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  الملخص
ازداد االهتمام بريادة األعمال داخل اجلامعات يف خمتلف أحناء العامل، نظراً ملا حتققه من تنمية اقتصادية واجتماعية، 

ودف هذه الدراسة إيل تقييم دور . لق أجيال من املبدعني واملبتكرينوخلق فرص عمل كثرية للشباب، وخ
اجلامعات املصرية يف تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب، وكذلك التعرف علي املعوقات اليت تواجهها يف 

استمارة استقصاء بشكل إلكتروين وورقي علي عينة  ١٢٠٠ولتحقيق هديف الدراسة قام الباحث بتوزيع . ذلك
 ٨٩١س واهليئة املعاونة باجلامعات املصرية املختلفة، وقد مت االعتماد علي حتليل عشوائية من أعضاء هيئة التدري

وقد توصلت الدراسة إيل أن هناك قصور واضح يف دور اجلامعات يف تنمية ثقافة ريادة . استمارة صاحلة للتحليل
ادة واحلوكمة، واملوارد والبنية الرؤية والرسالة واإلستراتيجية، والقياألعمال لدي الطالب يف كل احملاور اليت مشلت 

وقد . اخلارجية، وتقومي ريادة األعمال التحتية، والتعليم للريادة، والدعم اجلامعي، والتدويل والعالقات اجلامعية
  .اختتمت الدراسة بإستراتيجية مقترحة لتحسني دور اجلامعات املصرية يف تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب
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Abstract  
Studying entrepreneurship has grown in universities around the world, given its 
economic and social development, the creation of many jobs for young people, and 
the creation of innovative and entrepreneurial individuals. The aim of this study is to 
evaluate the role of the Egyptian universities in developing the culture of 
entrepreneurship among students, as well as obstacles faced. To achieve the 
objectives of the study, the researcher distributed 1200 electronic and paper survey 
forms on a random sample of staff in the Egyptian universities. The analysis was 
based on an analysis of 891 valid forms. The study found that there is a clear lack of 
the role of universities in developing a culture of entrepreneurship among students in 
all areas including vision, mission and strategy, leadership and governance, resources 
and infrastructure, education for leadership, university support, internationalization 
and external university relations, and evaluation of entrepreneurship. The study 
concluded with a proposed strategy to improve the role of the Egyptian universities in 
developing a culture of entrepreneurship among students. 
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