد، فال يزال تعريف الريادة ســـــــؤااًل مطروحًا في 
شــــــــــــــــامـــل يحوي في طيـــاتـــه كـــل أنواع الريـــادة ومميزاتهـــا. كمـــا أن التعريف يعتمـــد على البعـــدين 

(. وعرف كل من نصــــــــر والعمري 5، ص. 2557االجتماعي، واالقتصــــــــادي في الغالب )ماس، 
جهد والمال الالزم (، الريادة بأنها "إنشـــــــاء شـــــــيء جديد ذي قيمة، وتخصـــــــيص الوقت، وال2511)

 (.147للمشروع، وتحمل المخاطر المصاحبة، واستقبال المكافأة الناتجة" )ص. 
 (:Morris et al, 2001, p. 4ويتكون مفهوم الريادة من ثالثة أبعاد وهي كالتالي )

: وتمثل الحلول اإلبداعية غير المألوفة لحل المشكالت، وتلبية الحاجات، والتي تأخذ االبتكارية -
 يغا من التقنيات الحديثة.ص
: وهي مخاطرة عادة ما تحتســـــــــب وتدار، وتتضـــــــــمن الرغبة لتوفير موارد أســـــــــاســـــــــية المخاطرة -

 الستثمار فرصة مع تحمل المسؤولية عن الفشل وكلفته.
 : وتتصل بالتنفيذ مع العمل في أن تكون الموارد المالية مستدامة وذاتية.االستدامة -

دارة أمـــــا مفهوم ريـــــادة األعمـــــال  االجتمـــــاعيـــــة فهي القـــــدرة، والرغبـــــة في تطوير وتنظيم، وا 
المشــــــــــروعات التجارية مع تحمل المخاطرة من أجل تحقيق الربح، وتمثل نقطة البداية للشــــــــــركات 
الجديدة في االقتصــــــــاد المعرفية، حيث تتواجد ريادة األعمال جنبًا إلى جنب مع األرض، والعمل، 

والتي ب مكانها أن تنتج األرباح. وتتميز ريادة األعمال باالبتكار، والموارد الطبيعيـة، ورأس المـال، 
والمخاطرة، وهي جزء أساسي من جدارة، وتميز الدولة لتحقيق النجاح في السوق العالمية المتغيرة 

(. وقد عرفها الشـــميمري، Business dictionary, 2015باســـتمرار، والمتنافســـة بشـــكل متزايد )
ا إنشاء عمل حر يتسم باإلبداع ويتصف بالمخاطرة. كما عرفتها اليونسكو ( بأنه2514والمحيميد )

( بأنها مقاربة تربوية تهدف إلي تعزيز احترام UNESCO/ILO, 2006ومنظمـة العمل الدولية )
والثقة بالنفس عن طريق تعزيز المواهب، واإلبداعات الفردية، وفي الوقت نفســه بناء القيم،  ،الذات

القة، والتي تســــاعد الشــــباب في توســــيع نظرتهم إلي التعليم الدراســــي، وما يليه والمهارات ذات الع
من فرص، وتبني األسـاليب الالزمة علي اسـتخدام النشـاطات الشخصية، والسلوكية، واالتجاهات، 

 وتلك المتعلقة بالتخطيط للمسار الوظيفي. 
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بح ة من اجل تحقيق الر كما تهرف ريادة األعمال بأنها نشــــاط يهتم بتأســــيس األعمال المتنوع
 &,Donato(، كمــــــا عرفهــــــا )Oxford, 2017مع تقــــــدير المخــــــاطر المترتبــــــة علي ذلــــــك )

Alessandra, 2012 بأنها نشاط مبدع يهدف إلي تكوين وبناء شئ جديد من ال شئ أو إيجاد )
 شئ جديد نتيجة لتطوير شئ سابق.

مشروع جديد ب مكانيات محدودة ومن خالل ما سبق يمكن تعريف ريادة األعمال بأنها "إنشاء 
نســـــبيًا، وتعتمد بشـــــكل رئيس على االبتكار، واإلبداع، وقد يكون المشـــــروع الريادي تقنية جديدة أو 
خدمة أو منتج جديد يلبي رغبات لم ُتلبى من قبل، ومن ثم تخلق مكانها في السـوق، وأيضــًا توفر 

ر يحقق الثراء، وليس فقط العيش فرص عمــل جــديــدة لرائــد األعمــال، ومن يعملون معــه بربح كبي
 الكريم.

ويمكن تعريف ريادة األعمال إجرائيا على أنها قدرات خاصـــــــــة لدى الشـــــــــباب الجامعي يمكن 
دارتها ومواجهة مخاطرها بشــــــــــــــكل يتميز باإلبداع  تنميتهـا، تســــــــــــــاعده في بداية المشــــــــــــــروعات، وا 

 واالحترافية.
 ( رائد األعمال االجتماعية0

رائد األعمال بأنه الشــــــخص الذي لديه االســــــتقالل ليكون   Joseph (2012)عرف جوزيف
قــادرًا على تحويــل فكرة جــديــدة إلى اختراع جــديــد وابتكــار نــاجح، ويتزامن في نفس الوقــت مع خلق 
منتجات جديدة، ونماذج لألعمال المسـئولة بشـكل كبير عن تطور الصناعات، والنمو االقتصادي 

يعرف رائد األعمال أيضـــــــًا بأنه الشـــــــخص الذي يتصـــــــف بالخصـــــــائص على المدى الطويل، كما 
(: التحفيز العـالي وااللتزام بـاالبتكارية، World Economic Forum, 2009, p.13التـاليـة )

والتفاؤل والقدرة على تحمل المســـــــــــؤولية، والرضـــــــــــا وتقدير الذات بدرجة عالية، والتفكير اإلبداعي 
 تحديد الفرصة الخالقة، والثقة العالية في القدرات واألفكار.والرؤية المستقبلية، والقدرة على 

 المجازفة المحسوبة وبخيارات معقولة، واالستقاللية في العمل. -
والصــفات، والســمات التي ينبغي أن تتوفر في  ،( بعض الخصــائص2515كما حدد إدريس )

أي رائد من رواد األعمال، حتى يكون رائدًا ناجحًا ومميزًا، وبذلك يســتطيع أن ينشــأ مؤســســة رائدة 
في مجالها، مميزة في عملها، تســـــــــــتطيع أن تنافس في عالم اليوم، منها: هدف طموح، وهي القوة 

عديد من األفكار القوية المحددة الفريدة أي جديدة في التي تدفعه لبناء الشــــركة، ورؤية مدعومة بال
ن  السوق، والمبادرة للوصول لنجاح فكرته، ورؤية شاملة واضحة لكيفية تحقيق هذا الهدف حتى وا 
لم تكتمل التفاصــــيل فيتســــم بالمرونة وقابلية التطوير، ووضــــع إســـــتراتيجية لتحويل حلمه إلى واقع 

، وتقوية النفس ودعمها بأمل كبير وعاطفة جياشــــــــة نحو ملموس وتنفيذها باإلصــــــــرار والتصــــــــميم
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قناع اآلخرين لالنضــمام إليهم والمســاعدة، والمخاطرة محســـوبة التكاليف والكيفية  تحقيق الهدف، وا 
يجابية وصــــــناعة  من حيث الوصــــــول إلى الســــــوق أو إنشــــــائه، وكيفية تلبية احتياجات العمالء، وا 

 القرار.
عن نشــــــــــاطات رواد األعمال، يمكن أن نحصــــــــــرها في التالي  أما بالنســــــــــبة للمميزات الناتجة

(Cassis, Youssef , 2005 يحســن وضــعه المالي الحالي، والتوظيف الذاتي، ويوفر المزيد :)
من فرص العمل التي ترضــي وتناســب القوي العاملة، وتطوير المزيد من الصــناعات، خاصــة في 

عولمة، رات االقتصـــادية على ســـبيل المثال تأثير الالمناطق الريفية والمناطق التي لم تســـتفد بالتطو 
وتوظيف اآلخرين في وظائف غالبًا ما تكون أفضل لهم، وزيادة الدخل، وزيادة النمو االقتصادي، 
والتشــــــجيع على تصــــــنيع المواد المحلية في صــــــورة منتجات نهائية ســــــواء لالســــــتهالك المحلي أو 

ق أســـواق جديدة، والمنافســـة الشـــريفة التي تشـــجع التصـــدير، والمزيد من الخدمات والمنتجات، وخل
على خلق منتجات بجودة أعلى، والتشــــــــــــجيع على اســــــــــــتخدام التكنولوجيا الحديثة على مســــــــــــتوى 
الصــــــناعات الصــــــغيرة لزيادة اإلنتاجية، وتطوير مفاهيم صــــــفات ومواقف لريادة األعمال بين رواد 

ى ي تطوير المناطق الريفية، والتشـــــجيع علاألعمال الجدد لتحقيق المزيد من التغيرات الملحوظة ف
المزيد من األبحاث والدراســات وتطوير الماكينات، والمعدات الحديثة للســوق المحلي، والقدرة على 
تحقيق إنجازات عظيمة، والتحرر واالســـــــــــــتقالل من االعتماد على وظائف اآلخرين، وتقليل هجرة 

 المواهب بتوفير مناخ محلي جديد لريادة األعمال.
أن هناك أدوار رئيســـــــــــية يقوم بها رواد   Bolton & Thompson,(2000) كما أوضـــــــــــح

األعمال من أجل تحقيق األهداف التي يســـــــــعون إلى تحقيقها وهى: يؤدون أعمااًل تختلف اختالفًا 
جوهريــًا عمــا يقوم بــه اآلخرون، ويتمتعون بــالخلق واالبتكــار، ويــدركون الفرص ويســــــــــــــتثمرونهــا، 

لالزمة الســتثمار الفرص، ويضــعون عمالئهم في مقدمة أولوياتهم، وبارعون في ويوفرون الموارد ا
تكوين شــــــــــــــبكـــات من العالقـــات مع اآلخرين، وقـــادرون على مواجهـــة األحـــداث غير المتوقعـــة، 

 ويستطيعون إدارة المخاطر، ويخلقون رؤوس األموال التي يحتاجون إليها. 
 اب الجامعيريادة األعمال االجتماعية لدى الشب( مهارات 5

مهـارات ريـادة األعمـال االجتمـاعية هي مجموعة القدرات التي تســــــــــــــاهم ببدء عمل جديد من 
 (.Cambridge Dictionary, 2017خالل ربطه مع القدرة علي تحقيق فرص جديدة )

يمكن تصــــــــنيف المهارات المطلوبة للريادة األعمال االجتماعية فى ثالثة أنواع رئيســــــــية وهى 
 (:03 .، ص2517، )عبد هللا ومحمد
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المهــارات التكنولوجيــة وتتمثــل في )القــدرة على االتصـــــــــــــــال، إدارة األعمــال التقنيــة، القــدرة على  -
 التنظيم، بناء العالقات والشبكات، العمل ضمن فريق(.

مهارات إدارة األعمال وتتمثل في )وضـع األهداف والتخطيط، صـنع القرار، المالية، المحاسبة،  -
 ، طرح المنتج(.الرقاب، التفاوض

المهارات الريادية الشــــــخصــــــية وتتمثل في )الرقابة وااللتزام، أخذ المخاطرة، اإلبداع، القدرة على  -
 التنفيذ، رؤية قيادية، يركز على التغيير(.

 في ثالثة أنواع هي:مهارات ريادة األعمال االجتماعية ( 2518كما حدد عثمان )
 االبتكار، تحمل المسئولية.المهارات الشخصية وتشمل: الطموح،   -
 المهارات اإلدارية وتشمل: التخطيط، إدارة الفريق، اتخاذ القرار، الجودة.  -
 المهارات التجارية وتشمل: التفاوض، اإلقناع، التسويق. -

( في المهارات اآلتية: التخطيط، الطموح، إدارة الوقت، 2513وأيضــــا حددها البلوشــــي والعجمية )
 إدارة الوقت، القيادة، إدارة المخاطر.االتصال/التواصل، 

 وقد حدد الباحث مهارات ريادة األعمال االجتماعية في الدراسة الراهنة كما يلي: 
. مهارة التخطيط: واحدة من المهارات المهّمة لرائد األعمال، وهي قدرته على تصـــور المســـتقبل 1

ليات لمشــــــــــكالت المتوقعة، واقتراح للتلبية احتياجاته في ضــــــــــوء األهداف، واإلمكانيات، والتنبؤ با
 العمل المناسبة لمشروعه الريادي.

. مهارة إدارة الوقت: إدارة الوقت بشكل جّيد هو مورد أساسي للنجاح، يمنح رائد األعمال الكثير 2
 من المزايا التي يحتاجها ليحقق أهدافه، وُخَططه التي وضعها لمشروعه الريادي.

قـــــدرة رائـــــد األعمـــــال علي قيـــــاس وتقييم المخـــــاطر وتطوير  . مهـــــارات إدارة المخـــــاطر: هي3
إســتراتيجيات إلدارتها. ومهارة إدارة المخاطر تقوم على عنصــرين أســاســين هما: افتراض وقوعها، 

 ووضع خطط استباقية، والتصرف السريع في حال وقوعها.
جحة مع . مهـارات التواصــــــــــــــل: هي قـدرة رائـد األعمـال إلى التواصــــــــــــــل وبنـاء عالقـات عمـل نـا4

العمالء، الموظفين، المؤثرين، الموردين، وحتى المنافســــــــــــين، فهو ســــــــــــيحتاج إلى التواصــــــــــــل مع 
اآلخرين لطرح أفكــاره وتقــديم العروض التقــديميــة للمســــــــــــــتثمرين، وعقــد الصــــــــــــــفقــات، والتــأثير في 

يجاد الحلول للمشاكل، وهكذا.  الموظفين، وحل النزاعات، وا 
 ة( أهمية ريادة األعمال االجتماعي4

ريادة األعمال االجتماعية ظاهرة جديرة باالهتمام والرعاية، نظرًا ألهميتها العظمى في التنمية 
التي تســــــــــــعى إليها مختلف المجتمعات، والخروج بشــــــــــــباب يدركون الفرص، ويبادرون فى تبنيها، 
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ويمتلكون روح االبتكـار، واإلبـداع، ويســــــــــــــتثمرون الموارد المتـاحة بطريقة منظمة من أجل الخروج 
 (. (Wiklund & Sheperd 2005بمشاريع ناجحة تحقق لهم أهدافهم في تحقيق الربح، والنمو 

بأن ريادة األعمال االجتماعية تتطلب العمل بشكل كبير إذ  Lynskey, (2000يوضح )   
نما يجب امتالك قوة عمل ماهرة قادرة على ال يكتفي عل ى حســـــــن الحظ، والتكنولوجيا المتقدمة، وا 

تحمل المســــــــــئولية، واتخاذ القرارات، وقوة العمل يجب تعليمها، وتدريبها للتفوق على المنافســــــــــين، 
 ويمكن تحديد أهمية الريادة باألتي: 

 لمميزة للريادة. إحداث التغيير، والتحول، إذ يعد اإلبداع من أهم الخصائص ا -
إيجاد العديد من المشــــــروعات التي تعد مهمة لتطوير االقتصــــــاد وتنميته، وتحســــــين الوضـــــــع  -

 المالي.
 توفير المزيد من فرص العمل التي ترضى وتناسب القوة العاملة. -
 توظيف اآلخرين في وظائف غالبا ما تكون أفضل لهم. -
 ق الريفية.تطوير المزيد من الصناعات، خاصة في المناط -
 التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية. -
 احتمالية إدخال ابتكار جذري يترك أثرًا إيجابيًا في االقتصاد بشكل كامل. -
 التشجيع على بناء وتقديم منتجات بجودة أعلى. -
 إيجاد أسواق جديدة. -
 ية.الصناعات الصغيرة لزيادة اإلنتاجالتشجيع على استخدام التقنيات الحديثة على مستوى  -
 تطوير صفات ومواقف لريادة األعمال بين رواد األعمال الجدد لتحقيق المزيد من التقدم. -
 تقليل هجرة المواهب بتوفير مناخ جديد لريادة األعمال.  -
 ( أهداف ريادة األعمال االجتماعية:1

توفير وظيفــة للــذات ولآلخرين من خالل ريــادة األعمــال االجتمــاعيــة تهتم بتنميــة القــدرة على 
إقامة مشـــــــروعات ريادية جديدة تتســـــــم باإلبداع واالبتكار، فقد يكون من الهام أن يتم تفعليها تحت 
مظلة مؤســـــــــســـــــــات التعليم العالي ليتمكنوا من اســـــــــتحداث األفكار الريادية وتبنى هذه األفكار من 

 وفى ضوء ما تقدم يمكن عرض أهم األهداف خالل التعليم الريادي لتصبح مشاريع ريادية منتجة.
 ( : 32، ص. 2515التي تسعى ريادة األعمال إلى تحقيقها وهى )لطفى، 

 توفير المعارف المتعلقة بريادة األعمال . - 
عداد خطط األعمال. -   بناء المهارات الالزمة إلدارة المشروعات الريادية وا 
ثارتها وتنمية المواهب  -   الريادية. تحديد الدوافع وا 
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 العمل على تغيير اتجاهات جميع فئات المجتمع. - 
 غرس ثقافة العمل الحر في مختلف المجاالت.  - 
 إعطاء توجيه عام يتم في إطاره وضع أهداف أكثر تحديدًا وتفصياًل. - 
 المساعدة في تحديد األنشطة الرئيسية والفرعية لتحقيق األهداف ذات األولوية. - 
بة اإلدارية من خالل المعايير المشـــــتقة من األهداف المســـــتخدمة في تقييم األداء تســـــهيل الرقا - 

 الكلى. 
 ( العوامل الداعمة لتنمية مهارات ريادة األعمال6

ــداعمــة لنمو، وتطور مهــارات ريــادة األعمــال، والتي تعمــل على  هنــاك العــديــد من العوامــل ال
العمل الحر، ومن هذه العوامل )حســــــــين، تشــــــــكيل اتجاهات إيجابية لدي الشــــــــباب الجامعي نحو 

 (:354، ص. 2513
الثقافة والقيم االجتماعية: توجد بيئات اجتماعية تشــــــــــــــجع، وتدفع أفرادها لريادة األعمال الحرة؛  -

 كوسيلة لتحقيق االستقاللية االقتصادية، وبناء اقتصاد قوى.
لوجي، واالجتماعي، والتطور التكنو إمكانية البيئة: تمثل اإلطار التشريعي، والمناخ االقتصادي،  -

 والتعليم، وغيرهما من العوامل التي تحقق بيئة استثمار مالئمة لريادة األعمال. 
التعليم: تســاعد دراســة موضــوعات ك دارة المشــروعات الصــغيرة، والتســويق، والتمويل في تنمية  -

ير الرســــــــــمي كأســــــــــلوب مهارات ريادة األعمال االجتماعية، ســــــــــواء كان بالتعليم الرســــــــــمي، أو غ
 الحضانة أو االلتحاق بالبرامج التدريبية الخاصة. 

 )ب( الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 
الممارسـة العامة من أهم النماذج التي فرضــت نفســها على ممارســة الخدمة االجتماعية خالل 

قليدي المتمثل نمط التاألخير من القرن العشرين، حيث إنها تمثل اتجاها تفاعليا يبتعد عن ال الربع
في الطرق الثالث الرئيســـــية في ممارســــــة الخدمة االجتماعية، وهناك العديد من التعريفات لمفهوم 

 الممارسة العامة للخدمة االجتماعية. 
تعرف الممارســــــة العامة للخدمة االجتماعية بأنها اإلطار الذي يوفر لألخصــــــائي االجتماعي 

ة المهنية، حيث إن التغيير البناء يتناول كل مســـتوى من مســـتويات أســـاســـًا نظريًا انتقائيًا للممارســـ
الممارسـة )من الفرد حتى المجتمع(، وتتمثل المسئولية الرئيسية للممارسة العامة في توجيه وتنمية 

 (.358، ص. 2552التغيير المخطط أو عملية حل المشكلة )علي، 
كما تعرف بأنها مدخل شـامل للممارسـة يركز علي المسـئولية المتبادلة لألخصـائي ونسق     

العميل في التعامل مع مشـكالت العمالء في البيئة حيث يتضـمن نسـق العميل مكونات شخصيته 
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المتعددة وأسرته وزمالءه ومجتمعه المحلي، والمجتمع العالمي. كما تعرف بأنها نوع من الممارسة 
يـة يعتمـد علي انتقـاء المـداخـل أو النمـاذج المهنيـة المتـاحة أمام األخصــــــــــــــائيين االجتماعيين المهن

واستخدامها في برامج التدخل المهني مع نسق الهدف بما يتناسب مع نسق العميل ونسق المشكلة 
 (.27، ص. 2550)حبيب، 

ى اســـــتخدام قاعدة وتعرف الممارســـــة العامة للخدمة االجتماعية بأنها الممارســـــة التي تقوم عل
المعارف االنتقائية، والقيم المهنية، ومجموعة عريضـــــة من المهارات الســـــتهداف األنســـــاق من أي 
حجم لتحقيق التغيير مع أي من هذه األنســــــــــــــاق من خالل أربعة متطلبات أســــــــــــــاســــــــــــــية كما يلي 

  (:25، ص. 2554)سليمان، ولخرون، 
 ل بشـــــكل فعال من خالل البناء الهيكليتتطلب الممارســـــة العامة للخدمة االجتماعية العم -

 للمؤسسة وتحت اإلشراف المهني.
 المهنية. أنها تتطلب مجموعة متنوعة من األدوار -
 المخطط. خالل عملية التغيير التفكير النقدي تطبيق مهارات -
 .الممارسة العامة للخدمة االجتماعية على تمكين العميل تؤكد -

لى قدرة األخصــــــائيين االجتماعيين على العمل مع مختلف ويشــــــير مفهوم الممارســــــة العامة إ
األنسـاق مثل األفراد واألسـر والجماعات الصغيرة والمنظمات والمجتمعات مستخدمين إطارًا نظريًا 
فعااًل يتيح لهم الفرصـــــــة الختيار ما يتناســـــــب من أســـــــاليب واســـــــتراتيجيات للتدخل مع مشـــــــكالت 

 (.24 ، ص.2550ومستويات هذه األنساق )حبيب، 
 -ويعرف الباحث الممارسة العامة للخدمة االجتماعية إجرائيا في الدراسة الراهنة بأنها:

الممارســــــــــة العامة تقوم علي عملية االنتقاء من بين النظريات المختلفة، ولهذا فقد اعتمد  -1
البــاحــث على نظريــة األنســـــــــــــــاق العــامــة، نظريــة التعلم، من اجــل تنميــة مهــارات ريــادة األعمــال 

 جتماعية لدي الشباب الجامعي.اال
الممارســــة العامة يمثل منظورا شــــامال للممارســــة المهنية يشــــتمل علي األســــاليب والطرق  -2

الفنية لحل المشــكلة دون تفضــيل التركيز علي طريقة معينة من طرق المهنة بهدف تنمية مهارات 
 ريادة األعمال االجتماعية لدى الشباب الجامعي.

العامة علي مجموعة من الجهود المهنية التي يقوم بها الممارس العام من تقوم الممارسة  -3
 خالل برنامج التدخل المهني لتنمية مهارات ريادة األعمال االجتماعية لدى الشباب الجامعي.

تتعامل الممارســـة العامة مع متصـــل انســـاق العمالء الذي يشـــمل نســـق العميل )الشـــباب  -4
لعمل(، نســـق المؤســـســـة )المعهد العالي للخدمة االجتماعية( نســـق الجامعي(، نســـق الفعل )فريق ا
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المجتمع المحلي بما فيه من مؤســــــــســــــــات مجتمعية يمكن االســــــــتفادة منها في تنمية مهارات ريادة 
 األعمال االجتماعية لدى الشباب الجامعي.

ة التي ييقوم الممارس العام بتطبيق مجموعة من االستراتيجيات والمهارات واألدوات المهن -5
تتالءم مع انســــــاق العمالء المختلفة، وكذلك ممارســــــة عدة أدوار مهنية وفقا لطبيعة نســــــق العميل 
ومن هذه األدوار )المعلم، المشـــــجع، الممكن، المســـــاعد، المنســـــق، التربوي، الموجه( وذلك لتنمية 

 مهارات ريادة األعمال االجتماعية لدى الشباب الجامعي.
 المنهجية للدراسةاإلجراءات : خامساً 

 )أ( فروض الدراسة
تســــــعي الدراســــــة الراهنة إلي التحقق من صــــــحة فرض رئيســــــي وهو " توجد فروق ذات داللة 
إحصــــــــــــــائيـة بين متوســــــــــــــط درجـات المجموعـة التجريبيـة قبـل وبعـد تطبيق برنامج التدخل المهني 

 عمال االجتماعية".باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية علي مقياس مهارات ريادة األ
 وينبثق عن هذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية المتمثلة فيما يلي:

توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــط درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق  -1
 برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية علي بعد مهارة التخطيط.

توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــط درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق  -2
 برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية علي بعد مهارة إدارة الوقت.

توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــط درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق  -3
التـدخـل المهني بـاســــــــــــــتخـدام الممـارســــــــــــــة العـامـة للخدمة االجتماعية علي بعد مهارة إدارة  برنـامج

 المخاطر.
توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــط درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق  -4

 برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية علي بعد مهارة التواصل.
تنتمي هذه الدراسة إلي نمط دراسات تقدير عائد التدخل المهني في الخدمة ب( نوع الدراسة: )

االجتماعية، وذلك باستخدام التصميم التجريبي الذي يهتم بدراسة العالقة بين متغيرين إحداهما، 
تغير ممتغير مستقل وهو "التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية"، واألخر 

 تابع وهو " تنمية مهارات ريادة األعمال لدي الشباب الجامعي".
اتبعت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي الذي يعتمد على مجموعة تجريبية )جـ( منهج الدراسة: 

 واحدة.
 )د( مجاالت الدراسة
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عالي ( طالبا من طالب المعهد ال15المجال البشري: والذي تمثل في عينة عمديه قوامها ) -1
للخدمة االجتماعية بقنا، طبق عليهم برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة للخدمة 
االجتماعية. تم اختيار العينة وفًقا للمعايير التالية: الموافقات الخطية من المشاركين في الدراسة، 

لتعاون مع أن يحصل على درجة منخفضة على مقياس مهارات ريادة األعمال االجتماعية، وا
 الباحث في تنفيذ الدراسة.

 المجال المكاني: تم إجراء هذه الدراسة في المعهد العالي للخدمة االجتماعية بقنا.  -2
 .4/2/2525وحتى  1/11/2510المجال الزمني: تم إجراء الدراسة في الفترة من  -3

      )هـ( أدوات الدراسة:
 ات العلمية التالية:اعتمد الباحث في الدراسة الحالية على األدو 

 مقياس مهارات ريادة األعمال االجتماعية لدي الشباب الجامعي )إعداد الباحث(  -1
يحتوي مقياس مهارات ريادة األعمال االجتماعية على أربعة عناصر، كما هو موضح: مهارة     

ارة، ومهارة ( عب15( عبارة، ومهارة إدارة الوقت التي تحتوي على )15التخطيط التي تحتوي على )
( عبارة، في 15( عبارة، ومهارة التواصل التي تحتوي على )15إدارة المخاطر التي تحتوي على )

( عبارة. تم 65المجمل يحتوي مقياس مهارات ريادة األعمال االجتماعية للشباب الجامعي على )
؛  3المكون من ثالث مستويات، واشتمل على الخيارات التالية: موافق =  Likertاستخدم مقياس 
 .1؛ غير موافق = 2= إلي حدا ما= 

 إجراءات ثبات وصدق المقياس
 أوال : صدق المقياس: 

( محكمًا من أساتذة الخدمة االجتماعية 15صدق المحكين: قام الباحث بعرض المقياس على ) -
الوادي والمعهد العالي للخدمة االجتماعية بقنا. وذلك إلبداء الرأي والتربيـة بجـامعـة حلوان وجنوب 

في صــــــــــالحية المقياس للتطبيق ومدى مالءمته. وبعد عرض المقياس في صــــــــــورته األولية على 
المحكمين قام الباحث بحساب نسب اتفاق المحكمين على عبارات المقياس، وأتضح مما سبق أن 

(، وقد اســـــــــــتبعد الباحث العبارات التي لم تحقق هذا القدر ٪85)معظم العبارات حققت اتفاقًا قدرة 
 من االتفاق.

( شــــــباب. تم 15االتســــــاق الداخلي: تم تطبيق المقياس بشــــــكله النهائي على عينة مكونة من ) -
 حساب معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والمقياس ككل، يوضح الجدول التالي ذلك.
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 ط بين كل عنصر والبعد الذي ينتمي إليه(: معامالت االرتبا1جدول )
 معامل ارتباط بيرسونز األبعاد

 **5.022 مهارة التخطيط
 **5.050 مهارة إدارة الوقت

 **5.873 مهارة إدارة المخاطر
 **5.883 مهارة التواصل
 **5.866 المقياس ككل
ة بالدرجة الكلي( أن جميع أبعاد المقياس ترتبط ببعضـــــــــــها البعض وتتصـــــــــــل 1يوضـــــــــــح الجدول )

(. تحقق مســتوى جيًدا 5.51للمقياس، مع وجود عالقة ذات داللة إحصــائية عند مســتوى معنوية )
 من الثقة في األداة وصدق النتائج، بحيث يمكن للباحث االعتماد عليها في الدراسة الحالية.

 
 

 ثانيا: ثبات المقياس:
جتماعية باستخدام معامل ارتباط سبيرمان (: نتائج ثبات مقياس مهارات ريادة األعمال اال2جدول )

 15براون ومعامل ألفا كرونباخ. ن= 
 ومعامل ألفا كرونباخ معامل ارتباط سبيرمان األبعاد
 **5.050 **5.875 مهارة التخطيط

 **5.052 **5.858 مهارة إدارة الوقت
 **5.032 **5.820 مهارة إدارة المخاطر

 **5.001 **5.066 مهارة التواصل
 **5.027 **5.880 المقياس ككل
( أن معظم معامالت مقياس مهارات ريادة األعمال االجتماعية تتمتع بدرجة 2يوضـــــــــــح الجدول )

 عالية من الثبات. هذا مؤشر على صحة المقياس وقابليته للتطبيق.
برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتنمية بعض مهارات  -0

 ريادة األعمال االجتماعية  لدي الشباب الجامعي.
( أسابيع، وقد، تم 8( تم تطبيق برنامج التدخل المهني على أفراد المجموعة التجريبية لمدة )5

وضع األساس النظري لبرنامج التدخل المهني من خالل اإلطار النظري للدراسة، ونتائج الدراسات 
 ونظرية التعلم.السابقة، ونظرية األنساق العامة، 
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: برنامج التدخل المهني يهدف إلي تحقيق هدف رئيســـــــــــي وهو ( أهداف برنامج التدخل المهني2
"تنمية مهارات ريادة األعمال االجتماعية لدى الشــباب الجامعي"، وينبثق من هذا الهدف الرئيســي 

 طر، التواصــــــــــــــل( لدىاألهداف الفرعية التالية: تنمية مهارات )التخطيط، إدارة الوقت، إدارة المخا
 الشباب الجامعي.

 ( أنساق العمل 5
نسق محدث التغيير: ويقصد به الممارس العام الذي يقوم بتنفيذ برنامج التدخل المهني وهو  -1

 الباحث. 
 نسق العميل: الشباب الجامعي عينة الدراسة. -2
لتدخل ة برنامج انسق الفعل: وهو فريق العمل الذي قام بالتعاون مع الباحث بتنفيذ أنشط -3

المهني، حيث قام الباحث بعمل أربعة اجتماعات تمهيدية مع فريق العمل قبل تنفيذ برنامج 
 التدخل المهني مع المجموعة التجريبية.

ة البناء المشاركة، إعاد التمكين،استراتيجيات  :( االستراتيجيات المستخدمة في برنامج التدخل4
مل، التوجيه واإلرشاد، بناء العالقات، بناء التواصل، اإلقناع المعرفي، إعادة التوازن وبناء األ
 والتوضيح والشرح، لعب الدور.

: تكنيكات العمل المشــــــــترك، المناقشــــــــة الجماعية،  ( التكنيكات المســـــتخدمة في برنامج التدخل4
 لعب األدوار، التعاون،  التوضيح، التفسير، العصف الذهني، اإلقناع.

: ، االســـــــــــــتشـــــــــــــاري، المقوم، الممكن، مقدم مســــــــتخدمة في برنامج التدخل( األدوار المهنية ال5
 تسهيالت، جامع ومحلل البيانات، المعلم، مخطط للخدمات، التربوي، المنسق، المدافع.

: المقابالت الفردية والجماعية، المحاضـــرات، الندوات، المناقشـــة أدوات برنامج التدخل المهني( 6
 لذهني.الجماعية، وورش العمل، العصف ا

: مهارات إجراء المقابالت، واالســـــــــــــتماع، ( المهارات المهنية المســــــــتخدمة في برنامج التدخل9
دارة الحوار، والمناقشة، واتخاذ القرارات، وبناء العالقات المهنية، والتواصل.  وا 

( مراحــل التــدخــل المهني لتنميــة بعض مهــارات ريــادة األعمــال االجتمــاعيــة  لــدي الشـــــــــبــاب 8
 الجامعي

 مرحلة االرتباط:  -1
هي بــدايــة العمــل مع عينــة الــدراســـــــــــــــة تم في هــذه المرحلــة عقــد اجتمــاعــات ومقــابالت فرديــة     

وجماعية مع الشــباب الجامعي عينة الدراســة، كما تم تحديد أدوات الدراســة، وهنا أســتخدم الباحث 
 دوره كجامع للبيانات. 
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 مرحلة التقدير:  -2
لقضــــية، وصــــياغتها، وتحديد نقاط القوة والضــــعف، وكذلك تحديد ففي هذه المرحلة تم تحديد ا    

 وتم التقدير على أساس فردي لكل -الشـباب الجامعي  –األولويات في التعامل مع عينة الدراسـة 
شـاب وجماعي على مســتوى جماعة الشـباب الجامعي وهنا أســتخدم الباحث دورة كممكن وكتربوي 

 . 
 التعاقد: مرحلة التخطيط للتدخل المهني و  -3

تتضـــمن هذه المرحلة حلقة الوصـــل بين التقدير، واإلجراءات الهادفة للتغيير، فيتضـــمن تحديد     
 األهداف، واألنساق، وكذلك تحرير التعاقد مع الشباب الجامعي عينة الدراسة. 

 مرحلة التدخل المهني:  -4
ها في قة، والتي تم وضــــــعوتعني تنفيذ، وتحقيق األهداف التي تم وضــــــعها في المرحلة الســــــاب    

صـــــــــــورة مهام يؤديها كل من الباحث والشـــــــــــباب الجامعي عينة الدراســـــــــــة وتشـــــــــــمل مجموعة من 
الخطوات: تحــديــد األولويــات، تعيين الغــايــات واألهــداف، معرفــة مصـــــــــــــــادر القوى، إجراء التنفيــذ، 

 واستخدم الباحث أدوار وتكنيكات عديدة على حسب محتوى البرنامج.
 برنامج التدخل المهني: مرحلة تقييم  -5

يتم فيها معرفة مدى ما حققه التدخل المهني ومعرفة التغيرات التي حدثت للشـــــــــــباب الجامعي     
 عينة الدراسة وأستخدم الباحث دورة كمقوم. 

 مرحلة اإلنهاء:  -6
في هـذه المرحلة تكون عملية أحداث التغيير قد انتهت وتكون األهداف قد تحققت ويكون هذا     

 اإلنهاء ممهد له مع الشباب الجامعي عينة الدراسة وفريق العمل . 
 مرحلة المتابعة:  -7

هذه المرحلة تكون مباشـــرة بعد كل مرحلة من مراحل التدخل وأيضـــًا بعد إنهاء التدخل المهني     
وتحـديـد مـا إذا كـانـت مهـارات ريـادة األعمـال االجتمـاعيـة قـد نمـت عنـد الشــــــــــــــبـاب الجـامعي عينة 

 الدراسة بعد فترة من برنامج التدخل المهني.
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 سادسًا: عرض وتحليل جداول ونتائج الدراسة
 ( النتائج المتعلقة بفروض للدراسة:5)

عينة الدراســــة قبل وبعد تطبيق  ( يوضــــح الفروق بين متوســــط درجات الشــــباب الجامعي3جدول )
برنــامج التــدخــل المهني على مقيــاس مهــارات ريــادة األعمــال االجتمــاعيــة ككــل ، وأبعــاده الفرعيــة، 

 Paired Samples T Test باستخدام 

  األبعاد
قيمة )ت(  بعد التدخل قبل التدخل

 المحسوبة
Sig 

(p.value) 
معامل 
بالك 
 المعدل

15ن= 15ن=   
 ع م ع م

 1.43 دالة 38.332 1.552 42.45 1.257 18.85 مهارة التخطيط
مــــــــــهــــــــــارة إدارة 

 1.51 دالة 75.210 1 44 1.345 18.67 الوقت
مــــــــــهــــــــــارة إدارة 

 1.54 دالة 57.355 1.163 43.03 845. 18 المخاطر
 1.53 دالة 65.874 5.862 43.85 1.356 18.13 مهارة التواصل
الدرجة الكلية 

 1.5 دالة 160.663 1.767 174.13 1.882 73.65 للمقياس

 تظهر نتائج الجدول السابق اآلتي:
أن هناك فروق ذات داللة إحصـــــائية بين القياس القبلي والقياس البعدي على مقياس مهارات 

( وهي ذات داللة إحصــــــــــــــائية عند 160.663ريـادة األعمـال االجتمـاعية، حيث كانت قيمة )ت=
الفروق كانت أعلى في القياس البعدي، حيث كان متوســـــط القياس (، هذه 5.51مســـــتوي معنوية )

(، كما بلغ معامل بالك المعدل 174.13(، في حين كان متوسط القياس البعدي )73.65القبلي )
(، مما يشير إلى فعالية برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 1.5)

األعمال االجتماعية لدي الشباب الجامعي عينة الدراسة، مما يثبت في تنمية بعض مهارات ريادة 
توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســـط درجات المجموعة صــحة الفرض الرئيســي للدراســـة "

التجريبية قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني باســــــتخدام الممارســــــة العامة للخدمة االجتماعية 
 عمال االجتماعية."علي مقياس مهارات ريادة األ

أن هنــاك فروق ذات داللــة إحصـــــــــــــــائيــة بين القيــاس القبلي والقيــاس البعــدي على بعــد مهــارة 
( وهي ذات داللة إحصــــــــــــــائية عند مســــــــــــــتوي معنوية 38.332التخطيط، حيـث كـانـت قيمة )ت=

(، وجـــاءت هـــذه الفروق أعلى في القيـــاس البعـــدي، حيـــث كـــان متوســــــــــــــط القيـــاس القبلي 5.51)
(، وقــد كــان معــامــل بالك المعــّدل 42.45حين كــان متوســــــــــــــط القيــاس البعــدي ) (، في18.85)
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(، مما يشــــــــــــــير إلى فعالية برنامج التدخل المهني باســــــــــــــتخدام الممارســــــــــــــة العامة للخدمة 1.43)
االجتماعية في تنمية مهارة التخطيط لدي الشـــــــــــباب الجامعي عينة الدراســـــــــــة، مما يثبت صـــــــــــحة 

وجد فروق ذات داللة إحصـــــائية بين متوســـــط درجات المجموعة تالفرض الفرعي األولى للدراســـــة "
التجريبية قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني باســــــتخدام الممارســــــة العامة للخدمة االجتماعية 

 ."علي بعد مهارة التخطيط
أن هناك فروق ذات داللة إحصــــــائية بين القياس القبلي والقياس البعدي على بعد مهارة إدارة 

( وكـانت ذات داللة إحصــــــــــــــائية عند مســــــــــــــتوي معنوية 75.210حيـث كـانـت قيمـة )ت=الوقـت، 
(، 18.67( كانت هذه الفروق أعلى في القياس البعدي، حيث كان متوسط القياس القبلي )5.51)

( ، مما يشــير 1.51(، حيث كان معامل بليك المعدل )44في حين كان متوســط القياس البعدي )
لمهني باســـــتخدام الممارســـــة العامة للخدمة االجتماعية في تنمية مهارة إلى فعالية برنامج التدخل ا

إدارة الوقت لدي الشـــباب الجامعي عينة الدراســـة، مما يثبت صـــحة الفرض الفرعي الثاني للدراســـة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق برنامج "

 "ام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية علي بعد مهارة إدارة الوقت.التدخل المهني باستخد
أن هناك فروق ذات داللة إحصــــــائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لبعد إدارة المخاطر، 

(، 5.51( وكانت ذات داللة إحصــــــــــــائية عند مســـــــــــــتوي معنوية )57.355حيث كانت قيمة )ت=
(، في حين 18بعدي، حيث كان متوســــــــــــــط القياس القبلي )كـانـت هـذه الفروق أعلى في القيـاس ال

(، مما يشــــير إلى 1.54(، حيث كان معامل بالك المعّدل )43.03كان متوســــط القياس البعدي )
فعالية برنامج التدخل المهني باســـتخدام الممارســـة العامة للخدمة االجتماعية في تنمية مهارة إدارة 

صـــحة الفرض الثالث للدراســـة "توجد فروق ذات داللة  المخاطر لدي الشـــباب الجامعي، مما يثبت
إحصــــــــــــــائيـة بين متوســــــــــــــط درجـات المجموعـة التجريبيـة قبـل وبعـد تطبيق برنامج التدخل المهني 

 باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية علي بعد مهارة إدارة المخاطر."
أن هنــاك فروق ذات داللــة إحصـــــــــــــــائيــة بين القيــاس القبلي والقيــاس البعــدي على بعــد مهــارة 

( وكانت ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوي معنوية 65.874التواصــــــــل، حيث كانت قيمة )ت=
(، كـــانـــت هـــذه الفروق أعلى في القيـــاس البعــــدي، حيـــث كـــان متوســــــــــــــط القيـــاس القبلي 5.51)
(، حيــث بلغ معــامــل بليــك المعــدل 43.85قيــاس البعــدي )(، في حين كــان متوســــــــــــــط ال18.13)
(، مما يشــــــــــــــير إلى فعالية برنامج التدخل المهني باســــــــــــــتخدام الممارســــــــــــــة العامة للخدمة 1.53)

االجتماعية في تنمية مهارة التواصــــــــل لدي الشــــــــباب الجامعي، مما يثبت صــــــــحة الفرض الفرعي 
عد متوسط درجات المجموعة التجريبية قبل وبالرابع للدراسة "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
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تطبيق برنامج التدخل المهني باســــــــــــــتخدام الممارســــــــــــــة العامة للخدمة االجتماعية علي بعد مهارة 
 التواصل."

 ( مناقشة نتائج الدراسة0)
اختبار فاعلية برنامج التدخل المهن  باســـــتخدام الممارســـــة العامة تهدف الدراســـــة الحالية إلى 

 .االجتمـاعية في تنمية بعض مهارات ريادة األعمال االجتماعية لدي الشــــــــــــــباب الجامعيللخـدمـة 
شـــملت عينة الدراســـة مجموعة تجريبية واحدة تم تطبيق مقياس مهارات ريادة األعمال االجتماعية 

 عليها قبل وبعد التدخل المهني. سيتم مناقشتها في ضوء نتائج الدراسة.
ات داللة إحصــائية بين متوســط درجات المجموعة التجريبية أظهرت النتائج أن هناك فروق ذ

في القياس القبلي والقياس البعدي على مقياس مهارات ريادة األعمال االجتماعية لصــــــالح القياس 
البعدي. وهذا يعني أن التدخل المهني باســـــــــتخدام الممارســـــــــة العامة للخدمة االجتماعية فعال في 

االجتماعية الشــــــــــــباب الجامعي عينة الدراســــــــــــة، وقد تم إثبات تنمية بعض مهارات ريادة األعمال 
 صحة الفرض الرئيسي للدراسة.

ا وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــائية بين متوســــــــــــط درجات المجموعة  أظهرت النتائج أيضــــــــــــً
التجريبيــة في القيــاس القبلي والقيــاس البعــدي على األبعــاد المختلفــة للمقيــاس )مهــارات التخطيط، 

ارة المخاطر، التواصــــــل( لصــــــالح القياس البعدي ، تم إثبات صــــــحة هذه الفروض إدارة الوقت، إد
الفرعية. وهذا يعني أن التدخل المهني باســـــتخدام الممارســـــة العامة للخدمة االجتماعية ســـــاهم في 

 تنمية مهارات التخطيط، إدارة الوقت، إدارة المخاطر، التواصل لدي أفراد المجموعة التجريبية.
لباحث اســــــتراتيجيات وتكنيكات الممارســــــة العامة للخدمة االجتماعية، بما في وقد اســــــتخدام ا

عادة البناء المعرفي والتوجيه واإلرشـــــــــاد وبناء  ذلك: اســـــــــتراتيجيات اإلقناع والتوضـــــــــيح والشـــــــــرح وا 
العالقات وبناء التواصـــل. تكتيكات لعب األدوار، التعاون، المناقشـــة الجماعية، العصـــف الذهني، 

 اإلقناع.
اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي تهدف إلى تنمية مهارات وقد 

(، 2518الرميدي )(، دراسة 2516أسـامة محمد ) ريادة األعمال مع الفئات المختلفة. مثل دراسـة
( والتي أظهرتها نتائجها فعالية اسـتخدام اسـتراتيجيات المشروع، 2518البكاتوشـي، وأحمد )دراسـة 

 عب األدوار، وحل المشكلة في إكساب الطالب مهارات ريادة األعمال.ول
( التي توصـــــــلت إلي أن برنامج 2516واتفقت نتائج هذه الدراســـــــة مع نتائج دراســـــــة إبراهيم )

التدريب اإللكتروني القائم على الويب الداللي حقق فاعلية في تحصــــــيل المكون المعرفي لمهارات 
 ريادة األعمال.
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( التي توصـــــــلت إلى أهمية البدء باالهتمام بتعليم 2514ســـــــعد ) نتائج دراســــــة كما اتفقت مع
ريـادة األعمـال االجتمـاعيـة ضــــــــــــــمن مناهج الخدمة االجتماعية لتحقيق التقارب واالســــــــــــــتفادة من 

 المعطيات النظرية والمهنية التي يمكن أن تحقق العدالة االجتماعية التي تنشدها المهنة.
(، دراســــــــــــــة أبو مـدهللا والعجلة 2513)chang & Rieple ة كمـا اتفقـت مع نتـائج دراســــــــــــــ

( التي اقترحـت برنامج لتنمية مهارات الطلبة الريادية والذي يعمل فيه الطلبة كرواد أعمال 2513)
وأصـــــــــحاب أموال حقيقيين، وأظهرت أن مهارات الطلبة تطورت تطورا ملحوظا كما أثبتت أيضـــــــــا 

 ريق توفير بيئة تعليمية مناسبة.إمكانية تنمية مهاراتهم الريادية عن ط
 Roya, et al(، دراســــــــــــــة 2514دراســــــــــــــة محمد، ومحمود ) كما اتفقت مع نتائج دراســــــــــــــة

( التي أظهرت دور الجامعة في 2518(، دراسـة موسى )2517(، دراسـة خالد ولخرون )2514)
، وأن وتةتنمية مهارات ريادة األعمال وأن طالب الجامعة يمتلكون خصـائص الريادة بدرجات متفا

الجامعة لديها رؤية ورســـالة واضـــحة تتبني فكرة ريادة األعمال في دعم مشـــروعات الطالب، والي 
ضــــــــرورة أن تســــــــعى الجامعة إلى تنمية الســــــــمات الريادية لدى الطالب، وأن تعمل الجامعة على 

 إضافة ريادة األعمال إلى قائمة معايير تقييم أداء الطالب.
الدراسـة تختلف عن نتائج الدراسات السابقة. حيث أثبتت الدراسة يمكن نسـتنتج أن نتائج هذه 

الحالية فعالية التدخل المهني باســــــــــتخدام الممارســــــــــة العامة للخدمة االجتماعية في تنمية مهارات 
ريادة األعمال االجتماعية لدي الشـــــباب الجامعي، في حين اســـــتخدمت الدراســـــات الســـــابقة نماذج 

لزيادة وعي الشــــــــــــــباب الجامعي بثقافة ريادة األعمال االجتماعية،  واتجاهات نظرية ومهنية لخري
 وتنمية مهاراتها المختلفة.
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توظيف الويب الداللي ببرنامج تدريب إلكتروني لتنمية بعض  (.0256إبراهيم، أسامة محمد. )

قبل لرواد المستمهارات ريادة األعمال لدى عينة من متدربي كرسي الدكتور ناصر الرشيد 
. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، عدد خاص، رابطة التربويين بجامعة حائل

 العرب.
إستراتيجية مقترحة للتربية لريادة األعمال بالتعليم قبل الجامعي  (.0256أبوسيف، محمود سيد. )

(، 2لجزء )(، ا167. مجلة التربية، العدد )المصري في ضوء بعض االتجاهات المعاصرة
 جامعة األزهر، كلية التربية.

التحديات التي تواجه ريادة األعمال  (.0255أبومدهللا، سمير مصطفى والعجلة، مازن صالح. )
(، جامعة 5. مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات، العدد )بين الشباب في فلسطين

 فلسطين، عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
دارة المشروعات الصغيرة. (.0229برهم، نسيم. )أحمد، مروة، و  القاهرة، الشركة العربية  الريادة وا 

 المتحدة للتسويق والتوريديات.
ريادة األعمال وأثرها في معالجة البطالة في المملكة العربية  (.0251إدريس، عبدالجليل محمد. )

معة األزهر، مركز . مجلة مركز صالح عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، جاالسعودية
 صالح عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي.

استخدام بعض اإلستراتيجيات القائمة  (.0258البكاتوشي، جنات عبدالغني وأحمد، أمل محمد. )
بية . مجلة الطفولة والتر على المتعلم لتنمية بعض مهارات ريادة األعمال لدى طفل الروضة

 ة رياض األطفال.(، جامعة اإلسكندرية، كلي36، العدد )
فاعلية برنامج إرشادي جمعي (. 0255البلوشي، محمد بن على والعجمية، نجالء بنت يوسف. )

في تنمية القدرات المعرفية والمهارية والسمات الشخصية لطلبة الصف العاشر في ريادة 
 مطبوعات جائزة خليفة التربوية، أبو ظبي، األمانة العامة لجائزة الخليفة التربوية. األعمال.

 (.2. بيروت، دار المعرفة، )طمعجم الصحاح (.0229الجوهري، إسماعيل بن حماد. )
تعليم ريادة األعمال بالمدرسة الثانوية في كل من فنلندا  (.0251الحسيني، عزة أحمد محمد. )

مكانية ( الجزء 3. مجلة دراسات تربوية واجتماعية، العدد )اإلفادة منها في مصر والنرويج وا 
 (، جامعة حلوان، كلية التربية.21)



 

 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

268 

 

 العدد الثامن عشر

واقع ثقافة ريادة األعمال بجامعة . (0256الحمالي، راشد بن محمد والعربي، هشام يوسف. )
ربية وعلم ت. مجلة دراسات عربية في الحائل ولليات تفعيلها من وجهة نظر الهيئة التدريسية

 (، رابطة التربويين العرب.76النفس، العدد )
. مجلة رؤية طالب جامعة تبوك حول ثقافة ريادة األعمال (.0259الدبوسي، سامي األخضر. )

 (، غزة، المركز القومي للبحوث. 8العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، العدد )
عات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال تقييم دور الجام (.0258الرميدي، بسام سمير. )

(، 6. مجلة اقتصاديات المال واألعمال، العدد )لدى الطالب: إستراتيجية مقترحة للتحسين
معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي عبدالحفيظ بوالصوف 

 ميلة.
واقع تمويل مشاريع ريادة األعمال  (.0254)الشميمري، أحمد صالح والمحيميد، أحمد عبدالكريم. 
. المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز في السعودية وجهة نظر خبراء ريادة األعمال

 سبتمبر. 11-0ريادة األعمال،  الرياض، في الفترة من 
 ةدور حاضنات األعمال البحثية الجامعية فى تنمية ثقافة رياد (.0258جاد هللا، باسم سليمان. )
 (، جامعة المنوفية، كلية التربية.1( الجزء )4مجلة كلية التربية، العدد )األعمال بمصر. 

. الممارسة العامة منظور حديث في الخدمة االجتماعية (.0227حبيب، جمال شحاتة. )
 اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.

دارة اإلنفعالية إستراتيجية مقترحة في تدريس م (.0255حسين، مني حمودة. ) تاج قرر تخطيط وا 
لتنمية مهارات ريادة األعمال واالتجاه نحو العمل الحر والتحصيل المعرفي لدي طلبة 

. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، العدد المدرسة الصناعية الثانوية الزخرفية
 (، رابطة التربويين العرب.3(، الجزء )38)

إستراتيجية مقترحة لتفعيل دور جامعة حائل في تأصيل  (.0259خالد، عيادة عبدهللا واخرون )
(، القاهرة، 15. مجلة المعرفة التربوية ، العدد )ثقافة ريادة األعمال لدى الشباب الجامعي

 الجمعية المصرية ألصول التربية.
 . مجلةريادة األعمال االجتماعية وموقف الخدمة االجتماعية منها (.0254سعد، النا بنت حسن.)

(، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الجمعية السعودية لعلم 8االجتماعية العدد )
 االجتماع والخدمة االجتماعية.
الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الجماعة . (0224سليمان، حسين حسن آخرون. )

 . القاهرة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.والمؤسسة والمجتمع
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تصور مقترح لتضمين ريادة األعمال . (0259هللا، هيام مصطفى ومحمد، منال فتحي. ) عبد
فى مقرر "األشغال الفنية" لتنمية مهارات التفكير الريادى إلنتاج مشروع متناهى الصغر لدى 

 (، جامعة المنوفية، كلية التربية.4مجلة كلية التربية، العدد )طالب االقتصاد المنزلى. 
فاعلية أنشطة متكاملة في تنمية معارف ومهارات ريادة األعمال  (.0258كمال. )عثمان، عبير 

لمجلة اواالتجاه نحوها لدى طالبات شعبة المالبس الجاهزة بالمدرسة الثانوية الصناعية. 
 (، جامعة حلوان، كلية التربية.51التربوية، العدد )

عية مع نماذج تعليم وممارسة المهنة مقدمة في الخدمة االجتما (.0220علي، ماهر ابوالمعاطى. )
 القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.في الدول العربية. 
الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية "أسس نظرية، نماذج  (.0225علي، ماهر ابوالمعاطي. )

 القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق . تطبيقية".
المجلة  المؤثرة عليها نحو ريادة األعمال.اتجاهات الطالب والعوامل (. 0251عيد، أيمن عادل. )

 (، جامعة المنوفية، كلية التجارة.1،2العلمية للبحوث التجارية العدد )
. دار ومكتب الحامد للنشر إدارة اإلبداع واالبتكار فى منظمات األعمال (.0252لطفى، عاكف )

 والتوزيع، عمان، األردن. 
ة المدرسية في تعليم ريادة األعمال لطالب المرحلة دور اإلدار  (.0256محسن، عبير بنت هاشم. )

 رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود ، كلية التربية. الثانوية.
قياس مستوى ريادة األعمال لدى  (.0254محمد، عوض هللا سليمان ومحمود، أشرف محمود. )
لعدد ، ا. مجلة البحث العلمي في التربيةطالب جامعة الطائف ودور الجامعة فى تنميتها

 (، جامعة عين شمس، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية.1( الجزء )15)
تصور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية  (.0258محمد، هناء احمد. )

. مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانية، لتحسين جودة الحياة لذوي االحتياجات الخاصة
 (، جامعة الملك خالد.27) ( الجزء1العدد )

ية بالتعاون مع مركز البحوث للتنمية الدول معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(
نحو سياسات لتعزيز الريادة (. 2555. )(FES)(، ومؤسسة فريدريش ايبرت IDRCبكندا )

الفلسطيني  ة. معهد أبحاث السياسات االقتصاديبين الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة
 )ماس(، فلسطين، رام هللا،.     

منظومة ريادة األعمال بجامعات کل من سنغافورة وتايون والمملكة  (.0258موسى، أحمد محمد. )
 (، جامعة األزهر، كلية التربية.2( الجزء )178مجلة التربية، العدد )العربية السعودية. 
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صائص الريادة لدى طلبة الدراسات قياس خ (.0255نصر، محمد جودت، والعمري، غسان. )
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية العليا في إدارة األعمال وأثرها في األعمال الريادية. 

 (.4والقانونية، العدد )
للية اعتماد مصادر ذكاءات األعمال في إشاعة  (.0256نعمة، نغم حسين وعبود، رشا حارث. )
(، العراق، 4مجلة األطروحة للعلوم اإلنسانية، العدد ). ثقافة ريادة األعمال كمنهج علمي

 دار األطروحة للنشر العلمي.
Bolton, B. & Thompson, J. (2000), Entrepreneurship: Talent, 

Temperament, and Technique. Oxford, Butter worth-Heinemann.  
Business dictionary .(2015). Entrepreneurship, Retrieved at 11.5,2015: 

https://www.businessdictionarv.com  
Cambridge Dictionary. (2017). Retrieved 21-6-2017. Edited 
Cassis, Youssef. (2005). Company Founders., In Youssef Cassis And 

Ioanna Pepelasis Minoglou (Eds.), Entrepreneurship In Theory And 
History, New York.  

Chang, J., & Rieple, A. (2013). Assessing students, entrepreneurial 
skills development in live projects. Journal of small business and 
enterprise development, 20 (1). 

Cynthia, Garthwait. (2018). The Social Work Practicum: A Guide and 
Workbook for Students. 7th ed, New York, Pearson Education. 

Donato, l. & Alessandra, M. (2012), Entrepreneurship Education in 
Italian Universities: Trend, Situation and Opportunities. Education 
Training, V. 54, N. 8/9. 

Henary, C. et al (2005). Entrepreneurship Education and Training; Can 
Entrepreneurship be taught?. Education Training, V.47, N.2. 
https://doi.org/10.1108/00400910510586524 

Johasen, V. et al. (2012). Entrepreneurship Education and Pupils' 
Attitudes Towards Entrepreneurs. , available at: 
www.intechopen.com (accessed 11 August 2018). 



 

 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

271 

 

 العدد الثامن عشر

Joseph Walsh. (2009). Generalist Social Work Practice: Intervention 
Methods. Belmont, Brooks/Cole Cenage Learning. 

Lynskey, M. (2000). Introduction In Michael J. Lynskey and Seiichiro 
Yonekura (Eds.), Entrepreneurship and Organization, London, 
Oxford University Press.  

Morris, M. et al.(2001). Entrepreneurial and the need for Management 
Control: Efficiency vs. Effectiveness. Second Annual 
USASBE/SBIDA. Joint National Conference, Florida. 

Oxford Dictionaries. (2017). Retrieved 21-6-2017. Edited. 
Roya, M. et al. (2014). The impact entrepreneurial ideas and cognitive 

style on students entrepreneurial intention. Journal of 
Entrepreneurship in Emerging Economies V. 6, N.2. 

Thom, M. (2017). Arts entrepreneurship education in the UK and 
Germany An empirical survey among lecturers in fine art. Education 
and Training, V. 59, N. 4. 

UNE5CO/ILO. (2006). Towards an Entrepreneurial Culture for the 
Twenty-first Century: Stimulating Entrepreneurial Spirit through 
Entrepreneurship Education in Secondary Schools. UNESCO-Paris. 

Wiklund, J. & Sheperd, D. (2005). Entrepreneurial Orientation and 
Small  Business performance: A Configurationally Approach. Journal 
of Business Venturing, N. 20. 

WORLD ECONOMIC FORUM (January 2009). Educating the Next Wave 
of Entrepreneurs-unlocking entrepreneurial capabilities to meet the 
global challenges of the 21st century. Executive summary Report on 
Entrepreneurship Education, Davos- Klosters, Switerland. 

 
 
 



 

 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

272 

 

 العدد الثامن عشر

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


