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  الدراسةالدراسة  مستخلصمستخلص
ى التعرف على متطلبات التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء هدفت الدراسة ال

اقتصاد المعرفة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحلیلى، واستخدمت 
االستبانة والمقابالت، وتكونت عینة الدراسة من القیادات األكادیمیة بجامعة 

ات أساسیة ) فردا، وتوصلت الدراسة الى أربعة متطلب١٢٣أسوان، والبالغ عددهم( 
للتعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة وهى متطلبات( القیادة 
الجامعیة، والتثقیفیة، والموارد البشریة والتنظیمیة)، وأكدت الدراسة أن ال توجد 

بین متوسط  درجات تقدیر   α ≥(0.05( فروق دالة احصائیة عند مستوى داللة 
طلبات التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء أفراد عینة الدراسة لدرجة توافر مت

اقتصاد المعرفة تعزى لمتغیرات الدرجة العلمیة، والمسمى الوظیفى، والخبرة، 
وتقدیم مجموعة من الطرق المقترحة لتعزیز متطلبات التعلیم الجامعى فى ضوء 
اقتصاد المعرفة، وأوصت الدراسة بضرورة تبنى جامعة أسوان لسبل تعزیز 

یم الریادى، لما لها من دور فعال فى تطویر التعلیم الجامعى، مع متطلبات التعل
التركیز على بث روح االبداع والریادة للطالب والخریجین حتى یكونوا قادرین 
على المنافسة فى سوق العمل، ووضع آلیات ممنهجة لتطبیق التعلیم الریادى یتم 

یادة فى المناهج الدراسیة العمل بها من قبل القیادات الجامعیة، وكیفیة تضمین الر 
  كمدخل لرفع مستوى التعلیم الریادى الجامعى.

  التعلیم الریادى، اقتصاد المعرفة :الكلمات المفتاحیة
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Requirements For University Entrepreneurial Education 
In The Light of Knowledge Economy 

Abstract 
The study aimed to identify the requirements of university 
entrepreneurial education in the light of knowledge economy, and the 
study was based on the descriptive analytical approach, and used 
questionnaire and interviews as the researcher tools, and the sample of 
the study consisted of academic leaders at the University of Aswan, 
whose total number was (123) individuals, and the study reached Four 
basic requirements for university entrepreneurial education in the light 
of the knowledge economy are requirements (university leadership, 
cultural , human and organizational resources), and the study confirmed 
that there are no statistical differences at the level of significance (0.05 
≥α) between the mean scores of the study sample concerning the degree 
of availability of The requirements of university entrepreneurial 
education in light of the knowledge economy are attributed to the 
variables of the degree, job title, and experience, and provide a set of 
proposed ways to enhance the requirements of university entrepreneurial 
education in light of the knowledge economy, the study recommended 
the need for the University of Aswan to adopt ways to enhance the 
requirements of entrepreneurial education, because of its active role in 
the development of university education, with a focus on instilling a 
spirit of creativity and Entrepreneurship for students and graduates so 
that they can be competitive in the labor market, and put in place 
systematic mechanisms for the application of leading education to be 
implemented from.                                                                                   
Keywords: 
              Entrepreneurial Education ,KnowledgeEconomy.  
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 :مقدمة
یعد التعلیم مـن أهـم عوامـل بنـاء رأس المـال البشـرى، وأداتهـا للتغییـر، والتقـدم فـى   

أى مجتمـــع یســــعى نحــــو اإلزدهــــار، فیتجــــه العـــالم اآلن نحــــو مرحلــــة جدیــــدة وثــــورة 
شاملة، تعتمد على العمل الذهني المتمیز باإلبـداع، وتولیـد معلومـات جدیـدة تصـلح 

وتســتخدم فــي تطــویر التكنولوجیــا الجدیــدة، ممــا  لتأكیــد معلومــات أكثــر دقــة وتطــور
یــؤدى إلــى دفــع عجلــة التنمیــة علــى المســتویین االقتصــادى واالجتمــاعى، وتحســین 
مستوى المعیشة للفرد والمجتمع على حد سواء، وفـى شـتى شـؤون الحیـاة، فمـع هـذا 
التطـــور الهائـــل، تحولـــت هـــذه التكنولوجیـــا إلـــى أحـــد أهـــم جوانـــب تطـــور االقتصـــاد 

  لمي .العا
لــذا تهــتم الــدول المعاصــرة بتطــویر اقتصــادها والمجتمــع المحلــي لهــا مــن خــالل     

ــق مســــتویات عالیــــة مــــن المعرفــــة والكفــــاءة والمهــــارة التكنولوجیــــة ، ومحاولــــة  تحقیــ
استحداث آفاق جدیدة للتنمیة تعمـل مـن خاللهـا علـى مواجهـة المشـكالت المتراكمـة 

یــف الخــریجیین ممــا یزیــد مــن مشــكلة فــى المجتمــع كضــعف قــدرة الدولــة علــى توظ
  البطالة، وبالتالى تتفاقم المشكالت المجتمعیة األخرى نتیجة لها.

م ٢٠٠٤وفـــى هـــذا الســـیاق أرجـــع مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنمیـــة عـــام     
النمـــو الهائـــل فـــى اقتصـــاد الـــدول المتقدمـــة مثـــل الوالیـــات المتحـــدة وانجلتـــرا وألمانیـــا 

خـــالل القـــرن الماضـــى الـــى النمـــو المتزایـــد للمشـــروعات الصـــغیرة؛  والیابـــان وفرنســـا
التـى أسسـها األفـراد فـى تلـك المجتمعـات مـن خـالل منظومـة ریـادة األعمـال القائمــة 

  )UNCTAD,2004على االبتكار والتغییر.(
فالتعلیم یعد محـورا اساسـیا فـى تنمیـة ریـادة األعمـال وتطـویر المهـارات المرتبطـة    

لعامـة لهــا، ومـن الجـدیر بالـذكر، أنــه یمكـن اسـتثمار دور التعلـیم فــى بهـا والسـمات ا
تنمیة ریادة األعمال من سن مبكرة قد تصل إلى ریاض األطفـال، ویمتـد هـذا الـدور 

  )٣١:٢٠١١.(الشمیمرى والمبیریك،لیصل إلى المراحل المتقدمة من التعلیم الجامعى
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ســـــاهمة فـــــى التنمیـــــة وفـــــى إطـــــار الحـــــرص علـــــى تطـــــویر التعلـــــیم الجـــــامعى للم   
االقتصادیة، وتعزیز المبادرات اإلبداعیة، وربط التعلیم بالحیـاة العملیـة، ظهـر اتجـاه 
یـــدعو إلـــى دمـــج الریـــادة فـــى بـــرامج التعلـــیم، وهـــذا یجعـــل أهـــم األدوار الرئیســـة فـــى 
التعلیم الجامعى هو المساهمة فى التنمیة االقتصـادیة، مـن خـالل إطـالق المشـاریع 

)، وبـــذلك یتحـــول دور المؤسســـة التعلیمیـــة مـــن Gida,2010:56منتجـــة(االبتكاریـــة ال
التركیــــز علــــى التوظیــــف، إلــــى التركیــــز علــــى مبــــدأ تــــوفیر فــــرص العمــــل، فــــالتعلیم 
التقلیـدى یســعى إلــى البحــث عـن توافــق مخرجاتــه مــع متطلبـات التوظیــف فــى ســوق 

التعلـیم تبنـى  العمل، فى حین أن التعلیم الریـادى النـاتج عـن دمـج الریـادة فـى بـرامج
ـــــــــى تـــــــــوفیر فـــــــــرص عمـــــــــل .  وتصـــــــــمم مناهجـــــــــه، لتخـــــــــریج طـــــــــالب قـــــــــادرین عل

  )٤:٢٠١١(العمریة،
ویعـد التعلــیم الریـادى مــن أبـرز التجــارب الناجحـة فــى التعلـیم الجــامعى خــالل       

العقـــود القلیلـــة الماضـــیة، فـــالیوم توجـــد أعـــداد كبیـــرة مـــن الطـــالب فـــى جمیـــع أنحـــاء 
ى التعلــیم للحصــول علــى مهنــة فــى الشــركات القائمــة العــالم لــم تعــد تركــز فقــط علــ

قامـة المشـروعات، فعلـى  والشـركات الكبیـرة، ولكـن مـن أجـل التأهیـل للعمـل الحـر، وإ
كلیـة وجامعـة تقـدم بـرامج ١٦٠٠سبیل المثال، فى الوالیات المتحدة هنـاك اكثـر مـن 

یم الریـادى )، باإلضـافة الـى انـه یسـهم التعلـ kuratko,2005:578لریادة األعمال.(  
بتحقیــق تغییــر مجتمعــى كبیــر، لمــا یــوفره مــن زیــادة أعــداد رواد األعمــال والنهــوض 
بمستویات األداء الریادى، وال یشترط أن یكـون جمیـع أفـراد المجتمـع روادا لألعمـال 
لیتمكنــوا مــن االســتفادة مــن التعلــیم الریــادى، ولكــن یتعــین تعزیــز المســتوى الریــادى 

مـن أجـل تسـهیل تطـویر المجتمـع الریـادى فـى ظـل نظـم  لدى جمیع فئات المجتمع؛
بیئیــة فعالــة تشــجع علــى الثقافــة الریادیــة وتــدعمها، وفــى هــذا اإلطــار ینبغــى ترســیخ 
ثقافـة ریادیـة أقـوى وتطـویر عقلیـات ریادیـة بحیـث یتمتـع شـبابنا بالقـدرة علـى التفكیــر 

اهــدافهم واســتخدام بإیجابیــة، والتطلــغ لفــرص العمــل، والتمتــع بالثقــة بــالنفس لتحقیــق 
  )٨٣:٢٠١٤.(هالة السكرى، وآخرون،مهاراتهم لبناء مجتمع أفضل اقتصادیا واجتماعیا
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٤٦١  

ومن الدالئل ایضا على أهمیة الدور الذى تلعبه ریادة األعمال فى اقتصادیات    
الدول، أن غالبیة بلدان أوروبا بدأت تدمج ریادة األعمال فى االستراتیجیات 

ة الوطنیة، وفى ضوء ذلك تقوم تلك البلدان بإصالح أنظمتها والمبادرات التعلیمی
)، فالتعلیم الریادى الیوم یحتل مكانة مهمة سواء  Eurdice,2012:199التعلیمیة(  

) حیث أكدت kuratko,2005:579فى نظم التعلیم األوروبیة أو العالمیة( 
التدریب  م حول التعلیم الجامعى أن٢٠٠٩الیونسكو فى بیان المؤتمر العالمى

الذى تقدمه مؤسسات التعلیم الجامعى یجب أن یكون استجابة لتوقعات احتیاجات 
المجتمع، وهذا یشمل تشجیع بحوث تطویر التكنولوجیا الجدیدة واستخدامها 

   .وضمان توفیر التدریب التقنى والمهنى والتعلیم الریادى وبرامج التعلم مدى الحیاة
Unesco,2009,12) (  

لك، تعتمـد الـدول المتقدمـة علـى تعزیـز التعلـیم الریـادى فـى المراحـل وفى ضوء ذ   
الدراســیة األولــى، إضــافة إلــى المحــیط األســرى الــذى یشــجع علــى حــب االســتطالع 
والتســـاؤل واالنفتـــاح علـــى مـــاهو جدیـــد، وبعـــدها تـــأتى محطـــة التعلـــیم الریـــادى فـــى 

یب إبداعیـة، وتشـجیع المرحلة الجامعیة، القائم على التحلیل، وحل المشـكالت بأسـال
  التفكیر الناقد والممحص.

وظهــــر االهتمـــــام كــــذلك بالجامعـــــات المصــــریة مـــــن خــــالل عقـــــد العدیــــد مـــــن      
المشروعات التى تقدمها للطالب بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة مشـروع الطـرق 
المؤدیـــة للتعلـــیم العـــالى، ومشـــروعات تأهیـــل الخـــریجین لســـوق العمـــل التـــى تتبناهـــا 

ـــذلك اتجهـــت الكثیـــر مـــن الجا ـــة مـــن الصـــندوق االجتمـــاعى للتربیـــة، ول معـــة والممول
الـــدول الـــى االهتمـــام بـــالتعلیم الریـــادى والبحـــث عـــن نظـــم تعلیمیـــة جدیـــدة تفیـــد فـــى 
عــالج المشــكالت المجتمعیــة مــع نشــر ثقافــة العمــل الریــادى  فــى التعلــیم الجــامعى 

  مجاالت .بهدف ایجاد جیل من الریادیین والمبدعین فى جمیع ال
ویبـرز دور التعلــیم الریــادى فـي االقتصــاد المعرفــي فـي إكســاب الطــالب مهــارات    

عــادة  التفكیــر العلیــا التــي تمكــنهم مــن فهــم المعلومــات وتحلیلهــا واالســتنباط منهــا وإ
ترتیبها وتطویرها لتكون معرفة قابلة للمنافسة والتسویق، فالبد من إعـادة النظـر فـي 
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٤٦٢٤٦٢ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

فـة ادوار كوادرهـا، وعملیــات التفاعـل مـع المواقـف التعلیمیــة، التعلـیم الجـامعى، ومعر 
وبیئـــات الـــتعلم، ووعـــي المجتمـــع بأهمیـــة التحـــول إلـــى االقتصـــاد المعرفـــي، ووعـــي 
صانعي القرار بوضع السیاسات والتشـریعات الالزمـة وتبنـي عملیـة التحـول، فعملیـة 

اقتصـــــاد تطـــــویر التعلـــــیم تتطلـــــب إعـــــداد الكفـــــاءات البشـــــریة للتناســـــب مـــــع عصـــــر 
  المعرفة.

وهـذا ال یتـأتى إال مــن خـالل مواكبـة هــذه التغیـرات ومتطلباتهـا التــى یجـب علــى     
الـــنظم التعلیمیـــة أن تلبیهـــا وتفـــى بهـــا، وذلـــك بمـــا تفرضـــه مـــن بنـــاء جدیـــد للمعرفـــة، 
وظهــــور فــــروع علمیــــة حدیثــــة، وســــرعة تــــداول المعلومــــات عبــــر وســــائل االتصــــال 

ج إلـى عقلیـة متطـورة ومرنــة تسـتطیع التعامـل معهــا، المتقدمـة ، فهـذه التغیـرات تحتــا
لــى تعلــیم لعصــر المع لومــات بــدال مــن تعلــیم وتحتــاج إلــى تربیــة جیــدة بفكرجدیــد، وإ

)،  وفــى ظــل ارتبــاط التعلــیم باقتصــادیات المعرفــة ٢:٢٠١١،حســن( عصــر الصــناعة
افسـة واتخاذ المعلومات وسیلة لتحقیق اقتصاد متطور وقوى یتمیـز بالقـدرة علـى المن

العالمیــة ومجــارة التغیــرات الســریعة فــى مجــال التكنولوجیــا واالهتمــام بتــوفیر كــل مــا 
  )٥١:٢٠١٦عبید،یحتاج إلیه الخریجین فى مجال العمل الریادى .(

وأصبحت الجامعات المصریة الیوم مطالبـة بـالتركیز علـى الریـادة وتنمیـة ثقافتهـا    
لتعلیم الریــادى الجـامعى، فالمــدقق فـى ضـوء اقتصــاد المعرفـة مــن خـالل االهتمــام بـا

ألنظمــة التعلــیم العربیــة یالحــظ قلــة االهتمــام بــالتعلیم الریــادى علــى الــرغم مــن دوره 
فى تحقیق التنمیة فى المجتمعاتت، ولهذا تسعى الدراسـة الحالیـة الـى الوقـوف علـى 
متطلبـــات التعلـــیم الریـــادى الجـــامعى فـــى ضـــوء اقتصـــاد المعرفـــة مـــن وجهـــة نظـــر 

  یئة التدریس بجامعة أسوان.أعضاء ه
  الدراسة:الدراسة:  مشكلةمشكلة

عـداده للمسـتقبل قضـیة وطنیـة ینبغـى االهتمـام بهـا مـن      یعد االهتمـام بالشـباب وإ
أجــل تــوجیههم نحــو تحقیــق التقــدم والنهضــة للمجتمــع واســتغالل طــاقتهم وتوجیههــا 
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٤٦٣  

التوجیــه الســلیم فــى ذلــك بــدال مــن جعلهــم فریســة لمــن یســتغلهم فیمــا یضــر بمصــالح 
  المجتمع وأمنه واستقراه.

فمعظــــم المشـــــكالت المعاصـــــرة مثـــــل التطـــــرف والعنـــــف واالتكالیـــــة واالنهزامیـــــة     
وغیرهــا إنمــا تحــدث فــى مرحلــة الشــباب ومــن ثــم كــان التحــدى األكبــر الــذى یواجــه 
المجتمعــات الیـــوم هـــو كیفیــة توجیـــه الطاقـــات إلـــى االتجــاه اإلیجـــابى للمشـــاركة فـــى 

  )١٣٨:٢٠١٣حمن وصالح،عبد الر عملیة التنمیة.(
تكتســـب الجامعـــات أهمیـــة خاصـــة فـــى عـــالم المعرفـــة كونهـــا تـــأتى أعلـــى الســـلم    

التعلیمـــى والمعرفـــى، وتحتضـــن بـــین جانبتهـــا أفضـــل المـــوارد البشـــریة، ویتوقـــع منهـــا 
المجتمــع دورا ریادیــا فــى انتــاج المعرفــة ونشــرها والعمــل علــى تطویرهــا، فقــد انشــئت 

حـا تسـتقبل المعرفـة وتنتجهـا وتسـتثمرها وتنشـرها وتعمممهـا لتكون مكانا جامعا ومفتو 
لتكــون أســاس التغییــر فــى المجتمــع، ولقــد أخــذت الجامعــة هــذه األهمیــة مــن خــالل 
البرامج التدریسیة واألبحـاث العلمیـة التـى یقـوم بهـا أعضـاء هیئـة التـدریس والطـالب 

یتطلــع إلیهــا أى فیهــا،   وال یختلــف أثنــان بــأن الجامعــات مــن أهــم القطاعــات التــى 
مجتمــع فــى ســعیه لتطــویر نمــط الحیــاة فیــه، لــذلك یكــون التعلــیم الریــادى الجــامعى 

  خیارا البدیل عنه وهو الطریق األمثل للتنمیة.
وقــد القــت الریــادة والتعلــیم الریــادى ومفاهیمهمــا لــدى االداریــین والتربــویین قبــوال     

العربیــة فــى مجاالتهــا، الســیما تجســد فــى االهتمــام بالدراســات واألبحــاث األجنبیــة و 
) أن التعلــیم م٢٠١٥فــى ضــوء اقتصــاد لمعرفــة والــذى حیــث تناولــت دراســة العتیبــى(

ـــیم العـــالى  ـــم ینـــل حتـــى الیـــوم األهمیـــة التـــى یســـتحقها علـــى مســـتوى التعل الریـــادى ل
والجــــامعى فــــى الــــوطن العربــــى حیــــث أظهــــرت العدیــــد مــــن الدراســــات قلــــة اهتمــــام 

) ٢٠١٧،الضــعیفنىة الشــباب بثقافــة ریــادة االعمــال، ودراســة(الجامعــات العربیــة بتوعیــ
التى هدفت الى التعرف على دور التعلیم الریادى فـى تحقیـق رؤیـة المملكـة العربیـة 

) الـــى التعـــرف علـــى دور التعلـــیم ٢٠١٥،إبـــراهیم)، وهـــدفت دراســـة(٢٠٣٠الســـعودیة(
الریــــــــادى فـــــــــى دعــــــــم توجـــــــــه طـــــــــالب الجامعــــــــة نحـــــــــو العمــــــــل الحـــــــــر، وهـــــــــدفت 
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٤٦٤٤٦٤ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

براهیمة(دراســ ) إلــى التوصــل إلـــى اجــراءات مقترحــة عــن آلیــات اإلفـــادة ٢٠١٤،الســیدوإ
من سیاسات وبرامج التعلیم الریادى وریادة األعمال فىضـوء خبـرة كـل مـن سـنغافورة 

 )،Gipp and others,2013والصــین وامكانیــة اإلفــادة منهــا فــى مصــر، ودراســة(
ساســیة الواجــب توافرهــا إلنشــاء والتــى هــدفت إلــى إبــراز االحتیاجــات والمتطلبــات اال

الــى تقـدیم تحلیــل  ) lacobucci,2012( كمـا هــدفت دراسـة الجامعـات الرائـدة عالمیــا،
للوضع تحلیل للوضع الحالى والتطویر األخیر لتعلیم ریـادة األعمـال فـى الجامعـات 

  االیطالیة
) عـــرض مــوجز لمعـــاییر ضــمان جـــودة التعلـــیم ٢٠١٢،الســـامرائىكمــا قـــدمت دراســة( 

یـــادى لبنـــاء ودعـــم ثقافـــة االبـــداع والتمیـــز والریـــادة للجامعـــات الخاصـــة، وهـــدفت الر 
) الــى كشــف أهمیــة الكفــاءات الریادیــة لتحدیــد منــاهج التعلــیم  mojab,2011دراســة( 

الریادیــــة باســــتخدام منهــــاج قــــائم علــــى الكفــــاءة فــــى التعلــــیم الریادى،وهــــدفت دراســــة 
جیة لتطبیــــق التعلــــیم مــــا بعــــد ) الــــى التعــــرف علــــى وضــــع اســــتراتی٢٠١١(العمریــــة،

األساســــى بســـــلطنة عمـــــان، وأوصـــــت بضـــــرورة تشـــــجیع االبتكـــــار ضـــــمن المراحـــــل 
ـــیم العـــالى بمایســـهم فـــى نشـــر الریـــادة، وتوظیفهـــا فـــى  التعلیمیـــة، وتطـــویره فـــى التعل

) إلــــى قیــــاس ٢٠١١خدمــــة قضــــایا المجتمــــع بینمــــا هــــدفت دراسة(ناصــــر والعمــــرى،
العلیـا فـى إدارة األعمـال وأثرهـا فـى االعنـال  خصائص الریادیة لدى طلبة الدراسـات

) الــى تشـخیص المـؤهالت الریادیــة ٢٠١٠الریادیـة، وهـدفت دراســة (متعـب وراضـى،
لدى القیادات الجامعیة فى جامعة القادسیة وبیان امتالكهم ألبعادهـا باإلضـافة الـى 

دفت مـــدى تــــأثیر وعالقــــة بــــین المــــؤهالت الریادیــــة واألداء للقیــــادات الجامعیــــة، وهــــ
) الـــى استكشـــاف الســـمات الریادیـــة الممیـــزة لطـــالب الجامعـــات ٢٠١٠زیـــدان،دراســـة(

  المصریة.
كمـــا توصـــلت مؤسســـة المنظمـــة الدولیـــة للشـــباب، وجمعیـــة نهضـــة المحروســـة     

بالتعـــاون مـــع مؤسســـة ماســـتر كـــارد مـــن خـــالل تقیمهـــا لســـوق العمـــل المصـــرى فـــى 
التــى تعكــس واقــع ســوق العمــل  ینــایر الــى كثیــر مــن النتــائج٢٥مرحلــة مــا بعــد ثــورة



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٦٥  

مؤسســة واالقتصـاد المصــرى، ومـا یشــوبه مـن أوجــه قصـور والتــى تتمثـل فیمــا یلـى: (
ـــباب، وجمعیـــــــة نهضـــــــة المحروســـــــة بالتعـــــــاون مـــــــع مؤسســـــــة ماســـــــتر  المنظمـــــــة الدولیـــــــة للشــــ

  )١٤-١٣:٢٠١٣كارد،
العدید من برامج التدریب الوظیفى والمهنى قدیمة، وال تلبى احتیاجات  -

 الیة.العمل الح
االفتقــار الـــى اســالیب ابداعیـــة جدیـــدة لتعزیــز التوجیـــه واالرشــاد المهنـــى كوســـائل  -

لتحســـین قـــدرة البـــاحثین عـــن عمـــل فـــى رســـم وتحدیـــد مســـار مهنـــى طویـــل 
 المدى.

یواجــه كــل مــن اصـــحاب العمــل والبــاحثین عــن عمـــل معوقــات بســبب محدودیـــة  -
خاصــــة المعلومــــات عــــن ســــوق العمــــل، فیعتمــــد كالهمــــا علــــى العالقــــات ال

والعائلة واألصدقاء، مع التركیز على الكالم  المتناقـل لمشـاركة المعلومـات 
 حول فرص العمل.

ــــارزة فــــى قــــدرة  - ــــة الب ــــاره العقب ضــــعف معــــاییر النظــــام التعلیمــــى المصــــرى، واعتب
 الشباب على التنافس فى سوق العمل.

أنهــم  یفتقــر الشــباب لفهــم الصــورة االوســع للمســارات المهنیــة المتاحــة لهــم ویبــدو -
یفضـــلون الوظـــائف التـــى تـــوفر لهـــم عوائـــد مالیـــة ســـریعة بـــدال مـــن فـــرص 

 الترقى الوظیفى والمنافع األخرى التى قد تتحقق على المدى الطویل.
یفتقر اصحاب المشاریع الحرة من الشباب الـى المعلومـات األساسـیة حـول مكـان  -

 العمل ومهارات ادارة وتخطیط االعمال.
یمكن القول بأن مـن یمتلكـون المهـارات والقـدرات الریادیـة واستنادا لما سبق ذكره، 

فـى بیئــة األعمــال المصــریة، ال یــزال عـددهم قلــیال؛ألن الغالبیــة العظمــى مــن هــؤالء 
الریادیین المعروفین والمشهورین فـى البیئـة قـد اكتسـبوها بـالفطرة، أمـا بالنسـبة للبقیـة 

ــــــیم ــــــة والممارســــــة والتعل ــــــد اكتســــــبوها بالتجرب ــــــة فق ــــــى ال تــــــزال  الباقی والتــــــدریب، حت
المؤسسات العلمیـة العربیـة غیـر قـادرة علـى خلـق وبنـاء أجیـال جدیـدة مـن الریـادیین 



  مروه جبرو عبد الرحمن عبد المولى.د        المعرفةالمعرفة  اقتصاداقتصاد  ضوءضوء  فىفى  الجامعىالجامعى  الریادىالریادى  التعلیمالتعلیم  متطلباتمتطلبات
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٤٦٦٤٦٦ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــى االقتصـــــــــــــــــــادیات الوطنی ـــــــــــــــــــة التنمیـــــــــــــــــــة ف الـــــــــــــــــــذین یقـــــــــــــــــــودون عملی
  )٣٠:٢٠١٤العربیة.(مبارك،

ویتضح من الدراسـات السـابقة ان هنـاك تنوعـا فـى مواضـیعها واهـدافها وادواتهـا     
نــب التــى عالجتهــا، نظــرا الهمیــة التعلــیم الریــادى فــى المرحلــة الجامعیــة؛ بتنـوع الجوا

ولیصبح لها دور ریادى مؤثر فـى االقتصـاد الـذى یعـزز فـرص توظیـف الخـریجین، 
وتزویـــدهم بالمعرفـــة والمهـــارات الالزمـــة الدارة وانشـــاء مؤسســـة العمـــل، مـــن خـــالل 

وفیر وظیفـة للـذات وللغیـر مـن برامج التعلیم الریادى التـى تهـتم بتنمیـة القـدرة علـى تـ
خـالل إقامــة مشــروعات ریادیــة جدیــدة تقــوم بإنتــاج ســلع وخــدمات جدیــدة، نظــرا الن 
ریادة األعمال تسعى لبناء اقتصادى یتسم باإلبـداع واإلبتكـار، فقـد یكـون مـن المهـم 
للغایــة أن یــتم تفعیلهــا تحــت مظلــة التعلــیم الجــامعى لیــتمكن الطــالب مــن اســتحداث 

ریادیـة، وحتــى یتحقـق ذلــك البـد مـن تــوافر مجموعـة مــن متطلبـات التعلــیم األفكـار ال
الریــادى الجــامعى لتصــبح مشــاریع ریادیــة منتجــة، وهــذا الســیما فــى ضــوء اقتصــاد 
المعرفــة والــذى جعــل مــن الضــرورى للجامعــات والمشــروعات أن یكــون لــدیها القــدرة 

بقـاء واالسـتمرار فـى ظـل على تحقیق المنافسة المحلیة والعالمیة الذى یمكنهـا مـن ال
  متغیرات العصر .

  ویمكن صیاغة مشكلة الدراسة فى االسئلة التالیة:    
 ؟، واقتصاد المعرفةمااألسس النظریة والفكریة للتعلیم الریادى الجامعى .١
 ما متطلبات التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة ؟ .٢
بین   α ≥(0.05( اللة هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى د .٣

متوسط تقدیرات أفراد عینة الدراسة لدرجة توافر متطلبات التعلیم الریادى 
الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة تعزى للمتغیرات التالیة(الدرجة 

 العلمیة،المسمى الوظیفى، الخبرة)؟
ما الطرق المقترحة لتعزیز متطلبات التعلیم الریادى بجامعة أسوان فى ضوء  .٤

 اد المعرفة من وجهة نظر القیادات األكادیمیة ؟اقتص



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٦٧  

    الدراسة:الدراسة:  أهدافأهداف
  تهدف هذه الدراسة الى:

  . معرفة األسس النظریة والفكریة للتعلیم الریادى الجامعى واقتصاد المعرفة.١
  . تحدید متطلبات التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة.٢
احصــائیا عنــد مســتوى ،فــى درجــة تــوافر . معرفــة مــا اذا كانــت توجــد فــروق دالــة ٣

متطلبـــات التعلـــیم الریـــادى الجـــامعى فـــى ضـــوء اقتصـــاد المعرفـــة تعـــزى للمتغیـــرات 
  التالیة(الدرجة العلمیة،المسمى الوظیفى، الخبرة).

.الوصــول الــى الطــرق المقترحــة لتعزیــز متطلبــات التعلــیم الریــادى بجامعــة أســوان ٣
  القیادات األكادیمیة.فى ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر 

  ::الدراسةالدراسة  أهمیةأهمیة
  :تكمن أهمیة الدراسة في

طبیعـــــة الظـــــروف االقتصـــــادیة التـــــى یمـــــر بهـــــا المجتمـــــع المصـــــرى، وقلـــــة  .١
الوظائف مما یستدعى التوجـه نحـو التعلـیم الریـادى، وتعزیـزه فـى مؤسسـات 

 من أجل االرتقاء بالعملیة التعلیمیة. التعلیم العالى
ــــیم توعیــــة المســــئولین، والقیــــا .٢ ــــة، وكــــذلك الطــــالب بأهمیــــة التعل دات الجامعی

الریـــادى، وتنمیـــة الثقافـــة الریادیـــة حتـــى یمكـــنهم مـــن التعامـــل مـــع الطـــالب 
  وصقلهم بالمهارات الریادیة الالزمة فى ضوء اقتصاد المعرفة.

االهتمام المتزاید فـى العـالم لتطـویر التعلـیم وأنظمـة الجامعـات لبنـاء مجتمـع  .٣
 یات؛مما یتطلب التوجه نحو التعلیم الریادى.قادرعلى مواجهة التحد

یسـتفید منهـا القیـادات الجامعیـة لمـا تقدمــه مـن معرفـة عـن متطلبـات التعلــیم  .٤
  الریادى، وسبل تحقیقه، لخدمة الطالب والمجتمع.

تسـاعد نتـائج الدراسـة القیـادات الجامعیـة والمسـئولین فـي وزارة التعلــیم علــي  .٥
المعوقــات  ، وكـذلكعلیم الریادى بمختلـف التخصصـاتكیفیـة دمـج ثقافـة الت

 التـي تواجه التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة.
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٤٦٨٤٦٨ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

تســـاعد الجامعــــة علـــى تفعیــــل مراكـــز ریــــادة األعمـــال وحاضــــنات األعمــــال  .٦
بالجامعــــة وتفعیــــل دورهــــا مــــع الطــــالب بهــــدف رفــــع كفــــاءتهم فــــى إعـــــداد 

 المشروعات الریادیة.
  ::الدراسةالدراسة  حدودحدود

  :تتمثل حدود الدراسة في الجوانب التالیة
اقتصـرت الدراسـة علـى معرفـة متطلبـات التعلـیم الریـادى  :ىالحـد الموضـوع .١

 الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة.
 القیادات األكادیمیة بجامعة أسوان  : الحد البشري .٢
 الحدالمكانى:تم اجراء الدراسة على جامعة أسوان .٣
 م٢٠١٦/٢٠١٧الثانى من العام الدراسىالحد الزمانى: الفصل الدراسى  .٤

  الدراسة:الدراسة:  مصطلحاتمصطلحات
  استخدمت الباحثة فى هذه الدراسة المصطلحات التالیة:

  : تتعدد مفاهیم الریادة ومن بینها:مفهوم الریادة
فـى اللغــة: الریـادة فــى اللغــة العربیـة تعنــى الریــادة والقیـادة والرئاســة وهــى 

روداوریادا،وارتاده ارتیادا،أىبحث مشتقة من الفعل(راد)،وراد الكال ویروده 
عنـه وطلبـه، و(رائـد) وهـو مـن كـان یرسـله قومـه الكتشـاف أمـاكن جدیـدة 
ــاد القــوم وتقــدمهم، والرائــد اســم فاعــل مــن  للكــأل ومســاقط األمطــار، أو ق
راد: وهــــــو مــــــن یســــــبق غیــــــره ویمهــــــد الســــــبل المســــــتقبلیة(ابن منظــــــور، 

  ).١٨٧د.ت:
وبناء األشیاءأى المبـادرة والبنـاء،  : تعنى القدرة على خلقفى االصطالح

والعمل إلنجاز بنـاء المشـروع والقـدرة والبنـاء والتحلیـل وموهبـة اإلحسـاس 
  ).٤:٢٠٠٩بالفرصة التى ال یراها اآلخرون(األغا، وفیق حلمى،
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٤٦٩  

ــادة عملیــة تقــوم علــى المبــادأة لبــدء مشــروع جدیــد یرتكــز علــى      فالری
ید الفرص المتاحة فـى األسـواق، مفهوم االبداع واالبتكار عن طریق تحد

واستخدام الموارد المتاحة التـى یمكـن اسـتغاللها بهـدف عمـل جدیـد، كمـا 
ـــدة علـــى الســـاحة وبســـرعة فائقـــة  ـــر أداة للمواجهـــة مـــع تنافســـیة جدی تعتب
ــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــوى المحركــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــرات وتعتبــــــــــــــــــــــر مــــــــ التغی

  )  Kraus&kauranen,2009:66لالقتصاد(
  )(Entre preneurship  Education: التعلیم الریادى

مجموعة من األسالیب التعلیم النظامى الذى یقوم على إعالم، وتـدریب، 
وتعلیم أى فرد یرغب بالمشـاركة فـى التنمیـة االقتصـادیة االجتماعیـة مـن 
خــــالل مشــــروع یهــــدف إلــــى تعزیــــز الــــوعى الریــــادى، وتأســــیس مشــــاریع 

الدولیــــة  منظمــــة العمــــلاألعمــــال أو تطــــویر مشــــاریع األعمــــال الصــــغیرة.(
  )٢١:٢٠١٠والیونسكو،

تعــرف الدراســة الحالیــة التعلــیم الریــادي تعریفــا إجرائیــا بأنــه اكتســاب     
طـــالب الجامعـــة اتجاهـــات ومهـــارات العمـــل الحـــر، وذلـــك لزیـــادة الـــوعي 
ــــى مهــــارات اإلبــــداع واالبتكــــار،  بــــإدراك الفــــرص الوظیفیــــة وتــــدریبهم عل

عمــل الحــر والتوظیــف الــذاتي وتنمیـة الرغبــة للمبــادرة بــإطالق وممارسـة ال
وجعل الخریجین خالقین لفرص العمل ال باحثین عنها، وتزویدهم بالقدرة 
علــى إدراك الطــرق التــي یســتطیعون مــن خاللهــا المســاهمة فــي التنمیــة، 
وفــي رخــاء مجتمعــاتهم، وذلــك لعــالج مشــكالت البطالــة والفقــر والعنــف 

  والتهمیش االجتماعي.
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٤٧٠٤٧٠ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

 Nowledge  Economy :  اقتصاد المعرفة
تعریــف البنـــك الـــدولى إلقتصـاد المعرفـى بأنه:االقتصـاد الـذى یحقـق     

ـــــــة االقتصـــــــادیة  اســـــــتخداما فعـــــــاال للمعرفـــــــة مـــــــن أجـــــــل تحقیـــــــق التنمی
واالجتماعیة، وهـذا یتضـمن جلـب المعـارف األجنبیـة وتطبیقهـا باالضـافة 

(الشـمرى . إلى تكییـف وتكـوین المعرفـة مـن أجـل تلبیـة احتیاجاتـه الخاصـة
  )١٥:٢٠٠٧واللیثى،

هـــو االقتصــــاد الــــذى یحقــــق اســــتخداما فعـــاال مــــن أجــــل تحقیــــق التنمیــــة 
االقتصـادیة واالجتماعیــة ویحقــق المنفعــة فـى توظیــف المعرفــة واســتغالل 
معطیاتها فـى تقـدیم منتجـات أو خـدمات متمیـزة جدیـدة أو متجـددة یمكـن 

  )٦٤٤:٢٠٠٩تسویقها وتحقیق األرباح منها وتولید الثروة(سعید،
وتعـــرف الدراســـة الحالیـــة اقتصـــاد المعرفـــة بأنـــه إنتـــاج وادارة المعرفـــة    

وتوظیفهــا فــى تحســین جــودة العملیــة التعلیمیــة واالرتقــاء بالنظــام التربــوى 
ومخرجاتــه بهــدف تمكــین الطــالب مــن االســتخدام األمثــل للعقــل البشــرى 

ر المختلفـة بكفاءة  وفاعلیة، وتوظیف طرق البحث العلمى وأنمـاط التفكیـ
وتكنولوجیــــــا المعلومــــــات إلحــــــداث التغیــــــرات اإلقتصــــــادیة واالجتماعیــــــة 

  لتحقیق النهضة المنشودة فى المجتمع.
    ::  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات

بعنوان التعلیم الریادى مدخل لدعم توجه طالب  ):٢٠١٥دراسة إبراهیم( .١
لیم هدفت الدراسة الى إرساء مبادىء التع الجامعة نحو الریادة والعمل الحر

الریادى لطالب الجامعات ودعم توجههم نحو الریادة والعمل الحر، وتحدید 
متطلبات التعلیم الریادى الجامعى، والوصول الى تصور مقترح للتعلیم الریادى 
لدعم توجه الطالب نحو الریادة والعمل الحر، واستخدم الباحث المنهج الوصفى 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٧١  

لت أداة الدراسة باالستبانة، وتكونت التحلیلى لمالئمته لطبیعة الدراسة، فیما تمث
) من أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود بالمملكة ١٥٠عینة الدراسة من(

العربیة السعودیة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:توفر 
الطالب الجامعة نحو العمل الحر، بدرجة كبیرة، والمتطلبات التنظیمیة لتحقیق 

  ریادى الداعم لتوجه طالب الجامعة نحو العمل الحر بدرجة كبیرة.التعلیم ال
براهیم( .٢ سیاسات وبرامج التعلیم الریادى، وریادة ):بعنوان ٢٠١٤السید وإ

األعمال فى ضوء خبرة كل من سنغافورة والصین، والتوصل إلى إجراءات 
عمال مقترحة عن آلیات اإلفادة من سیاسات وبرامج التعلیم الریادى وریادة األ

، ولتحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج المقارن لمالئمته فى مصر
لطبیعة الدراسة، وتوصل الباحثان الى آلیات مرتبطة بالسیاسات الحكومیة والبیئة 

  الداعمة للتعلیم الریادى وریادة األعمال فى الجامعات المصریة.
للریادة فى مـدارس التعلـیم استراتیجیة لتطبیق التعلیم ) ٢٠١١دراسة العمریـة( .٣

مابعد األساسى بسلطنة عمان هدفت الدراسـة التعـرف علـى واقـع الممارسـات 
المرتبطــة بمتطلبـــات التعلـــیم للریـــادة فـــى مــدارس التعلـــیم مـــا بعـــد األساســـى 

باالضــــافة إلــــى بنـــــاء اســــتراتیجیة مقترحــــة فـــــى ضــــوء واقـــــع  بســــلطنة عمـــــان،
واســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفى،  متطلبــات التعلــیم للریــادة، وآراء الخبــراء،

ولتحقیــق أغــراض الدراســة قامــت الباحثــة باســتخدام أداتــین، األولــى اســتبانة وتــم 
)فـردا، واألداة الثانیــة أسـلوب دلفـاى حیــث ٧٧تطبیقهـا علـى مجتمـع مكــون مـن (

)خبیـــرا مـــن اعضـــاء هیئـــة التـــدریس بالجامعـــة، وتوصـــلت ٢٠تـــم األخـــذ بـــآراء (
ن النتـائج مـن اهمها:الممارسـات الحالیـة تعكـس مسـتوى الدراسة الى مجموعـة مـ

بــــالموارد المادیـــة المتاحــــة،  یتعلــــقمتوســـط فـــى متطلبــــات التعلـــیم للریــــادة فیمـــا 
وأسالیب التدریس والمنـاهج، والبـرامج واألنشـطة،ومهارات إعـداد الطـالب لكونـوا 
ــادینن، دعــــم البیئــــة الخارجیــــة للریــــادة ضـــعیف ممــــا یتطلــــب تحقیــــق الشــــراكة  ریـ

  المجتمعیة.
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٤٧٢٤٧٢ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

الریادیــة وأثرهـــا فـــى الــداء الجـــامعى المتمیـــز ):٢٠١٠دراســة متعــب وراضـــى( .٤
دراســـــــة اختباریـــــــة آلراء عینـــــــة مـــــــن القیـــــــادات الجامعیـــــــة فـــــــى جامعـــــــة 

ـــــة لـــــدى القادســـــیة(العراق)  ـــــى تشـــــخیص المـــــؤهالت الریادی هـــــدفت الدراســـــة ال
مســــة القیـــادات الجامعیــــة فــــى جامعــــة القادســــیة ومــــدى امــــتالكهم لألبعادهــــا الخ

باالضـــافة الـــى مـــدى وجـــود تـــأثیر وعالقـــة المـــؤهالت الریادیـــة واألداء للقیـــادات 
الجامعیـــة، واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفى التحلیلـــى، ولتحقیـــق اغـــراض 
الدراسة تم االعتماد على االستبانة كـاداة رئیسـة لجمـع البیانـات، وقـد تـم تطبیـق 

داء ونواب ورؤساء األقسـام فـى ) من السادة العم٧٠الدراسة على عینة قوامها (
جامعة القادسیة، وتوصـلت الدراسـة الـى مجموعـة مـن النتـائج مـن اهمهـا تمتلـك 
اغلب القیادات الجامعیـة فـى جامعـة القادسـیة المـؤهالت الریادیـة العالیـة، إذ ان 
اغلـــــبهم یمتلــــــك الرغبــــــة فـــــى االســــــتقاللیة واإلبداعیــــــة والبحـــــث عــــــن المنافســــــة 

نمیلـــون إلـــى تجنـــب المخـــاطر.، وضـــعف قـــدرة القیـــادات واالســـتباقیة، ولكـــنهم ی
ــــة التــــى یمتلكونهــــا فــــى تعزیــــز أدائهــــم  الجامعیــــة علــــى توظیــــف األفكــــار الریادی

  الجامعى.
قیـادة الجامعـة الریادیـة : مواجهـة احتیاجـات )  Gibb & etc,2013دراسـة(  .٥

تنمیة ریادة المشاریع فى مؤسسات التعلیم العالى هدفت الدراسة الـى إبـراز 
االحتیاجات والمتطلبات األساسیة الواجب توافرهـا إلنشـاء الجامعـات الرائـدة 

، واعتمــدت منهجیــة الدراســة عالمیــا علــى مســتوى مؤسســات التعلــیم العــالى
علــى اســتخدام أحــد أدورات البحــوث الكیفیــة، وهــو تحلیــل المحتــوى، واســتعان 

ت التربویـــة البــاحثون فـــى غجــراء دراســـتهم بعینــة عشـــوائیة مختــارة مـــن المقــاال
المنشــــورة فــــى الــــدوریات المحكمــــة علمیــــا خــــالل الفتــــرة الزمنــــة الممتــــدة بــــین 

)، وتوصـــلت الدراســـة الـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج مـــن ٢٠١٣-١٩٩٨عـــامى(
ــــدى مؤسســــات  أهمهــــا االحتیاجــــات والمتطلبــــات األساســــیة الواجــــب توافرهــــا ل

لة ورؤیــــة التعلــــیم العــــالى، إلنشــــاء الجامعــــات الرائــــدة عالمیــــا هى:تحدیــــد رســــا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٧٣  

مؤسســیة تــدعم التوجــه االســتراتیجى نحــو المســتقبل مــن أجــل تعمــیم المعرفــة، 
 وعقد الشراكات الخارجیة التى تعمل على توفیر القدر الكافى من التمویل.

تعلـیم ریـادة األعمـال فـى الجامعــات ) بعنـوان lacoucci,micozzi,2012دراسـة ( .٦
سـة إلـى تقــدیم تحلیـل للوضــع ، هــدفت الدرااإلیطالیـة:التوجهات،الحاالت،الفرص

الحالى والطور اآلخیر لتعلیم ریادة العمال فى الجامعـات اإلیطالیـة ومناقشـة مـا 
ـــت هـــــذه الـــــدورات والمنـــــاهج تطـــــابق الطلـــــب علـــــى الكفـــــاءات الریادیـــــة،  إذا كانــ

متخصصـة  ومناهجوتوصلت الدراسة الى قلة عدد الجامعات الى لـدیها دورات 
فـى كلیـات العلـوم والهندسـة، باإلضـافة إلـى تـأخر  فى ریادة العمال، وهى تتركز

الجامعــات اإلیطالیــة فــى مواكبــة االتجــاه العــالمى فــى تعلــیم ریــادة العمــال علــى 
 المستوى الجامعى.

تطـویر المـنهج القــائم ) بعنـوان Reza,Abdol hadi&Mjab,2011دراسـة ( .٧
اءات على الكفاءة فى التعلیم الریـادى هـدفت الدراسـة الـى كشـف اهمیـة الكفـ

الریادیة لتحدیـد منـاهج التعلـیم الریادیـة باسـتخدام منهـاج قـائم علـى الكفـاءة 
، واعتمــدت الدراســة علــى منهجیــة البحــث خــاص بطــالب تكنولوجیــا المعلومــات

المزدوجة، فعلى الجانب النـوعى تـم جمـع البیانـات مـن خـالل اجـراء المقـابالت، 
تــم تطبیــق الدراســة علــى امــا علــى الجانــب الكمــى تــم تطبیــق االســتبانات، وقــد 

ــــا المعلومــــات  ــــولى هــــى رواد مشــــاریع ناشــــطین فــــى مجــــال تكنولوجی ــــین ال عینت
وطــالب تكنولوجیــا المعلومــات فــى مســتوى البكــالوریوس، وتتكــون العینــة الثانیــة 
مـــــن خبراء(یضــــــمون خبــــــراء أكــــــادیمین فـــــى میــــــدان التعلــــــیم الریــــــادى و ریــــــادة 

فــى مجــال الریــادة مهمــة للغایــة  األعمــال) وتوصــلت الدراســة الــى ان الكفــاءات
ینبغـــى التركیـــز علیهـــا واالســـتفادة مـــنهم فـــى تصـــمیم المنـــاهج لطلبـــة تكنولوجیـــا 

 المعلومات
ــة فــى مجتمــع ) بعنــوان Zaharia & Gibert,2005دراســة (  .٨ الجامعــة الریادی

المعرفــة، هــدفت الدراســة إلــى تنــاول متطلبــات الجامعــات الرائــدة عالمیــا فــى 
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٤٧٤٤٧٤ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

مــدت منهجیــة الدراســة علــى اســتخدام احــد ادوات البحــوث عتعصــر المعرفــة، وا
الكیفیـــة وهوتحلیـــل المحتـــوى، ولتحقیـــق أغــــراض الدراســـة تـــم تطبیـــق الدراســــات 
المنشورة فى الدوریات العلمیـة المحكمـة خـالل الفتـرة الزمنیـة الممتـدة، وتوصـلت 

فـى  الدراسة الى وجود اربعة متكطلبات اساسیة القامـة الجامعـات الرائـدة عالمیـا
ـــــة للمـــــوارد البشـــــریة،  ــر المعرفـــــة، وهـــــى البنـــــاء المؤسســـــى، واالدارة الفعال عصـــ

 االدارة والحوكمة التنظیمیة، والتدویل.و
تطــــویر التعلــــیم الجــــامعى مــــن خــــالل ) بعنــــوان ٢٠١٢دراســـة (عبــــد الــــرحمن، .٩

هــدفت الدراســة الــى تحدیــد ماهیــة اقتصــادیات اســتخدام اقتصــادیات المعرفــة، 
ــــیم المعرفــــة وخصائصــــها وا بعادهــــا والكشــــف عــــن مــــدى مواءمــــة خریجــــى التعل

الجــامعى الحتیاجــات ســوق العمــل، ومــن ثــم الوصــول الــى اقامــة وبنــاء مجتمــع 
المعرفــة والتعــرف علــى خصــائص هــذا المجتمــع المعرفــى، كمــا قامــت الدراســة 
بوضــع تصــور مقتــرح الســتخدام اقتصــادیات المعرفــة لتطــویر التعلــیم الجــامعى، 

افتقــار الجامعــات المصــریة للــربط بــین التعلــیم الجــامعى  وتوصــلت الدراســة الــى
واحتیاجـــــات ســـــوق العمـــــل ومتطلباتـــــه، وعـــــدم معرفـــــة أعضـــــاء هیئـــــة التـــــدریس 
بمتطلبـــات ســـوق العمـــل واحتیاجاتـــه، وغیـــاب ثقافـــة اقتصـــادیات المعرفـــة عمـــال 
ومضــومنا لــدى اعضـــاء هیئــة التــدریس بالجامعـــات المصــریة، وتــدنى وضـــعف 

 ات العملیة والنظریة واحتیاجات سوق العمل.العالقة بین الكلی
ـــالى فـــى ) بعنـــوان ٢٠٠٥دراســـة الســـورطى( .١٠ ـــیم الع ـــى والتعل االقتصـــاد المعرف

هدفت الى تحلیل العالقة بین االقتصـاد المعرفـى والتعلـیم العـالى  الوطن العربى
فـى الــوطن العربــى مــن خــالل معرفــة تـأثیر اقتصــاد المعرفــى فــى التعلــیم العــالى 

لعربــى، ومعرفـــة مــدى قــدرة التعلــیم العـــالى علــى مواكبــة االقتصـــاد فــى الــوطن ا
المعرفـى، وتوصــلت الدراســة الــى مظــاهر اقتصــاد المعرفــى المــؤثرة علــى التعلــیم 
العـالٌى اقامـة شــراكة بـین مؤسســات التعلـیم العـالى مــن جهـة وبــین امـاكن العمــل 

نتــاج المعرفــ ة، ةوأن مـن جهــة اخــرى، وجعـل الجامعــات مراكــز للبحـث العلمــى وإ
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٤٧٥  

تـــزود الجامعـــات الطـــالب بمهـــارات الجدیـــدة والمتغیـــرة التـــى یتطلبهـــا االقتصـــاد 
المعرفـــى، وأن تتبنـــى الجامعـــات الـــتعلم مـــدى الحیاة،كمـــا أن الجامعـــات لعربیـــة 
بشـــكل عــــام غیــــر قـــادرة باوضــــاعها الحالیــــة علـــى مواكبــــة تحــــدیات ومتطلبــــات 

الك معرفـــة قدیمــــة، وال االقتصـــاد المعرفـــى، النهـــا كثیـــرا مــــا تعتمـــد علـــى اســـته
تعطــــى اولویــــة للبحــــث العلمــــى، ولــــم تحــــز تقــــدما كبیــــرا فــــى مجتــــال تكنولوجیــــا 
المعلومـــات، وتســـتخدم غالبـــا طـــرق تـــدجریس تقلیدیـــة، وتواجـــه صـــعوبات بشـــأن 
اســـتقاللیتها، وتضـــع قیـــودا علــــى سیاســـة القبـــول ممـــا یقلــــل مـــن عـــدد الطــــالب 

 الملتحقین بها.
لتعلیم العالى والمستویاتى المعیاریة فى ا) بعنوان ٢٠٠٧دراسة عیدروس( .١١

، فقد هدفت الى تحدید  ظل التحوالت االقتصادیة المعاصرة واقتصاد المعرفة
الكمستویات المعیاریة للتعلیم العام والتعلیم العالى فى ضوء المستجدات 
المعاصرة، ووضع تصور مستقبلى لمواجهة نظام اقتصادى تربوى 

صلت الدراسة احداث تغییر ثقافى واع على جدید(اقتصاد المعرفة)، وتو 
مستوى المؤسات التعلیمیة واولیاء األمور والراى العام فى المجتمع، واعادة 
الهیكلة المالیة للنظم التعلیمیة على نحویجعل التمویل من اجل الجوددة 
الشاملة فى التعلیم، مع االستخدام المكثف والمخطط للموارد المتاحة بشكل 

كفاءة ادارة الموارد المالیة المخصصة وتتبع صور الهدر فیها  یسهم فى رفع
وتقلیلها بما یعود فى النهایة الى تحسین الكفاءة الداخلیة للنظم التعلیمیة 
التى تعانى من الهدر المستمر، والتفكیر فى صیغ واسالیب تعلمیة جدیدة 

فى التعلیم تضیق الفجوة بین التعلیم والبیئة والمجتمع المحلى، مع التركیز 
على بناء االنسان، واعداد قیادات لمستقبل، وربط التعلیم بأسواق العمل، 
عادة هیكلة منظومة التعایم بما یتماشى مع اإلجراءات الهیكلیة فى اصالح  وإ
االقتصاد، واالهتمام بالمهارات والقدرات التحلیلیة واالبتكاریة، والتركیز على 

ن الدولى فى مجاالت التعلیم وربط التعلیم تعلیم االنتاج، وتوسیع أطر التعاو 
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وخططه بالخطة االقتصادیة وخطط التنمیة واحتیاجات سوق العمل الداخلیة 
 والخارجیة.

  التعلیق العام على الدراسات السابقة :
من حیث منهج الدراسة :اتفقت الدراسات جمیعها على استخدام المنهج  .١

) ٢٠١٤دراسة السید وابراهیم( الوصفى التحلیلى، ولكن اختلفت مع الدراسات
فى استخدام المنهج الوصفى المقارن، لكن الدراسة الحالیة تتفق مع 

 الدراسات التى استخدمت المنهج الوصفى التحلیلى
من حیث أداة الدراسة:اتفقت جمیع الدراسات على استخدام االستبانة كأداة  .٢

ا دراسة رئیسیة ، أما دراسة فقد استخدمت أداة تحلیل المحتوى، ام
) فقد استخدمت اسلوب دلفاى بجانب االستفادة، ٢٠١١العمریة(
) المقابالت بجانب االستبانة، واتفقت الدراسة الحالیة مع ٢٠١٢دراسة(

 الدراسات التى استخدمت االستبانة والمقابالت كأداة للدراسة.
من حیث العینة:اشتركت معظم الدراسات فى عینة الدراسة المكونة من  .٣

ئة التدریس(القیادات الجامعیة)، واتفقت الدراسة الحالیة مع هذه أعضاء هی
 الدراسات.

 اوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
استخدام المنهج واالسلوب المناسب الذى اتبعته بعض الدراسات السابقة وهو  .١

 المنهج الوصفى التحلیلى.
تكوین فكرة أعمق اختیار اداة الدراسة المناسبة وهى االستبانة والمقابالت، و  .٤

 وأوسع عن موضوع الدراسة. 
تدعیم نتائج الدراسیة بالدراسات السابقة، واالطالع على المصادر والمراجع  .٥

 المختلفة والتى تتناسب مع الدراسة الحالیة.
  خطة السیر فى الدراسة:
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: تقوم الباحثة بوضع اطار نظرى وفكرى للتعلیم لإلجابة عن السؤال األول .١
 ى، واقتصاد المعرفة.الریادى الجامع

: تقوم الباحثة بوضع إطار نظرى وتطبیقى لإلجابة عن السؤال الثانى .٢
  لمتطلبات التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة.

 تقوم الباحثة باجراء الدراسة المیدانیة وتحلیلها.لإلجابة عن السؤال الثالث:  .٣
دیم طرق مقترحة لتعزیز : تقوم الباحثة  بتق لإلجابة عن السؤال الرابع .٤

متطلبات التعلیم الریادى بجامعة أسوان فى ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة 
  نظر القیادات األكادیمیة.

  ::  للدراسةللدراسة  النظرىالنظرى  اإلطاراإلطار
  األسس النظریة والفكریة للتعلیم الریادى : )١(

  :Entrepreneurial Educationأوال: مفهوم التعلیم الریادي
من الموضوعات الحدیثة، والتى تولیها األدبیات  یعد التعلیم الریادى    

فى مجالى ریادة األعمال والتعلیم أهمیة بالغة؛ حیث أن فلسفة التعلیم 
الریادى قد نتجت عن التزاوج المثالى بین حقلى ریادة األعمال بفلسفته 
ونظمه ومفاهیمه، والتعلم بنظریاته وفلسفته؛ حیث یجب أن یهدف الى 

راد مبتكرین ومبدعین فى مجال األعمال لخدمة إنتاج أشخاص أو أف
  المجتمعات التى یعیشون فیها .

وقد تم تعریف التعلیم الریادى بأشكال مختلفة فى سیاقات أضیق    
وأوسع نطاقا، فعلى المستوى األضیق ینظر له باعتباره عملیة اعداد 
المتعلمین لعالم األعمال، ولكن التعریف األوسع ینظر له باعتباره 
عملیة اعداد المعلمین لعالم األعمال، ولكن التعریف األوسع یرى انها 
عملیة تتجاوز مجرد تعلیم األفراد كیفیة إدارة األعمال التجاریة، فهى 



  مروه جبرو عبد الرحمن عبد المولى.د        المعرفةالمعرفة  اقتصاداقتصاد  ضوءضوء  فىفى  الجامعىالجامعى  الریادىالریادى  التعلیمالتعلیم  متطلباتمتطلبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٤٧٨٤٧٨ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

تعنى بتشجیع التفكیر االبداعى، وتعزیز شعور قوى بقیمة الذات 
وتمكینها، ففى إطار التعریف الثانى یشیر التعلیم الریادى إلى جمیع 

نشطة التى تهدف إلى رعایة العقلیات والمواقف والمهارات الریادیة، األ
كما أنها تغطى مجموعة واسعة من جوانب أخرى مثل تولید الفكرة، 
والبدء، والنمو واالبتكار؛ باإلضافة إلى المعرفة والمهارات فى مجال 
األعمال التجاریة، فینبغى أن یطور التعلیم الریادى قیم ومعتقدات 

ت الطالب، بحیث ینظرون لریادة اآلعمال كخیار جذب للعمل. واتجاها
 )sanchez,2011:241  . (  

تعرف منظمة العمل الدولیة التعلیم الریادي بأنه، "أسلوب تعلیمى       
یزید من إحساس الفرد باالحترام الذاتي، والثقة بالنفس، عن طریق 

ر لدي الفرد، وبناء التشجیع والرعایة واالهتمام وتنمیة المواهب واالبتكا
المهارات والقیم التي تساعد المتعالین في زیادة توقعاتهم عن الفرص 
المتاحة لهم فیما بعد التعلیم، وتركز طرائق االتعلم على استخدام 
األنشطة الشخصیة والسلوكیة والتحفیزیة، والتخطیط 

رفته ، وقد ع)International Labor Organization, 2009 ,32.(لمسیرةالحیاة
وكالة ضمان الجودة للتعلیم العالي بالمملكة المتحدة بأنه، عملیة 
اكتساب األفراد مفاهیم ومهارات معینة إلدراك الفرص التي یغفل عنها 
اآلخرون، والتي تمنحهم رؤى وتقدیر الذات للعمل حیث یتردد 
األخرون، وتزویدهم القدرة على ادراك الفرص وجمع المواد بقدر من 

  .وتنمیة الرغبة للمبادرة بإطالق وممارسة العمل الحر المخاطرة،
(The Quality Assurance. Agency for Higher Education , 2012 ,7). 
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كما یمكن تعریف التعلیم الریادى على أنه: عملیة منظمة لتنمیة القیم والصفات   
شاف، الریادیة لدى الفرد وتعزیز ثقافة اإلبداع واالبتكار والتطویر واالستك

واستغالل الفرص، واستیعاب المهارات االداریة المنهجیة؛ لتلبیة احتیاجات تشغیل 
  األعمال التجاریة بكفاءة وفعالیة، وتحقیق الربحیة والتنمیة المستدامة.

(Shailendra Vyakarnam in World Economic Forum:2009)   
اریف السائدة وقد حددت الندوة اإلقلیمیة للیونسكو الفرق الهام بین التع

المتقدمة من جهة والبلدان النامیة من جهة أخرى، حیث  لفي الدو 
أشارت أن التعلیم للریادة في الدول المتقدمة هو الخلق واإلبداع 
والتجدید والتفكیر أما في الدول النامیة فهو الوسیلة لتنمیة االستعدادات 

أى  ،(UNESCO ,2008 : 10)اإلیجابیة تجاه العمل الحر والتوظیف الذاتي
أنه عملیة أكثر دینامیكیة ونشطة وبناءة وموجهة نحو هدف معین، كما 
أنه یعزز التعلم من خالل مشاركة الطالب في بناء المعرفة عن طریق 

  .اكتساب وتولید وتحلیل ومعالجة المعلومات وهیكلتها
.(Lourenço and Jones, 2006: 115)  

علیم ریادة األعمال تستخدم معنى ورغم أن مفهوم التعلیم الریادي أو ت   
 European)،(8-9واحد تقریبا في األدیبات إال أن المفوضیة األوربیة

Commission , 2012  ،قد أشارت إلى مفهوم أوسع للتعلیم الریادي
حیث أشارت إلى أن التعلیم الریادي هو تمكین الطالب من التفكیر 

ة وتحویل هذه الفرص واإلبداع واالبتكار والتعرف على الفرص المتاح
إلى واقع، حیث أصبح التركیز في التعلیم الریادي على اكتساب 
الطالب مهارات التفكیر اإلبداعي واالبتكار والعال على حل 
المشكالت، وذلك بغض النظر عماا اذا كان الطالب ینوى ممارسة 
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٤٨٠٤٨٠ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

العمل الریادي أو االلتحاق بوظیفة بالشركات والمؤسسات، وهذا ما 
  .یه أیضاأشار إل

(KirbyandIbrahim,2011, 403 – 405)                        
والتعلیم الریادى الجامعى: یسعى الكساب طالب الجامعة التجاهات   

ومهارات العمل الحر، وذلك لزیادة الوعى بإدراك الفرص الوظیفیة، 
 وتدریبهم على مهارات االبداع واالبتكار، وتنمیة الرغبة للمبادرة بإطالق
وممارسات العمل الحر، والتوظیف الذاتى، وجعل الخریجین قادرین 
لفرص العمل الباحثین عنها، وتزویدهم بالقدرة على إدراك الطرق التى 

السید یستطیعون من خاللها المساهمة فى التنمیة والتطویر.( 

  )٢٨٢:٢٠١٤وابراهیم،
تهـدف إلـي ) بأنه "مقاربـة تربویـة ١٧: ٢٠١٦كمـا عرفـه (أبـو الشـعر، 

تعزیـز التقـدیر الـذاتي، والثقـة بالنفس عن طریق تعزیز وتغذیـة المواهـب 
اإلبـداعات الفردیـة، وفـي الوقـت نفسـه بنـاء القـیم والمهـارات ذات 
العالقـة، والتـي ستسـاعد الدارسـین فـي توسـیع مـداركهم مـن خـالل 

  الدراسـة
الریادي یهدف إلى تطویر روح االبتكار  أن التعلیم مما سبق ترى الباحثة   

والمبادرة لدى الفرد، من خالل المشاركة في بناء المعرفة عن طریق اكتساب 
المعلومات وتولیدها وتحلیلها ومعالجتها وهیكلتها التخاذ موقف إبداعي محسوب 
عا في بیئته، یقدم مقترحات عمل قیمة لنفسه  المخاطر، لیصبح الفرد بارً

  سعى لالستفادة من الفرص الجیدة .ولمجتمعه، وی
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٤٨١  

  :ثانیا:أهداف التعلیم الریادي
یسعي التعلـیم الریـادي لبنـاء نظـام اقتصـادي یتسـم باإلبـداع واالبتكـار، وتهـدف      

برامجه إلـى تحسـین قـدرة متلقـى التعلـیم الریـادي علـى تحقیـق اإلنجـازات الشخصـیة، 
عــداد أفـراد ریــاد یین لتحقیـق النجــاح عبـر مراحــل والمسـاهمة فـي تقــدم مجتمعـاتهم، وإ

مستقبلهم الوظیفي، ورفع قدراتهم على التخطیط للمستقبل، ومن ثـم یصـبح المقیـاس 
ـــیم والتـــدریب الریـــادي متمـــثال فـــي كیفیـــة إســـهامه فـــي دعـــم طموحـــات  النهـــائى للتعل
الشباب الریادیین، وفـي تسـهیل محـاوالت إقامـة المشـروعات الریادیـة، وبـالطبع كلمـا 

ریع مــن أفكــار معرفیــة تخــدم االقتصــاد المعرفــي وتســعي لبنــاء مجتمــع نبعــت المشــا
)، فـــــیمكن ١٥٤:٢٠١٤المعرفــــة كلمـــــا كانـــــت القیمـــــة المضــــافة ذات قیمـــــة (عیـــــد، 

للجامعــــات أن تلعــــب دورا مهمــــا فــــى تحدیــــد وتطــــویر الصــــفات الریادیــــة للطــــالب، 
ــــى بــــدء مشــــاریعهم الخاصــــة، وخلــــق فــــرص عمــــل، وبالتــــالى اكســــابهم القــــدرة عل  وإ

  المساهمة بشكل فعال فى تحقیق االزدهار االقتصادى
. (Binks, Starkey, and Mahon, 2006: 13) 

ان الهدف الرئیسى للتعلیم الریادى الجامعى هو خلق  مما سبق یمكن القول    
جیل جدید من الریادین والمبدعین فى مجال األعمال وغیره من المجاالت األخرى 

على شكل منتج،أو خدمة أو عملیة، أو مدخل جدید فى المجتمع، یقدمون ابداعا 
وهذا الهدف تنبع منه فى األعمال، أو مشروع جدید، أو اختراعا، او اكتشافا، 

  اهدافا فرعیة وهى :
 مساعدة الطالب على تنمیة قدراتهم المتعلقة بالتفكیر اإلبداعي واالبتكار

  (Martinez etal.,2010, 9).والریادة، وأخذ المبادرة إلنشاء مشاریع جدیدة
 إكساب الطالب المهارات الالزمة للعمل الحر لیكونوا قادرین على خلق فرص

  (European Commission2008 , 8-9) العمل ال باحثین عنها
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٤٨٢٤٨٢ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

 التعرف على رواد األعمال الجدد وتمكینهم من إعداد الخطط العالیة الالزمة
دیدمصادر التمویل، القوى للبدء في العال الحر، مثل إعداد خطة المشروع، تح

  )(Lee and Wong , 2005, 7 الالزمة.البشریة 
 أبو بكر مساعدة الشباب لیكونوا مجددین ومشاركین فعالیین في سوق العمل)

 ) ٧٤:٢٠١٠بدوي،
 تعزیز احترام الذات والثقة بالنفس عن طریق تشجیع وتنمیة المواهب واالبتكار

 )٩:٢٠١٠(منذر المصري،للفرد 
  كیز على خلق ثقافة داعمة للعمل الحرالتر  (UNESCO , 2008 , 11)  
رفع مستوى وعي  أن أهداف التعلیم الریادى تتمثل فى مما سبق ترى الباحثة   

الطالب عن العمل الریادي كخیار واقعي لبناء مستقبلهم الوظیفي، وتكوین 
كساب الطالب الصفات ال ریادیة لرائد اتجاهات إیجابیة لدیهم نحو العمل الحر، وإ

األعمال، مثل المبادرة، والتجدید، واتخاذ القرار المبنى على المعلومات والمعرفة، 
االعتقاد بالذات، رؤیة المشكالت كفرص، اكتشاف الحلول اإلبداعیة لالشكالت، 
كساب الطالب المهارات الالزمة لسوق  المخاطرة المحسوبة، وتحمل المسئولیة، وإ

مشاریعهم لیكونوا مواطنین منتجین داخل مجتمعهم،  العمل، وتجهیزهم إلدارة
وتعزیز مهارات بناء العالقات واالتصال االیجابى فى بیئة تربویة مناسبة مع 
استخدام أسالیب التعلیم التي تتناسب مع الظروف االجتماعیة واالقتصادیة 

  .والثقافیة السائدة في المجتمع
  :ثالثا: أهمیة التعلیم الریادي 
خ ثقافة ریادة األعمال وتعلیم أصولها یساهم في تحقیق التطور والنمو إن ترسی  

االقتصادي واالجتماعي عن طریق بناء االقتصاد المعرفي ومواجهة مشكلة 
  :البطالة وترجع أهمیة التعلیم الریادى إلي
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٤٨٣  

 إنتاج رواد في اإلبداع واالبتكار ماا یمكن من التحـو نحـو أحـداث طفـرة فـي بنـاء
ـــــة مجتمـــــع االقتصـــــاد ال معرفـــــي مـــــن خـــــالل األفكـــــار المتجـــــددة ذات العالقـــــة بتنمی

  .المعرفة
  ــــــة ذات زیــــــادة احتمــــــال امــــــتالك الخــــــریجین ألفكــــــار مشــــــروعات أعمــــــال تجاری

  التكنولوجیا العالیة، والتي تخدم التوجه نحو بناء مجتاع المعرفة والمساهمة في
 .التغلب على مشكلة البطالة والفقر 
تصادیة من خالل الزیادة في الناتج القومي ونصیب الفرد من تحقیق التنمیة االق

  )٩:٢٠١٤المبیرك والجاسر، الدخل القومي (
  زیادة فرص نجاح األعمال وصناعة قادة المسـتقبل، فالراشـدون الـذین یحصـلون

علــى تعلـــیم ریــادى للبـــدء فــى مشـــاریعهم الجدیـــدة یكونــوا علـــى ثقــة عالیـــة بقـــدراتهم، 
كس علــى مســتوى العمـل الخــاص ، ونوعیــة األعمــال التــى یــتم ومهـاراتهم ، ممــا یــنع

  )٧٤:٢٠١٠أبو بكر بدوى ،انشاؤها. ( 
 تغییر هیكل تركز الثروة في األمم ممـا یحقـق االسـتقرار االقتصـادي، والتحـو مـن

ارتكاز االقتصاد على عدد محدود من أصحاب رؤوس األموال نحو امـتالك أعـداد 
ممــا یحقــق االســتقرار وتحقیــق التنــوع فــي مجــاالت  أكبــر مــن أفــراد المجتمــع للثــروة،

  )١٥٦،٢٠١٤عید:العمل (
 إیجـــاد جســـر یـــربط بـــین المجتمـــع األكـــادیمي وقطـــاع األعمـــال، ویســـاهم فـــي ردم

ویــؤدي رواد األعمــال دورا أساســـیا فــي بنــاء اقتصـــادیات  الهــوة بــین العلــم والســـوق،
  الدول وتنمیة قدراتها التنافسیة العالمیة.

شـــــــطة الریادیـــــــة لـــــــرواد األعمـــــــال فـــــــي تغییـــــــر األســـــــواق والمنتجـــــــات تســـــــهم األن
والتكنولوجیـــا فـــي عـــالم األعمـــال ، وتســـهم فـــي خلـــق فـــرص عمـــل ووظـــائف علـــى 
المـــدي الطویـــل، وتعـــال علـــى تغییـــر هیكـــل الســـوق والعمـــل فهـــي مجـــال لممارســــة 

  (Mokaya. etal,2012:128). اإلبداع واالبتكار وتحقیق الرضا والدخل الشخص
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٤٨٤٤٨٤ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

أن أهمیـــة التعلـــیم الریـــادي تنبـــع مـــن إكســـاب الطـــالب  ســـبق تـــرى الباحثـــة ممـــا  
والمتعلمــــین والمتــــدربین ســــمات ومهــــارات الســــلوك الریــــادي، وتعزیزهــــا مــــن خــــالل 
ـــرامج التعلیمیـــة والتدریبیـــة فـــي الریـــادة، والقـــدرة علـــى التحلیـــل، وحـــل المشـــكالت  الب

ؤولیة، والقـدرة علـى التخطـیط بٔاسالیب إبداعیة وتشـجیع التفكیـر الناقـد، وتحمـل المسـ
ـــــق  ـــــادرة علـــــى نقـــــل األفكـــــار وتفعلیهـــــا لتحقی دارة المشـــــاریع، وتخـــــریج الكـــــوادر الق وإ
التطویر والتقدم للمجتمع والمساهمة في التنمیة الشاملة، وهو مـا یعكـس التوجـه فـي 
تحویــل جامعــات الجیــل الثالــث إلــى جامعــات تهــدف إلــى تخــریج رواد أعمــال ولــیس 

تمـــام بالبحـــث وربطــه بالتنمیـــة الشـــاملة وتوظیــف واســـتغالل المعرفـــة مــوظفین، وااله
  من أجل النهوض بالمجتمع.
  رابعا: أدوار التعلیم الریادى:

إن أثــر التعلــیم الریــادى فــى الجامعــات ال یقتصــر علــى تطــویر معــارف الطــالب   
ومهـــاراتهم الریادیـــة، ولكــــن یعمـــل علــــى تطـــویر قـــدراتهم علــــى التفكیـــر، والتصــــرف 

 Nurmi). أعمال، ویصبحوا أكثر فعالیة فى الحیاة الشخصیة واماكن عملهـم كرواد
& Paasio, 2007: 58)  

أى أن برامج التعلیم الریادى الجامعى تلعب أدورا محددة فى تنمیة السلوك    
خمسة أدوار  . (p, 2007, yu & Man.623)الریادى للطالب، وقد حدد كل من
ادیة، وتطویر المهارات الریادیة، واحتضان وهى : نقل المعرفة والقدرات الری

السمات الریادیة، واظهار السلوك الریادى، وتحفیز ثقافة ریادة األعمال بین 
  الطالب .

فهتاك تصنیف آخر الدوار (تعلم، والهام، وحضانة)، فالتعلم یعنى المعرفة     
و تغییر والمهارات ىالتى یكتسبها الطالب حول ریادة األعمال، أما اإللهام فه

االتجاهات، والعقول التى تحركها األحداث، أو المدخالت فى البرنامج وتوجهها 
لتصبح رواد اعمال،وكل عنصر فى برامج التعلیم الریادى بالجامعة یمكن أن 

 (Souitaris, Zerbinati & Al-Laham, 2007:583)یكون بمنزلة  مورد احتضان.
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٤٨٥  

  خامسا: أشكال التعلیم الریادى:
الم الریادیة للعدید من الطالب تعوقها ضعف كفایة اإلعداد المتمثلة إن األح  

فى: ضعف كفایة المعرفة بأعمالهم، وضعف استعداداتهم فى تحقیق احالمهم، 
وبالتالى فالجامعات تؤدى دورا مهما فى تعزیز السلوك الریادى، فیجب ان تكون 

تیة والریادیة للطالب، بما فى برامج التعلیم الریادى نظاما داعما لزیادة الكفاءة الذا
ذلك اشراك الطالب فى الحیاة الواقعیة عن طریق حاالت اعمال حقیقیة لتشجیعهم 
على المخاطرة واالبتكار، فى مقابل مهارات اإلدارة العامة، أو أكثر تحدیدا 
المهارات الفنیة، ودعم التعلیم الریادى قد یعطى األفراد الثقة للبدء فى مشروعاتهم 

ریة الخاصة، وأن اكتساب الطالب للنزعة الریادیة یأتى عن طریق تعلیمهم التجا
  وتدریبهم، فهناك شكلین للتعلیم الریادى الجامعى، هما:

: یمكن للجامعات تقدیم التعلیم الریادى من خالل األول : فى دور التعلیم الریادى
  تعلیم الطالب المعارف والمهارات من أجل الشروع فى مشروع جدید.

: یمكن للجامعات أن توفر للطالب دعما مستهدفا لثانى: فى الدور التجارىا
ومحددا لبدء شركاتهم الخاصة من خالل تقویة مفهوم التنمیة وریادة العمال لدیهم، 
حیث یمكن ذلك من خالل توفیر الوعى ، والتحفیز، واحتضان الفكار المبدعة، 

 األعمال والمعرفة الجامعیة.لتحویلها الى مشروعات ریادیة، من خالل حاضنات 
Kraaijenbrink, j., a,etal ,2010:52)(  

انه یمكن اضافة أدوار أخرى منها: خلـق أسـواق جدیـدة،  ترى الباحثة  
واالسـتخدام المكثـف للتكنولوجیـا المتطـورة لزیادة اإلنتاجیة، واالعتماد علي الـذات 

مصادر جدیدة لمواد ذات میزة بـدًال مـن االعتمـاد علـي اآلخـرین، واكتشاف 
تنافسیة، وتحسـین الوضـع المـالي الحالي للفرد، وخلـق المزیـد مـن الخـدمات 
والمنتجـات المبتكــرة، والعمل على تطویرها، والقـدرة علـي تحقیـق إنجـازات كبیـرة، 
وخلـق منافسـة شـریفة بـین الطالب، ممـا یشـجع علـي خلق منتجات ذات جودة 

  ة، وأخیرًا التحول من طلب التوظیف إلي توفیر الفرص الوظیفیة.متمیز 
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  سادسا: مناهج التعلیم الریادى الجامعى:
یعد التعلیم الریادى احد مداخل التى تساعد على االستقرار االقتصادى؛    

باعتباره وسیلة لتحقیق االمن االقتصادى للمجتمعات، وعلیه بدأت المقررات 
تعلیمیة، والتدریبیة فى مجال ریادة االعمال فى الظهور بین الدراسیة، والبرامج ال

المناخج الدراسیة بالجامعات فى العدید من الدول، كما أصبح مجال ریادة 
األعمال أحد الركائز الرئیسة فى منظومة التعلیم عامة، والجامعى خاصة، فالدول 

التصنیع الذى التى تطمح إلى تحویل اقتصادها لیعتمد اعتمادا كبیرا على قطاع 
یقوده االبتكار، علیها أن تعمل على إصالح مناهجها الدراسیة وفقا ألطر التعلیم 

 ,Mok & You,2013 ).الریادى الفكریة،التى تعد أساس التحول لمجتمع المعرفة
P.180)  

وبما أن هدف التعلیم الریادى هو تشجیع الطالب على تطویر قدراتهم     
قید، والتطور السریع فى البیئة التى یتعاملون معها، االبداعیة من أجل فهم التع

ولكى تكون عملیة التعلم الریادى ناجحة، البد من توفیر بیئة تعلیمیة مالئمة، 
فینبغى على الجامعات توفیر المساقات التعلیمیة المناسبة للتعلیم الریادى، كما 

نات المادیة من ینبغى علیها تویر أنشطة تربویة لحاالت حیاتیة، وتجهیز اإلمكا
معامل وقاعات مناسبة ألنشطة التعلیم الریادى، كما ینبغى أن تتوفر تسهیالت 
تعلیمیة تعتمد على نموذج التعلم السلوكى فى التدریس لنقل المعرفة، من ناحیة 
أخرى، فإن االحتیاجات التربویة للطالب للتحرك والتعامل، والتفاهم، واالستماع، 

عمال فى الحیاة الحقیقیة، تتطلب تبنى نموذج التعلم ومالحظة تجارب رجال األ
 )(Fayolle,2013,45البنائى.

كما ان تحسین مستوى جودة الممارسات التعلیمیة فى مجال ریادة األعمال    
یتطلب أن تكون المساقات التعلیمیة مدروسة جیدا مع مالءمة األسالیب التربویة 

ى، وتصمیم المساقات، والبیئات التعلمیة، والتعلیمیة، كما ان تطویر التعلیم الریاد
یتطلب عالقات جیدة بین المعلمین، والباحثین، والطالب، واإلدارة العلیا بالجامعة، 
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٤٨٧  

وصانعى السیاسات ورجال األعمال، اى ربط جمیع أصحاب المصلحة فى 
  )(Fayolle,2013, p.46 التعلیم الریادى هو عامل نجاح الرئیس له

ضرورة اهتمام الجامعات بالتعلیم الریادى وتوفیر  حثةمما سبق ترى البا   
متطلباته من اجل استثمار قدرات وطاقات الطالب، وتدریبهم على كیفیة تحدید 
األفكار الریادیة، وتعلیمهم آلیات إعداد الدراسة التسویقیة، وتنمیة قیم القیادة 

وخطط التنفیذ ومهارات االدارة االستراتیجیة، واالهتمام بسیكولوجیة التخطیط 
للمشروعات الریادیة، واكسابهم القدرة على التحلیل المالى، والتواصل االجتماعى 
مع اآلخرین، وتركیز المناهج على المسائل القانونیة والتنظیمیة لبدء أنشطة 
األعمال، بما یجعلهم قادرین على االبداع، ولدیهم ثقة فى مساعدیهم، والتكیف 

  مع اقتصاد السوق.
  المبادىء التربویة الموجهة للتعلیم الریادى الجامعى:سابعا: 

هناك أربعة مبادىء رئیسیة یقوم علیها التعلیم الریادى، وتوجه ممارسته    
التعلیمیة، حیث تهدف هذه المبادىء الى توجیه التعلیم الریادى لیتماشى مع 

التفاعل متطلبات الالزمة لتحقیق التعلیم الریادى عن طریق: تعلیم من أجل فهم 
بین التعامالت االجتماعیة المتعددة، والتنقل فى بیئة معقدة ودینامیكیة، وكیفیة 
بناء وتقییم المعرفة، واالستراتیجیات الریادیة وتحویل األفكار الى أفعال، والشكل 

  التالى یوضح تلك المبادىء التوجیهیة:

  
 ة:تعلم من أجل فهم التفاعل بین التعامالت االجتماعیة المتعدد .١
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٤٨٨٤٨٨ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

كل من الفرد القیادى، والمشروع، والبیئة تشكل نظاما معقدا ودینامیكیا، فكل    
جراء ینطوى على تفاعل جمیع العناصر الثالثة(الفرد، المشروع، البیئة)،  قرار وإ
اذا قررر الفرد ادخال منتج جدید، فینبغى مراعاة ما إذا كان للمنتج عواقب على 

ج الفرد الكتساب معرفة جدیدة، وایضا مراعاة البیئة، وكذلك مراعاة مدى احتیا
، فتعلم كیفیة التعامل مع (Bruyat and Julien,2001, p.175)طبیعة العمل نفسه

أفراد المجتمعات المختلفة، وأصحاب المصلحة، وفهم كیفیة عملها، وكیف تترابط 
بعضها مع بعض، وأخیرا تعلم لغتهم من أجل التواصل معهم جمیعا، یعتبر 

  )(Jack.p,etal, 2004:117 ا لنجاح النشاط التجارى.ضروری
أن مراعــــاة المتغیــــرات فــــى البیئــــة الخارجیــــة للجامعــــات وتحلیــــل  وتــــرى الباحثــــة   

احتیاجــــات أصــــحاب المصــــلحة وتلبیتهــــا إنمــــا یعبــــر عــــن مرونــــة وانفتــــاح ومواكبــــة 
المســتجدات باســتمرار، كمــا یمــنح هــذه الجامعــات ثقــة ومصــداقیة، فهــى تغــرس قــیم 

دارة المشـاریع الریادیـة مــن ا لمسـؤولیة األإجتماعیـة لـدى طلبتهــا، مـن أجـل تصــمیم وإ
اجـــل الوصـــول للهـــدف المعنـــوى إلحـــداث فـــارق ایجـــابى فـــى حیـــاة اآلخـــرین، فمـــن 
الضــرورى التنــوع فــى الكفــاءات والتخصصــات التــى تقــوم بــالتعلیم الریــادى، وتزویــد 

للمعنیــین وامكانیــة التفاعــل فیمــا  الطــالب بــاألدوات الالزمــة لفهــم اآللیــات الســلوكیة
  بینهم بصورة منتظمة.

 تعلم من أجل التنقل فى بیئة معقدة ودینامیكیة: .٢
ینظــر لریــادة األعمــال باعتبارهــا عملیــة معقــدة للغایــة ، ودینامیكیــة الیمكــن التنبــؤ   

بهـا، والواقــع ان التطــور الفـردى لمعرفــة ریــادة األعمــال هـى عملیــة بطیئــة وتدریجیــة 
مــن أجــل ذلــك، البــد أن یعمــل  (Greene,2011, p.65)طــوال عمــر الفــرد، تتتطــور

التعلـــیم الریـــادى علـــى تطـــویر الـــوعى الـــذاتى واالســـتراتیجیات الموجهـــة نحـــو هـــدف 
معـــین؛ مـــن أجـــل مشـــاریع أو اســـتثمار الفـــرص التجاریـــة، بمـــا یجعـــل الفـــرد المبـــادر 

    (Politis,2005, p.413 )قـادرا علـى التنقـل فـى بیئـات معقـدة ودینامیكیـة.
أن یجـــــب علـــــى األفـــــراد تعلـــــم كیفیـــــة اســـــتخدام كـــــل مـــــن المعرفـــــة  وتـــــرى الباحثـــــة



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٨٩  

والمعلومـات التـى تـم جمعهــا مـن البیئـة؛ مــن أجـل إتمـام المهمـة الــى تـم تكلـیفهم بهــا 
مــع تــوفیر الــدورات والمهــارات الالزمــة لــذلك، ومعرفــة كفــاءة الریــادیین فــى التعامــل 

عتمـد علـى قـدرتهم علـى التفكیـر الناقـد، وتحلیـل المعرفـة مع التعقیدات والدینامیكیـة ت
  والمعلومات المتنوعة المستخلصة من البیئة المحیطة بهم.

 تعلم من أجل بناء وتقییم المعرفة واالستراتیجیات الریادیة: .٣
إن مجـــال دراســـة مـــا وراء المعرفـــة یمكـــن أن یكـــون أحـــد األصـــول الرئیســـة فـــى    

ــــادة التعلــــیم الریــــادى، فاســــتخالص ح لــــول مطبقــــة لحــــل مشــــكلة معینــــة فــــى فئــــة ری
األعمــال مــن حــاالت متشــابهة للمشــكلة لیســـت كافیــة لتمكــین الطــالب مــن تحویـــل 
ـــة للتنفیـــذ فـــى تخصصـــات أخـــرى أو غیرهـــا مـــن  التجربـــة التعلیمیـــة إلـــى معرفـــة قابل
ــــى اقتــــراح أدوات لتنظــــیم  ــــة أخــــرى یمكــــن تــــدریب الطــــالب عل األنشــــطة، مــــن ناحی

درات هــا، وتحلیــل االســتراتیجیات، وكـــذلك تــدریبهم علــى عملیــات صـــنع المعلومــات وإ
القــــرار، ممــــا یســــاعدهم علــــى ادراك مــــا وراء المعرفــــة الریادیــــة، وتحســــین احتمالیــــة 

                           (Toutain,2010, p.84) .اسـتخدامها فـى مجـاالت مختلفـة
التعلـیم الریـادى هـى ان تطبیـق مـا وراء المعرفـة فـى عملیـة  مما سـبق تـرى الباحثـة

فرصــة لــربط طــرق الــتعلم الفعالــة مــع األهــداف العامــة للتعلــیم الریــادى، حتــى یكــون 
متكیفــا مــع األوضــاع الجدیــدة التــى تواجهــه، ومعرفــة كیفیــة التعامــل مــع المعلومــات 
وتنظیمهـــا وتحلیلهـــا ودمجهـــا بـــالخبرة الســـابقة، وقیـــاس مـــدى فعالیتهـــا، مـــع ضـــرورة 

ــــى تطــــویر نــــزعتهم االهتمــــام بالمهــــارات ا ــــة للریــــادى ممــــا یســــاعد الطــــالب عل لفردی
  الریادیة.
 تعلم من أجل األفكار الى أفعال: .٤

هـذا النــوع مــن االــتعلم یحفــز الطالــب لتحویـل األفكــار الــى افعــال مــن خــالل الجمــع  
بــین المعرفــة والخبــرة، مــع أخــذ الحیطــة مــن تــأثیر العاطفــة علــى العملیــات العقلیـــة 

یســـاهم فـــى تطـــویر المنـــاهج المختلفـــة التـــى تهـــدف الـــى فهـــم وتنفیـــذ الخیـــارات ممـــا 
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٤٩٠٤٩٠ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

العملیــة الفردیــة فــى تحویــل التجربــة الــى الــتعلم، والتعامــل بطریقــة خالقــة ومرنــة مــع 
 األوضاع الجدیدة المعقدة .

أن التعلــــیم الریــــادى یســــمح للفــــرد بــــالتفكیر الحــــر، والمســــتقل، وأن  تــــرى الباحثــــة  
حــدد مســتقبله، وأهدافــه، ویلبــى طموحــه، ال ان یختــار مســارا خاصــا بــه وبحیاتــه، وی

یكـون راضــخا، وخاضـعا ألمــر أسـرته، ومجتمعــه، فـروح الریــادة والمبـادرة تظهــر فــى 
مجتمـــع یشـــجع علـــى التفكیـــر الحـــر، ویســـخر البیئـــة لخدمـــة اإلنســـان، ویبتعـــد عـــن 

 السلبیة والخضوع واالستسالم.
   األسس النظریة والفكریة إلقتصاد المعرفة :

  :مفهوم اقتصاد المعرفةأوال: 
یعد اقتصاد المعرفة فرعًا جدیدًا من فروع العلوم االقتصادیة ظهر في اآلونة  

األخیرة فأصبح كًال فاعًال في ذاته، وأصبح جزءًا فاعًال في كل اقتصاد، وفي كل 
نشاط، وفي كل عمل، وأصبح عنصرًا أساسیًا في كل مشروع یعطي له مزیدًا من 

  مما یجعله أكثر توافقًا مع احتیاجات الناس والمجتمع.  الفاعلیة والكفاءة
االقتصـاد "یـقصـد باقتـصـاد المعـرفـة الــذي یـطلـق عـلیـه فـي بعــض األحیــان كـذلك   

أو  الجدید" أو "اقتصاد المعلومات"االقتصاد القائم على المعرفة سـواء بشـكل مباشـر
تطـورات االقتصـادیة والتكنولوجیـة رغم أن هناك فارق بینهمـا نتیجـة ال  غیر مباشر،

قــد یكــون هنــاك فــرق یمیــز بــین مفهــوم عــن اآلخــر، فاقتصــاد المعرفــة یهــتم بإنتــاج 
 ، وصناعة المعرفة وبالبحث والتطـویر وعـدد بـراءات االختـراع كمـا تـم عرضـه سـابقًا

 knowledge-based economyفـي حـین أن االقتصـاد المبنـي علـى المعرفـة 
المعرفـــة والتكنولوجیــــا والعمـــل علـــى تطبیقهــــا فـــي األنشــــطة ینبـــع مـــن إدراك مكانــــة 

اإلنتاجیــة فهــو یعتبــر مرحلــة متقدمــة مــن االقتصــاد المعرفـــي، أي أنــه یعتمــد علـــى 
ــــة فــــي  ــــف األنشــــطة االقتصــــادیة واالجتماعی تطبیــــق االقتصــــاد المعرفـــــي فــــي مختل

  مجتمع .
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٤٩١  

تعتمـد علـى تـوافر وتعتبر في إطاره المعرفـة المحـرك الـرئیس للنمـو االقتصـادي، و   
تقنیة االتصاالت والمعلومات، وتسـتخدم االبتكـار والرقمنـة و االنتـاج سـلع وخـدمات 
ذات قیمــة مضــافة مرتفعــة فــي هــذا الســیاق، یمكــن تعریــف "المعرفــة" أنهــا: المرحلــة 
األخیـرة مـن مراحـل تحــول البیانـات إلـى معلومـات، والتــي تتحـول بـدورها إلـى معرفــة 

رفیــة ممكنــة محیطــة بهــذا التحــول مــع ضــرورة وجــود تــرابط مــن خــالل تــوفر بیئــة مع
  .أو عالقة عضویة متداخلة بین البیانات والمعلومات والمعرفة

وقد ظهرت آراء متعددة في تعریف اقتصاد المعرفـة إال أنهـا فـي جوهرهـا واحـدة،    
أنـــه االقتصـــاد الـــذي یـــدور حـــول الحصـــول علـــى المعرفــــة  :ومـــن أهـــم تعریفاتـــه

نتاجهـــا، بهـــدف تحســـین نوعیـــة والمشـــاركة فی هـــا واســـتخدامها وتوظیفهـــا وابتكارهـــا وإ
الحیــاة بمجاالتهــا كافــة، مــن خــالل اإلفــادة مــن خــدمات معلوماتیــة ثریــة، وتطبیقــات 
تقنیــة متطــورة، واســتخدام العقــل البشــري كــرأس مــال معرفــي ثمــین وتوظیــف البحــث 

المحـیط االقتصـادي  العلمي،إلحداث مجموعة من التغیرات اإلستراتیجیة في طبیعـة
  2010).الصافي، قارة ودبور،  (وتنظیمه 

: هــو االقتصــاد المبنــي علــى Machlup, F, (1980)تعریــف فیرتــز مــاكلوب 
المعرفـــة والـــذي تفـــوق فیـــه أعـــداد العمالــــة فـــي القطاعـــات المنتجـــة للمعرفـــة أعــــداد 
ــــاقي القطاعــــات االقتصــــادیة األخــــرى مــــع  وجــــود خمــــس قطاعــــات  ــــة فــــي ب العمال

.البحــــوث  ٢.التعلــــیم، و ١دیة أساســــیة فــــي إطــــار االقتصــــاد الجدیــــد وهــــي: اقتصــــا
.خـدمات المعلومـات، كمـا   ٥. آالت المعلومـات و ٤االتصـاالت و . ٣والتنمیـة، و

ــــه القطاعــــات التــــي  ــــذي تلعــــب فی یعرفــــه بــــورات اقتصــــاد المعرفــــة هــــو االقتصــــاد ال
االقتصـــاد فـــي  تســتخدم وتنـــتج المعلومـــات الـــدور شـــكل فیهــا عملیـــات األساســـي فـــي

مقابــل القطاعــات التقلیدیــة التــي تشــكل فیهــا عملیــات اســتخدام المــواد الخــام والطاقــة 
الــدور األساســي فــي تولیــد النــاتج مثــل الزراعــة والصــناعة وفقــا لهــذا التعریــف یعتبــر 
االقتصاد اقتصـادا معلوماتیـا عنـدما تفـوق أعـداد العمالـة فـي القطاعـات المعلوماتیـة 

  تصادیة األخرى .، والقطاعات االق
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٤٩٢٤٩٢ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

االقتصـاد ":هـوOECD (2002) تعرفـه منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنمیـة   
القــــائم علــــى المعرفــــة المتمیــــزة والمســــتندة علــــى إنتــــاج واســــتخدام وتوزیــــع المعــــارف 
ــــة  ــــة الحدیث ــــة والصــــناعات ذات التقنی ــــة العالی والمعلومــــات واالســــتثمارات ذات التقنی

  مرتبطة بها.وتحقیق مكاسب في االنتاجیة ال
هـــو "مجموعـــة  Kauffman foundation (2007)تعریــف مؤسســـة كوفمــان 

التحـوالت الكمیــة والكیفیــة التـي ظهــرت خــالل الخمســة عشـر عامــا الماضــیة، والتــي 
قامــــت بتغییــــر الهیاكــــل والوظــــائف والقواعــــد االقتصــــادیة"، فهــــو االقتصــــاد المــــنظم 

النجـــاح فیـــه فـــى قـــدرة المنشـــآت العــالمى القـــائم علـــى المعرفـــة، الـــذى تتمثـــل عوامــل 
علــى توظیــف المعرفــة والتقنیــة واالبتكــار إلنتــاج ســلع وخــدمات ذات قیمــة مضــافة 

المصـطلح الـذي یصـف اإلبـداع كأســاس  بأنــه2004):، العمـري(مرتفعـة، بینمـا یعرفـه 
في االقتصاد العالمي الحالي حیـث أصـبح التركیـز علـى العملیـات الفكریـة بـدًال مـن 

ــــاج والخــــدمات، ویــــرى مــــن المــــوارد الط ــــة، والجهــــد البشــــري فــــي اإلنت الحمــــود، (بیعی
أن االقتصــاد المعرفــي تعبیــر یســتخدم فــي عصــرنا الحاضــر إمــا فــي معــرض 2011)

مــا فــي  دارة المعرفــة ونشــرها، وإ الحــدیث عــن االقتصــاد المركــز فــي إنتــاج وتولیــد وإ
، وهـذا األخیـر هـو المعنـى األآثـر  معرض االقتصاد ذي األساس المعرفي اسـتخدامًا

  .ویعني استخدام المعرفة من أجل إنتاج فوائد اقتصادیة
أن اقتصاد المعرفة هو الـذى تشـكل فیـه المعرفـة المكـون  مما سبق ترى الباحثة   

األساســي فــي العملیــة اإلنتاجیــة، مــن خــالل توظیفهــا وتولیــدها ونشــرها،في مجــاالت 
تدیما فـــي خلـــق ثـــروة األمـــم الحیـــاة المختلفـــة، واســـتثمار المعرفـــة دورا اساســـیا ومســـ

وزیـادة كفاءتهــا مــع كافــة القطاعــات االقتصـادیة، ویظهــر مــن خــالل هــذه التعریفــات 
ــــــدیًال للســـــیطرة علـــــى التصـــــنیع أو خدمـــــة  ــــــیس مفهومــــــًا ب أن االقتصـــــاد المعرفـــــي ل

نمــا یمثــل البنیــة التحتیـــة التكنولوجیـــة،  ـــد للمعرفــــة  الصــناعات، وإ ـــول المتزایـ والتحـ
  م المعرفة نفسها. باستخدا
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٤٩٣  

  :ثانیا: أهمیة اقتصاد المعرفة
یمثـل اقتصــاد المعرفــة اهمیـة كبیــرة لكونــه یهـدف الــى تحســین نوعیـة الحیــاة بكافــة   

مجاالتهـا وانشـطتها مـن خـالل االسـتفادة مــن المعلومـات التقنیـة الحدیثـة فـى تحویــل 
حــدود الزمــان االقتصــاد الــى اقتصــاد معرفــى یمكنــه تطــویر الســلع التقلیدیــة وتجــاوز 

والمكــان ونقــل الســلع الــى المســتهلك عبــر الحــدود المختلفــة، واالنتقــال مــن االعتمــاد 
علـى المـواد والثــروات الخـام الــى االعتمـاد علــى رأس المـال البشــرى واعتبـاره المــورد 
الرئیســـى للتقـــدم الســـیما فـــى ظـــل االقتصـــادات والمـــوارد الضـــعیفة حیـــث یســـهم فـــى 

  وزیادة الدخل القومى . تحقیق  التنمیة االقتصادیة
یجـاد منتجـات فكریـة لـم        باالضافة الى امتالكه القدرة علـى االبـداع االبتكـار وإ

تكـــن تعرفهـــا األســـواق مـــن قبـــل، وال توجـــد حـــواجز للـــدخول إلیهـــا بـــل هـــو اقتصـــاد 
مفتوح، فمن یمتلك المعرفة هو المتقدم والمتفوق، وتبرز أهمیة اقتصـاد المعرفـة مـن 

، ومعطیاتـه، ومــا تفـرزه مــن تقنیـات متقدمــة فـي مختلــف المجــاالت، خـالل مضــمونه
والتي یجري تولیدها بشكل متزاید ومتسـارع ویمكـن تحدیـد أهمیـة االقتصـاد المعرفـي 

 2010.1):الصافي وآخرون،2007الهاشمي والعزاوي، ،(في الفوائد التي یجنیها ومن ذلك
نتاجهـا فـي  -  المجـاالت كلهـا دون حـدودأنه یساعد علـى نشـر المعرفـة وتوظیفهـا وإ

علـــى المـــدى البعیـــد، ویحقـــق النــــواتج التعلیمیـــة المرغوبـــة والجوهریـــة مـــن خــــالل 
 ).٦٤:٢٠١٣.( محمد،استحداث وظائف جدیدة 

تفعیــل دور الشـــباب لیســـهم فـــى دفـــع عجلــة االقتصـــاد والتنمیـــة فـــى المجتمـــع مـــن  -
یــة، وتمكـــین خــالل تمكینــه مــن المهــارات التــى تعینـــه علــى انشــاء االعمــال الریاد

الطالب من استیعاب التكنولوجیـا الحدیثـة والعالمیـة وااللتـزام بالمواصـفات الدولیـة 
وزیادة القیمة المضافة ویمكنها مـن المنافسـة فـى األسـواق العالمیـة ، وتولـد لـدیهم 
روح المبــــادرة واالبتكــــار وتســــهیل إدمــــاج الــــدول النامیــــة فــــى االقتصــــاد العــــالمى. 

 )٤٥:٢٠١١(محمد وعبد الكریم،
یســهم فــى احــداث نقلــة نوعیــة فــى مجــال البحــوث التربویــة ورســم سیاســات التعلــیم  -

وتطـویر العملیـة التعلیمیـة فـى مـدخالتها، وعملیاتهـا ومخرجاتهـا وتغـذیتها الراجعــة 
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٤٩٤٤٩٤ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

التـــى تفیـــد فـــى عملیـــات التطـــویر المســـتمر للعملیـــة التعلیمیـــة، وصـــناعة القـــرارات 
ـــــــــة الرشـــــــــیدة وتوظیـــــــــف البحـــــــــث العلمـــــــــ ى لصـــــــــالح العملیـــــــــة التربویـــــــــة. التربوی

 )٦٤:٢٠١٣محمد،(
یحقــــق التبــــادل اإللكترونــــي ویحــــدث التغییــــر فــــي الوظــــائف القدیمــــة، ویســــتحدث  -

وظــــــائف جدیــــــدة، ویســــــاعد المؤسســــــات علــــــى التطــــــور واإلبــــــداع، واالســــــتجابة 
الحتیاجات المستهلك، ویؤثر في تحدید درجة النمو، وطبیعـة اإلنتـاج، واتجاهـات 

مطلوبـة، والمهــارات التـي یجـب توافرهــا، تفـتح أسـواقا ومجــاالت التوظیـف للمهـن ال
جدیـدة تســهم فــى تحقیــق التنمیــة المحلیــة مـن خــالل تطــویر الســوق بأفكــار ریادیــة 
جدیــــــــــــــــــــــــــدة ومشــــــــــــــــــــــــــروعات تجمـــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــین التطــــــــــــــــــــــــــور وخفـــــــــــــــــــــــــــض 

 ).David&friederike,2013,95التكالیف(
قطاعـات االقتصـادیة أن تنبع أهمیة اقتصاد المعرفة كـأداة لتطـور ال ترى الباحثة   

فهـو یعمــل علـى فهــم  وغیـر االقتصـادیة؛ دعامــة أساسـیة التخــاذ القـرارات الســلیمة 
متغیـرات وعناصـر البیئـة المحیطــة بهـا وتفسـیر العالقـات بینهــا ومـن ثـم القـدرة علــى 
ــــــرات والتطــــــورات المســــــتقبلیة مــــــع اســــــتغالل المــــــوارد البشــــــریة  ــــــع التغی التنبــــــؤ وتوق

حقیق العائـد والفائـدة للفـرد، وتمكـین األفـراد مـن إیجـاد فـرص واإلمكانات المختلفة وت
عمل جدیـدة بمـا تمـده بـه مـن األفكـار والممارسـات لتطـویر المجتمـع وتنمیتـه وزیـادة 

 كفاءته، وتدعیم أنشطته االبتكاریة بما یتناسب مع االتجاهات المحلیة والعالمیة .
  ثالثا: خصائص اقتصاد المعرفة :

ى من إنتاج المعرفة وتسویقها موردا مـن المـوارد االقتصـادیة یجعل العصر الحال   
شــأنها شــأن المــوارد الطبیعیــة، حیــث ألصــبح للمعرفــة بعــدها االقتصــادى ممــا أدى 
الــى بــزوغ مــا یعــرف بمجتمــع اقتصــاد المعرفــة واعتبــاره محــورا فــى نمــو االقتصــاد، 

صـبح إنتـاج المعرفـة وانتاجها وامتالكهـا واسـتثمارها ثـروة تسـعى الـدول المتالكهـا، وأ
  هو السمة الساسیة الممیزة لمجتمع المستقبل.

  



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٩٥  

  :یتسم بعدد من الخصائص والسمات، یمكن توضیحها كالتالي
ـــدور المتنـــامي لالبتكـــار والبحـــث العلمـــي. ١ : حیـــث یتعـــین علـــى مؤسســـات ال

األعمــال فــي إطــار اقتصــاد المعرفــة لنظــام فعــال مــن الــروابط العمــل وفقــا 
سســات األكادیمیــة والعلمیــة المحلیــة والدولیــة وغیرهــا مــن التجاریــة مــع المؤ 

المنظمات التي تستطیع مواكبـة ثـورة المعرفـة المتنامیـة واسـتیعابها وتكییفهـا 
 مع االحتیاجات المحلیة.

: لــذا یتعــین التعلــیم المســتمر أســاس زیــادة اإلنتاجیــة والتنافســیة االقتصــادیة. ٢
تحفیــز المهــارات البشــریة وصــقل علــى الحكومــات أن تــوفر المنــاخ المالئــم ل

مهــارات األفــراد اإلبداعیــة بمــا یتواكــب مــع احتیاجــات ســوق العمــل، وكــذلك 
دمج تقنیة المعلومـات واالتصـاالت فـي المنـاهج التعلیمیـة لخلـق جیـل قـادر 

 على امتالك أدوات إدارة اقتصاد المعرفة.
: تعتبـــر وقطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجیـــا المعلومـــات المحفـــز األساســـي للنمـــ. ٣

البنیــة التحتیــة المبنیــة علــى تقنیــة المعلومــات واالتصــاالت أســاس اقتصــاد 
ــــات التــــي ینتجهــــا ذلــــك القطــــاع عملیــــات نشــــر  المعرفــــة حیــــث تــــوفر التقنی
وتجهیـــز المعلومـــات والمعـــارف وتكییفهـــا مـــع االحتیاجـــات المحلیـــة، كـــذلك 

تعامـل یؤدي نمو اقتصاد المعرفـة إلـى توسـیع حجـم ونطـاق األسـواق التـي ت
  .معها المؤسسات والشركات المحلیة، ویزید من كفاءة عملیاتها بشكل عام

: یسـتلزم أهمیـة وجـود بیئـة اقتصـادیة مواتیـة لتفعیـل آلیـات اقتصـاد المعرفـة. ٤
اقتصــاد المعرفــة وجــود بیئــة اقتصــادیة مواتیــة مــن شــأنها حفــز المشــروعات 

ومؤسسـات األعمـال،  وتشجیع االرتباط ما بین المؤسسات العلمیة والبحثیـة
وتوفیر تلك البیئة المواتیة لكـل األطـر القانونیـة والسیاسـیة التـي تهـدف إلـى 
زیــادة اإلنتاجیــة والنمــو، وذلــك بمــا یشــمل سیاســات إتاحــة تقنیــة المعلومــات 
لغــاء أو خفــض التعریفـات الجمركیــة علــى  واالتصـاالت لكافــة المـواطنین، وإ

نافسـیة للمؤسسـات الصـغیرة والمتوســطة، المنتجـات التقنیـة، وزیـادة القـدرة الت
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٤٩٦٤٩٦ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

ویشـــار فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن البنـــك المركـــزي األوروبـــي قـــد اهـــتم منـــذ 
ســـنوات بدراســــة أســــباب تراجــــع مســــتویات اســــتفادة االتحــــاد األوروبــــي مــــن 
اقتصاد المعرفة مقارنة بالوالیات المتحدة األمریكیـة وخلـص إلـى أن السـبب 

ة لمجتمـع األعمـال فـي الـدول األوروبیــة فـي ذلـك یرجـع إلـى البیئـة التنظیمیـ
التــي تتســم بــالكثیر مــن القیــود مقارنــة بالبیئــة المماثلــة فــي الوالیــات المتحــدة 

 )(Hamalainen,sirkka,2001:55 األمریكیة .
: تقتــرب المعرفــة مــن كونهــا ســلعة عامــة فعنــدما المعرفــة ســلعة عامــة. ٥ 

راد المجتمـــــع تظهــــر المعرفــــة وتنتشــــر یصــــبح مـــــن الســــهل علــــى كافــــة أفــــ
االســتفادة منهــا، وتشــكل المــادة الخــام األساســیة ، حیــث إن طبیعــة المعرفــة 
تزداد مع االسـتخدام، وتـوفر فقـط عملیـات حمایـة األسـرار التجاریـة وحقـوق 
النشــــر والعالمــــات التجاریــــة، وبــــراءات االختــــراع بعــــض الحمایــــة لمبتكــــري 

   .المعرفة لوقت زمني محدد
: تعتمـد قـدرة أي العنصـر األساسـي المحـدد للتنافسـیةرأس المـال المعرفـي هـو .٦

دولة على االستفادة من اقتصاد المعرفـة وتولیـد الـدخل علـى مـدى سـرعتها 
في التعلم واكتساب مهارات معرفیة جدیدة والتواصـل مـع المجتمـع المعرفـي 
ــالمي. فـــــرأس المـــــال المعرفـــــي هـــــو العنصـــــر المحـــــدد للقـــــدرة التنافســـــیة  العـــ

متلكـــه المشـــروعات والمهـــارات البشـــریة لطـــرق اإلنتـــاج للمشـــروعات، فمـــا ت
واإلدارة تمثــل رأس المـــال المعرفــي، وتـــزداد قــوة المشـــروعات التنافســیة مـــع 
تزایــد مســتویات التقنیــة والتطــور المعرفــي والقــدرة علــى االبتكــار المســتخدمة 
فـــي خلــــق الســــلع والخـــدمات بمــــا یزیــــد العائـــد علــــى االســــتثمار ویضــــاعف 

   للحفاظ على الوضع التنافسي.إمكانات النمو 
: تتسـم العمالـة المـاهرة أهمیة امتالك العمالة لمهارات التكیـف والـتعلم السـریع. ٧

فــي اقتصــاد المعرفــة بقــدرتها علــى التقــاط المعلومــات وتحویلهــا إلــى معرفــة 
قابلــة لالســتخدام، وقــدرتها علــى التكیــف والــتعلم بســرعة وامــتالك المهــارات 
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٤٩٧  

إلــى إتقــان التعامــل مــع تقنیــة المعلومــات وتطبیقاتهــا  الالزمــة لــذلك، إضــافة
تقـان مهـارات  في مجال العمل، والقدرة على التعـاون والعمـل ضـمن فریـق وإ
االتصال، كما ال یغني ذلك عن امـتالك مهـارات إضـافیة ممیـزة، مـن بینهـا 
تقـــان  إتقـــان أكثـــر مـــن لغـــة بمـــا یســـاعد علـــى التعامـــل فـــي بیئـــة عالمیـــة، وإ

د الزمــان والمكــان، والقــدرة علــى إدارة العمــل ســواء كــان العمــل خــارج حــدو 
ذلــــك فــــي بیئـــــات عمــــل تقلیدیــــة أو افتراضـــــیة بتقنیــــات قطــــاع المعلومـــــات 

 )(Cornell,INSEAD,WIPO,2017:155واالتصاالت. 
أن خصائص اقتصاد المعرفة تتمثل المورد األساسي  مما سبق ترى الباحثة    

التي تُشكل أهم مصادر الثروة والسلطة،  ورأس المال الرئیسي فیه هو المعرفة
واقتصاد عالمي مفتوح، بفضل التطورات التقنیة الهائلة، ویدفع نحو التكامل 
لبي حاجات مختلف شرائح األفراد  االقتصادي العالمي، والمنتجات المتنوعة تُ
والشركات ورغباتها، النظرة شمولیة للعملیة اإلنتاجیة، وقوة عمل تتمتع بمهارات 

رات عالیة وقابلة للتطور بشكل مستمر، وتعمل من خالل فریق عمل متكامل وخب
یستطیع كل فرد فیه في أي مرحلة أن یبدي مالحظاته واقتراحاته، لیس فقط 

نما للمراحل األخرى أیضاً  بالنسبة    .إلى المرحلة التي یعمل بها وإ
: ركائز اقتصاد المعرفة :  رابعًا

وهي  (Four pillars) سه على أربعة ركائز یستند االقتصاد المعرفي في أسا
  )١٤:٢٠١٠على النحو التالي:(الحدراوى،

نظام فعال من الروابط التجاریة مع المؤسسات  االبتكار(البحث والتطویر): .١
االكادیمیه وغیرها من المنظمات التي تستطیع مواكبة ثورة المعرفة 

  .المتنامیة واستیعابها وتكییفها مع االحتیاجات المحلیة
وهو من االحتیاجات األساسیة لإلنتاجیة والتنافسیة االقتصادیة ،  التعلیم: .٢

حیث یتعین على الحكومات أن توفر الید العاملة الماهرة واإلبداعیة أو 
رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجیات الحدیثة في العمل، 



  مروه جبرو عبد الرحمن عبد المولى.د        المعرفةالمعرفة  اقتصاداقتصاد  ضوءضوء  فىفى  الجامعىالجامعى  الریادىالریادى  التعلیمالتعلیم  متطلباتمتطلبات
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٤٩٨٤٩٨ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

فضال عن وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
 المهارات اإلبداعیة في المناهج التعلیمیة وبرامج التعلم مدى الحیاة.

: التي تسهل البنیة التحتیة المبنیة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت .٣
نشر وتجهیز المعلومات والمعارف وتكییفه مع االحتیاجات المحلیة، لدعم 

 مضافة عالیة.النشاط االقتصادي وتحفیز المشاریع على إنتاج قیم 
: والتي تقوم على أسس اقتصادیة قویة تستطیع توفیر كل الحاكمیة الرشیدة .٤

األطر القانونیة والسیاسیة التي تهدف إلى زیادة اإلنتاجیة والنمو. وتشمل 
هذه السیاسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

لى منتجات تكنولوجیا أكثر إتاحة ویسر، وتخفیض التعریفات الجمركیة ع
 و زیادة القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

الى ذلك الشفافیة فى تداول المعلومات، وسرعة اتخاذ  وتضیف الباحثة   
القرارات، واعالء قیم العمل الجماعى، والعمل المخطط، والدیموقراطیة والعدالة 

نمط المؤسسات واإلدارة المعتمدة للجمیع، وتفعیل ثقافة الجودة.،و االنتقال من 
على الشخص الملهم، إلى نمط اإلدارة المعتمدة على المنهج العلمي المتمتع 

      برؤیة واضحة .
  الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة : متطلبات التعلیم الریادي

ظهر التعلیم الریادى الجامعى نتیجة للضغوط المتزایدة من الدول لدعم أنظمة    
االبتكار باعتباره اآلن محرك بالغ األهكمیة لتحقیق القدرة التنافسیة، وتحسین 
الكفاءة  االنتاجیة،عالوة على ذلك، فإن االبتكار هو االن قائد متكامل القتصاد 

هذا النحو تتطلب أن تتجاوز النماذج الخطیة المعرفة، وفهم عملیة االبتكار على 
المقبولة تاریخیا إلى نظرة معاصرة جدیدة لالبتكار باعتباره ظاهرة نظامیة شبكیة، 
ویتفق مع هذا الفهم الجدید من الدراسات األكادیمیة كعامل حاسم لتعزیز النظم 

تطلب اآلن االقلیمیة والوطنیة من خالل النموذج الحلزون الثالثى وهو دور جدید ی
أن تنتقل الجامعات ألداء مهمة جدیدة، وتعید توجهها االستراتیجى لتحقیق التكامل 
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٤٩٩  

بین وظائفها بالتركیز على المساهمة فى تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
  )  (philpott k,& etal,2011:161لتنقل نفسها إلى اقتصاد المعرفة فى المجتمع

ور حول استثمار األبحاث واألفكار والمخترعات لتمكن وهذا الدور الجدید یتمح  
الجامعة ان تسهم فى التنافسیة العالمیة للدولة وأن تعد خریجها إلى حیاة اكثر 
تعقیدا وأقل استقرارا تتوافق مع طبیعة الوظیفة المؤقتة، وعقد العمل المبنى على 

كات متعددة الجنسیات، الجدارة، والتنقل الدولى، والتواصل الثقافى، واالنتماء للشر 
واالعتماد األعظم على توظیف الذات وبهذا تتحول الشهادة الجامعیة من كونها 
وثیقة التوظیف المستدیم إلى كونها بطاقة الدخول إلى عالم األعمال 

)، وبالتالى فهى التى تملك القدرات لتطویر الخدمات التعلیمیة، ٧:٢٠١٣العایش،(
دارة عملیات االبتكار، والربط بین والبحوث اإلضافة إلى القدرة  على تنظیم وإ

االبتكار والتحدیث ودورهما فى تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسات التعلیمیة 
  )، والربط بین التعلیم والتنمیة المؤسسیة والمجتمعیة.٧:٢٠١٣،السامرائى(

ولهذا تعد رغبة المؤسسات الجامعیة فى توجیه طاقاتها البشریة لخدمة    
اجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل حتى تصبح البیئة الجامعیة بیئة احتی

أعمال ریادیة، وینظر لها على أنها مؤسسة رئیسة وأساسیة لدعم االقتصاد 
الوطنى من خالل تطویر السلوك االبتكارى واإلبداعى لتحقیق الفوائد والمزایا 

ئات عمل جدیدة فى التنافسیة، وتعمل على تنمیة  قدرة المجتمع العلمى لخلق بی
  )٥٧:٢٠١٢محمد،المجتمعات المحلیة(

تظهر أهمیة التعلیم الریادى للطالب فى تمكینهم من التكیف مع تغیرات و     
البیئة المعرفیة، فالطالب فى عصر اقتصاد المعرفة بحاجة الى االلمام بعلوم 

ح أكثر الحاسب ونظم المعلومات،مما یتطلب إعادة تصمیم البرامج التعلیمیة لتصب
مواءمة لهذا العصر، وال زالت ثقافة المجتمع المصرى تقوم على احترام الوظیفة 
الحكومیة والتهافت علیها والتخوف من العمل ، "لذلك یجب على الجامعات أن 
تقوم بدورها فى نشر ثقافة العمل الریادى من خالل توسیع دورها فى المجتمع وأال 
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٥٠٠٥٠٠ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

االبتكار التكنولوجى والتنمیة  تظل فى برج عاجى وان تندمج مع خطط
االقتصادیة، وأن توسع جوانب المعرفة التى تقدمهت للطالب لیمكنهم من 

)، لذلك فالمجتمع  Merle,etal,,2014,658المنافسة فى أسواق العمل المختلفة"( 
مطالب بدعم التوجه نحو ریادة اللعمال بكل قوة والعمل على نشرها لتحل محل 

طاع العام الذى أثقلت كاهله البطالة ثقافة العمل فى الق
)، حیث یتأثر التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد ١١٥:٢٠١٤،مهدىالمقنعة(

المعرفة بمجموعة من القیم والمعاییر الثقافیة وتقبل التغیرات االجتماعیة الحادثة 
إال  فى المجتمع، على الرغم من الجهود المبذولة لدمج التعلیم الریادى بالجامعة،

أنها ال ترقى للممارسة الحقیقیة للتعلیم الریادى الجامعى فالبد من توافر مجموعة 
من المتطلبات كبنیة أساسیة لتطبیق التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد 

 المعرفة، وتتمثل فى المجاالت التالیة :
 المجال األول : متطلبات القیادة الجامعیة الداعمة للتعلیم الریادى: .١
تعد القیادة من اهم الموضوعات التربویة، فهى المعیار الذى یحدد نجاح أى    

مؤسسة تعلیمیة، والقیادة التربویة جوهر العمل اإلدارى النها تمثل عامال فى 
نجاح أو فشل االدارة التعلیمیة، والمؤثرة فى عناصر العملیة اإلداریة، فتجعل 

كما أنها أداة محركة لتحقیق أهدافها، " اإلدارة أكثر دینامیكیة وفاعلیة وكفاءة، 
ولتحقیق التعلیم الریادى الجامعى البد من توافر المرتكز األساس الداعم، والمتبنى 
لفكرة التعلیم الریادى، المتمثل فى القیادة القادرة على توفیر اإلمكانیات المادیة 

دة العمال، والمقنعة والمعنویة لرواد العمال، القیادة الواعیة باهمیة التوجه نحو ریا
  )٨:٢٠١٠الشمیمرى،بآلیات بناء جیل المعرفة والتحول نحو االقتصاد المعرفى" (

طالق العنان لإلبداع     فالتعلیم القائم على االبداع واالبتكار، وتولید الفكار، وإ
المتحرر من النمطیة من خالل التعلیم التطبیقى، یتطلب قیادة جامعیة داعمة 

، تهتم باحتضان المشاریع اإلبتكاریة، وتحویلها إلى منتجات لتنمیة للتعلیم الریادى
  )٣٤:٢٠١٢حجى وحمدى،المجتمع (
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٥٠١  

أن القیادة المتمیزة تتصف بالسعى المتواصل  فى ضوء ماسبق ترى الباحثة   
لتطبیق التعلیم الریادى، حیث ال یمكن أن یتحقق إال من خالل قیادة جامعیة 

ضحة، والتزام تام، وتجسد قیم سامیة، وتحفز واعیة تمتلك رؤیة ورسالة وا
العاملین، وتحقق أهدافهم، مع تشجیع عملیة التنظیم، واإلبداع واالبتكار، والریادة 
حیث إن المساندة والدعم من القیادة على مختلف المستویات، هى أولى مؤشرات 

  نجاح الریادة وتحقیقها فى المؤسسة التعلیمیة.
 تثقیفیة : المجال الثانى: متطلبات

تعد الثقافة الریادیة من أهم العوامل التى تحدد اتجاهات األفراد نحو مبادرات    
األعمال، حیث إن الثقافة التى تشجع وتقدر السلوكیات الریادیة كالمخاطرة 
واالستقاللیة واألإنجاز وغیرها، تساعد فى الترویح إلمكانیة تغیرات وابتكارات 

قابل فإن الثقافات التى تدعم مفاهیم التلید، جذریة فى المجتمع، وفى الم
واالنصیاع، والرقابة، والسیطرة على األحداث المستقبلیة، النتوقع أن تنتشر فیها 
سلوكیات المخاطرة واإلبداع، فالثقافة الریادیة تتطلب تشجیع ممارسة ریادة 

  )٢٥:٢٠١٤المبیرك والجاسر،األعمال(
یة الثقافة الریادیة، ویمكن استثمار دور ویعد التعلم محورا أساسیا فى تنم   

التعلیم فى تنمیة ریادة العمال فى سن مبكرة، قد تصل إلى ریاض األطفال، 
ویمكن ان یمتد الدور إلى المراحل المتقدمة من التعلیم العالى، إن بناء فكرة 
اإلبداع والبتكار وریادة العمال، وتطبیقاتها العملیة، یجب ان تدرج فى صمیم 

ج التعلیم العام، باإلضافة إلى أنه ینبغى على الجامعات أن تدعم التعاون مناه
بینها، وبین القطاع الخاص، والسماح ألعضاء هیئة التدریس للعمل فى بعض 

، وعلى (European Commission,2008, p.10-11 ).الوقت فى القطاع الخاص
عات وقطاع الجامعات ان تشجع التعاون، والترابط بین مراكز بحوث الجام

الصناعة، باإلضافة إلى تشجیع البحوث التطبیقیة، بهدف تحسین التكنولوجیا، 
وزیادة فرص العمل نتیدجة قیام الشركات بتصنیع منتجات جدیدة تحتاج ألیدى 
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عاملة، وعقد اتفاقیات وشراكات مع مؤسسات القطاع العام والخاص، من أجل 
.(عبد الهادى ها مشروعات الروادتوفیر البیئة الصحیة التى یمكن أن تنمو فی

  )٩٤:٢٠١٢ومحسن،
ان نشر ثقافة الریادة بین الطالب الجامعة هو  فى ضوء ما سبق ترى الباحثة   

حجر األساس فى دفعهم للریادة والمبادرة واالبداع واالبتكار، مما یزید من 
روع دافعیتهم للتعلم وتقدیر أفكارهم الریادیة التى من شانها ان تتحول إلى مش

  استثمارى یساهم فى دفع عجلة اإلنتاج والحد من ظاهرة البطالة.
 المجال الثالث: المتطلبات التنظیمیة للتعلیم الریادى:

یكمن دور الجامعة فى التعلیم، ونقل المعرفة، والبحث العلمى، وخدمة المجتمع،   
قات وللقیام بهذه األدوار فهى بحاجة ماسة لتعزیز قدرتها على استثمار الطا

  والمواهب، وتسخیرها فى دعم التعلیم الریادى، من خالل تطبیق ما یلى:
 وجود سیاسة واضحة وقواعد تنظیمیة لحقوق الملكیة الفكریة، وبراءات االختراع .١

.(EuropeanCommission,2008,11) 
یجب على الجامعات تصویب نظام نظم القیادة وانشاء وتحسین آلیات التنسیق  .٢

  ) Alain,2013:403الریادى(  والتنظیم للتعلیم 
نشاء وحدات لإلبداع، واالبتكار  .٣ إنشاء أقسام ریادة األعمال فى الكلیات، وإ

 (Salem,2014:292) لتكون المحفز لنشر ثقافة التعلیم الریادى
تحسین مستوى جودة الممارسات التعلیمیة فى مجال التعلیم الریادى یتطلب أن  .٤

حیث مالءمتها للبیئات التعلیمیة من  تكون المناهج مصممة بصورة جیدة من
دارة الجامعة وصانعى  خالل تكوین عالقات جیدة بین األساتذة والطالب وإ

 ) Fayolle,2013:110القرار ورجال األعمال.(
توفیر البنیة التحتیة ونظم المعلومات: والتقدم الكثیر من الخدمات المساندة،  .٥

دة، والتمكن من المنافسة مما یعزز القدرة على توفیر فرص مشروعات جدی
المحلیة واإلقلیمیة، بعد أن توفر الكثیر من المعلومات عن السوق والصناعة 

 .)٥٩:٢٠١٣محمد،ودراسة السوق والتى تمثل عائقا أمام رواد األعمال(
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یعتمد األداء التنظیمى للمؤسسات ونجاحها على قدرتها على إدارة المعرفة  .٦
نشاء المعارف الجدیدة واالستفا دة منها والتى تشمل: المعرفة لفهم وإ

 العمالء وتلبیة احتیاجاتهم ومعرفة متطلبات األسواق المحلیة.
وجود الواحات العلمیة الداعمة للتعلیم الریادى والتى تهدف الى زیادة ثروة  .٧

المجتمع عن طریق الترویج لثقافة االبتكار، وللمنافسة بین األعمال المرتبطة 
على تقدم المعرفة، ویتمثل دورها فى توفیر المكان بها والمؤسسات القائمة 

والمرافق عالیة الجودة، وتسهیل إنشاء وتنمیة الشركات القائمة على االبتكار 
خالل عملیات حضانتها، وانعاش وتنظیم سریان المعرفة والتقنیة بین 

 الجامعات، ومؤسسات البحوث والشركات واألسواق .                               
  )٣٢: ٢٠١٤المبیرك والجاسر،(

توفیر حاضنات اإلبداع العلمى كونها أهم اآللیات التى یمكن أن تساعد  .٨
الجامعات على ولوج عصر اقتصاد المعرفة، فهى بمثابة مؤسسة تنمویة 
اقتصادیة، یمكن انشاؤها داخل الجامعات، بهدف دعم ورعایة المبدعین من 

یعاب، واستحداث وظائف، ومواقع أصحاب أفكار المشروعات الطموحة، واست
عمل من خالل تنمیة رأس المال المعرفى لتنمیة اقتصاد المعرفة، إلى جانب 
اقتصاد الموارد الطبیعیة، وزیادة القدرات التنافسیة المعرفیة للدولة، وتحقیق 

  )٤١٤:٢٠١٢حجى وحمدى،التنمیة المستدامة(
ان تأخذ بعین االعتبار  أن على الجامعات فى ضوء ما سبق ترى الباحثة      

السیاق المجتمعى لرجال األعمال، والخصائص الشخصیة لهم، وكذلك التعامل 
مع ثقافة المجتمع والمسائل التنظیمیة واالستراتیجیة ، وتفعیل التعاون والتواصل 
مع الجامعات، ومراكز البحوث المحلیة والعالمیة، واحتضان المشاریع االبتكاریة، 

تجات لتنمیة المجتمع من خالل حاضنات األعمال، وحدائق وتحویلها إلى من
  التكنولوجیا.
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  المجال الرابع: متطلبات الموارد البشریة:
یعد العنصر البشرى من المتطلبات األساسیة للتعلیم الریادى الجامعى، حیث    

یتعین على الجامعات توفیر متخصصین وخبراء فى المشروعات الریادیة لتحفیز 
ا حتى یكونوا قادرین على التخطیط والتنفیذ من خالل التدریبات الطالب علیه

المختلفة والمهارات الالزمة للتعامل مع سوق العمل، مع تقدیم الدعم المعرفى 
  للطالب والرعایة االجتماعیة لهم داخل الجامعة.

فیتوقف نجاح أى مؤسسة على ما تمتلكه من موارد بشریة، ظألن تحقیق   
المستمر مرهون بوجود العناصر البشریة الفعالة، وكل مؤسسة األهداف والتطور 

صغیرة كانت أم كبیرة بدون أفراد ما هى إال مجموعة من األصول المادیة، من 
مبنى ومعدات وآالت وغیرها، لذا یعد الموارد البشرىة حجر الزاویة ألى مؤسسة، 

  ).١٥:٢٠١١وهم صناع النجاح والتطور المستمر(عامر،
ام التخصصیة للموارد البشریة فى تعزیز وتطبیق التعلیم الریادى فیما وتتمثل المه

  یلى:
تشجیع الطالب على تطویر قدراتهم االبداعیة من اجل فهم التعقید والتطور  .١

 )١٥٣:٢٠١٥أحمد،السریع فى البیئة التى یتعاملون معها.(
مة التعرف على رواد العمال الجدد وتمكینهم من إعداد الخطط العملیة الالز  .٢

للبدء فى العمل الحر، مثل إعداد خطة المشروع، وتحدید مصادر التمویل، 
 )            (lee and wong,2005:7 والقوى البشریة الالزمة.

مساعدة الطالب على بناء تصور أفضل لمهنة المستقبل التى تتفق مع قدراتهم  .٣
یل لمهنة وطموحاتهم وزیادة وعیهم حول التوظیف الذاتى وریادة األعمال كبد

 )٣١:٢٠١٤المستقبل(مبارك،
اكساب الطالب المهارات الالزمة للعمل الحر لیكونوا مبتكرین لفرص العمل  .٤

 (European Commission,2008: 8-9) . الباحثین عنها
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٥٠٥  

تعزیز القدرة التنافسیة للخریجین من خالل تزویدهم بالمعارف واالتجاهات  .٥
یدة وتوفیر العدید من والمهارات التى تمكنهم من خلق فرص عمل جد

(البازعى الوظائف لهم والتحول بمجتماعتهم نحو اقتصاد المعرفة
 )٨٧٠:٢٠١٤والصقرى،

 ).(UNESCO,2008:11التركیز على وضع ثقافة داعمة للعمل الحر .٦
أن یتحكم اإلعداد لتطویر الموارد البشریة  فى ضوء ما سبق ترى الباحثة   

سواء بفعل التطور فى المعرفة أو یكون فى ضوء متطلبات األداء المهنى 
التكنولوجیا والتغیر فى هیكل العمالة ومهارات الالزمة لسوق العمل، حیث أن 
عملیة التطویر تتوقف على حسن استقراء الجامعة لحاجات سوق العمل 
ومؤسسات العمل المختلفة، وتجهیزهم إلدارة مشاریعهم حتى یكونوا مواطنین 

فإن التواصل بین الجامعة والمؤسسات االخرى  منتجین داخل مجتمعهم، ولذا
لضمان عملیة التطویر المستمر إلعدادهم، مع استخدام أسالیب التعلیم التى 

  تتناسب مع الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة السائدة فى المجتمع. 
  الدراسة المیدانیة ونتائجها :

یــــف بــــالتعلیم الریـــــادى بعــــد عــــرض اإلطــــار النظــــرى ومــــا اشــــتمل علیــــه مــــن التعر 
ـــیم  الجـــامعى واقتصـــاد المعرفـــة ومفهومـــه وأهمیتـــه، ودور الجامعـــة فـــى تحقیـــق التعل
الریــادى فــى ضــوء اقتصــاد المعرفــة مــن خــالل معرفــة متطلباتــه، تــم تنــاول الدراســة 

جراءاتها ونتائجها.   المیدانیة من حیث أهدافها وإ
یـة إلـى التعـرف علـى متطلبـات تهدف الدراسة المیدان . اهداف الدراسة المیدانیة:١

  التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة بجامعة أسوان .
) عضـوا مـن أعضـاء ١٢٣بلغـت عینـة الدراسـة ( . إجراءات الدراسـة المیدانیـة :٢

هیئة التدریس (القیادات األكادیمیة) بجامعة أسوان بكلیاتهـا المختلفـة مـن المجتممـع 
  ات األكادیمیة.) من القیاد٤٥٠األصلى (

تــم االســتعانة باالســتبانة كــأداة للدراســة المیدانیــة حیــث  . أداة الدراســة المیدانیــة:٣
یســتخدمها المشــتغلون بــالبحوث التربویــة علــى نطــاق واســع للحصــول علــى حقــائق 
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تعبـــر عـــن الظـــروف واألســـالیب القائمـــة بالفعـــل، وقبـــل البـــدء فـــى وضـــع االســـتبانة 
حثة  الخطوات العلمیة والمنهجیة السـلیمة مـن خـالل مـا بصورته النهائیة اتبعت البا

  یلى:
. مسح عدد كبیر من البحـوث والدراسـات العلمیـة والمراجـع المتخصصـة فـى هـذا ١

  المجال والرجوع إلى أدبیات الدراسة.
. مقابلة العدید من أعضاء هیئة التدریس (القیادات األكادیمیة) بجامعة أسوان ٢

د متطلبات التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد بكلیاتها المختلفة لتحدی
  المعرفة.

. وضع االستبانة فى صورتها المبدئیة وتم عرضها على مجموعة من الخبراء ٣
  والمحكمین ذوى االختصاص إلبداء آرائهم باإلضافة والحذف والتعدیل.

. تم تجریب االستبانة على عینة من أعضاء هیئة التدریس الختیار مدى ٤
  ح صیاغة العبارات وسهولة فهمها وتم أألخذ مالحظاتهم بعین االعتبار.وضو 

) ٣٥. تم تطبیق االستبانة على عینة عشوائیة من الكلیات بالجامعة بلغت نحو(٥
أصبحت  عضوا من خارج عینة الدراسة لقیاس الصدق والثبات لالستبانة، وبذلك

، ویمكن وصف األداة فیما االستبانة فى صورتها النهائیة قابلة للتطبیق النهائى
  یلى:

  ویتضمن معلومات أساسیة. الجزء األول:
: ویتنــــاول متطلبــــات التعلــــیم الریــــادى الجــــامعى فــــى ضــــوء اقتصــــاد الجــــزء الثــــانى

المعرفـــة ویتكـــون مـــن أربعـــة محـــاور، المحـــور األول: متطلبـــات القیـــادات الجامعیـــة 
ـــــات المتعلقـــــة نشـــــ٨ویتضـــــمن( ـــــیم )عبـــــارات، والمحـــــور الثـــــانى: متطلب ر ثقافـــــة التعل

)عبــــــــــارات، والمحــــــــــور الثالــــــــــث: المتطلبــــــــــات البشــــــــــریة، ٦( الریــــــــــادى، ویتضــــــــــمن
  )عبارات.٦)عبارات، والمحور الرابع: المتطلبات التنظیمیة(٦ویتضمن(

اسـتخدم فـى حسـاب ثبـات االسـتبانة طریقـة إعـادة التطبیـق،   ثبات أداة الدراسة: -
ع على عینـة عشـوائیة مـن أعضـاء حیث تم إعادة تطبیق االستبانة بعد أربعة أسابی
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٥٠٧  

) عضـــوا مـــن ٣٥هیئـــة التـــدریس بجامعـــة أســـوان(من خـــارج عینـــة الدراســـة) بلغـــت(
ــــاط بــــین درجــــات العینــــة فــــى  أعضــــاء هیئــــة التــــدریس، وتــــم حســــاب معامــــل االرتب
التطبیقین، وتم حساب معامـل االرتبـاط بـین درجـات العینـة فـى التطبیقـین، وقـد بلـغ 

بة مرتفعـــة، وتؤكـــد صـــالحیة األداة للتطبیـــق علـــى ) وهـــى نســـ٠,٩٧معامــل الثبـــات(
  أفراد العینة.

) ١كما تم حساب ثبات األداة باستخدام معادلة ظألفا كرونباخ ویوضح الجدول( 
  معامالت ثبات أداة الدراسة:

  الدرجة  عدد العبارات  المحور
  ٠,٩١  ٨  متطلبات القیادة الجامعیة

  ٠,٩٢  ٦  متطلبات تثقیفیة 
  ٠,٩٠  ٦  لبشریةمتطلبات موارد ا

  ٠,٩٥  ٦  متطلبات تنظیمیة
  ٠,٩٧  معامل ثبات االستبانة ككل

یتضح من الجدول السابق أن جمیع معامالت الثبات ألبعاد االستبانة على درجة 
  عالیة.
  وقد استخدمت التالى: صدق أداة الدراسة: -

: ویســـمى بالصـــدق الظـــاهرى ،حیـــث تـــم عـــرض االســـتبانة علـــى صـــدق المحكمـــین
الســادة المحكمــین؛ بهــدف الحكــم علــى صــالحیته فــى تحقیــق أهــداف  مجموعــة مــن

ــــارات االســــتبانة فــــى ضــــوء االســــتفادة مــــن آراء  الدراســــة، وتــــم تعــــدیل وصــــیلغة عب
ومقترحــات الســادة المحكمــین، وقــد اتفقــوا جمیعــا علــى أن األداة بصــورتها النهائیــة 

  صالحة لتحقیق الهدف منها، وبذلك تم التأكد من صدق المحكمین.
: ویقــیس هــذا الصــدق، الصــدق الــداخلى لبنــود االســتبانة، وهــو الصــدق الــذاتى    

یســـاوى الجـــذر التربیعـــى لمعامـــل الثبـــات، وتـــم حســـاب معامـــل الصـــدق الـــذاتى مـــن 
  المعادلة:

  معامل الصدق الذاتى  =       معامل الثبات  
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ة عالیة أى أن االستبانة على درج ٠,٩٨أى أن معامل صدق الذاتى لالستبانة = 
  من الصدق.

یتم ترمیز البیانات وذلك باعطاء كل اجابة قیمة رقمیة (رتبة) كما هو   -
  ) ٢موضح بالجدول اآلتى رقم ( 

درجة 
  التحقق

عالیة 
  جدا

  منعدمة  منخفضة جدا  منخفضة  متوسطة  عالیة

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  الرتبة

لعلوم . إدخال البیانات ومعالجتها باستخدام برنامج الحزمة االحصائیة ل٢
  ) spssاالجتماعیة ( 

  . تحلیل النتائج ومناقشتها كما سیأتى فیما بعد.٣
  وتم ذلك بأتباع الخطوات اآلتیة: تصحیح األداة الدراسة : -
وضع مدى لدرجة التحقق أو التوافر لشرح وتفسیر النتائج، حیث یتم حساب   .١

لى قیمة المدى بأخذ الفرق بین اعلى درجة وادنى درجة كما یلى:المدى = اع
 ٥=١-٦أقل قیمة= –

تم حساب طول الفئة من العالقة االتیة طول الفئة = المدى/ عدد الفئات  .٢
=٠,٨٣٣  

) كحد أدنى للفئة األولى ثم ١واتحدید فئات المقیاس تم وضع ادنى قیمة وهى(
نیف طول الفئة الستنتاج بقیة الفئات كما هو موضخ فى الجدول اآلتى رقم 

  مستویات التحقق او التوافر: ) والذى یوضح تقسیم ٣(
  الداللة اللفظیة لدرجة التحقق  الحد األعلى للفئة  الحد األدنى للفئة  الفئات

  منعدمة  ١,٨٣٢  ١,٠٠٠  الفئة األولى
  منخفضة جدا  ٢,٦٦٥  ١,٨٣٣  الفئة الثانیة
  منخفضة  ٣,٤٩٨  ٢,٦٦٦  الفئة الثالثة
  متوسطة  ٤,٣٣١  ٣,٤٩٩ الفئة الرابعة
  عالیة  ٥,١٦٤  ٤,٣٣٢ الفئة الخامسة
  عالیة جدا  ٦,٠٠٠  ٥,١٦٥ الفئة السادسة
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٥٠٩  

  ثالثا: المعالجة االحصائیة:
تم معالجة بیانات الدراسة المیدانیة وفقا للبرنامج ، بعد ترمیز البیانات وادخالها  

) حیث استخدمت الباحثة أسلیب spssالحزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة(
  المعالجة االحصائیة التالیة:

التكرارات والنسب المئویة: وذلك لوصف خصائص أفراد العینة وتحدید  .١
  استجاباتهم إزاء المحاور األساسیة التى تضمنتها أداة الدراسة.

حساب المتوسط الحسابى وذلك لتحدید استجابات أفراد العینة أزاء محاور  .٢
الدراسة المختلفة واستخراج متوسط الترتیب لكل عبارة من عبارات تلك 

  حاور.الم
االنحراف المعیارى: لقیاس مدى تشتت فى استجابات العینة إزاء كل عبارة  .٣

  من عبارات االستبانة.
  معامل الثبات الفا كرونباخ وذلك لقیاس ثبات األداة ومجاالتها. .٤
وذلك لمعرفة داللة الفروق  Kruskal-Wallis Test اختبار كروسكال واالس .٥

 استاذ)، ، والخبرة، واختبار مان وتنى للمتغیرات التالیة(أستاذ مساعد، مدرس،
Mann-whitney Test .لمتغیر الوظیفة  
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٥١٠٥١٠ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

  تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة ومناقشتها:
  المحور األول : متطلبات القیادة الجامعیة للتعلیم الریادى :

) استجابات أفراد عینة الدراسة المتعلقة بمحور القیادات ٤یوضح جدول ( 
  الجامعیة

االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  المعیارى

  الترتیب  درجة االستجابة

تتمیز القیادات الجامعیة بالمرونة وسرعة   ١
  االستجابة للتغیرات الحادثة بالبیئة الجامعیة

  ١  عالیة  ١,٤٧٨٦٧  ٤,٤٩٥٩

تقوم بعقد بروتوكوالت تعاون مع القطاعات   ٥
  المجتمع المختلفة لنشر أفكارها الریادیة

  ٦  وسطةمت  ١,٠٣٢٣٣  ٣,٩١٠٦

تحدد القیادات الجامعیة مصادر متنوعة للتمویل   ٩
  من أجل المحافظة على استقاللیة الجامعة

  ٤  متوسطة  .٤٦٦٩٥  ٤,٠٥٦٩

تركیز القیادة الجامعیة على تلبیة وتوفیر متطلبات   ١٣
  الخدمات الجامعیة

  ٢  متوسطة  .٧٢٤٦٥  ٤,١٧٨٩

تعمل القیادة الجامعیة على تضمین الجوانب   ١٧
  دیة فى المقررات الجامعیةالریا

  ٧  متوسطة  ١,٢٤٢٢٢  ٣,٦٩١١

تولى اهتماما بالغا بالتعلیم الریادى للحد من أزمة   ٢١
  البطالة بین صفوف الخریجین

  ٨  منخفضة  .٥٨٦٨٥  ٣,٤٢٢٨

توجه القیادات الجامعیة الى ایجاد مركز استشارى   ٢٥
بكل كلیة لتمكین مهارات الریادیة ومهارات اقتصاد 

  لدى الطالب وتقییمهاالمعرفة 

  ٥  متوسطة  ١,١٢٧١٣  ٤,٠٠٨١

تسعى القیادات الجامعیة الحداث التكامل بین   ٢٦
  مكونات الجامعة(الكلیات، واالقسام)

  ٣  متوسطة  .٥٧٧٢٣  ٤,١٢٨٢

  یتضح من الجدول السابق ما یلى :
تتمیز القیادات الجامعیة بالمرونة ) والتى نصت على ١جاءت الفقرة رقم( -

، بالمرتبة األولى بمتوسط جابة للتغیرات الحادثة بالبیئة الجامعیةوسرعة االست
ذلك  وتعزو الباحثة، ١,٤٧٨٦٧وهى درجة عالیة ، وانحراف معیارى  ٤,٤٩٥٩

الى وجود قیادة جامعیة قادرة على تبنى رؤیة استراتیجیة تسمح بالتحول نحو 
وتحدید فرق العمل، التعلیم الریادى، قادرة على تحفیز العاملین والتأثیر فیهم، 

وتعزیز االنتماء والوالء للجامعة، وادراك الجامعات لطبیعة الوضع السیاسى 
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٥١١  

واالقتصادى الذى تمر به الجامعات، وما ینتج عنه من تغیر فى طبیعة العمل 
  نتیجة للتغیرات الحادثة.

تركیز القیادة الجامعیة على تلبیة  ) والتى نصت على ١٣والفقرة رقم ( -
، ٤,١٧٨٩بالمرتبة الثانیة بمتوسط  لبات الخدمات الجامعیة،وتوفیر متط

الى  وتعزو الباحثة ذلك، جاءت بدرجة متوسطة ، .٧٢٤٦٥وانحراف معیارى 
وجود دوائر وأقسام تتابع بشكل حثیث ودورى من كل مستلزمات ومتطلبات 

ة الخدمات الجامعیة، سواء الخدمات األكادیمیة، وما تتطلبه من وجود كوادر مؤهل
ومدربة وعلى درجة عالیة من الكفاءة، وكذلك خدمات الدعم الالزم لضمان سیر 

 العملیة التعلیمیة داخل الجامعة بصورة منتظمة ومتطورة.
تسعى القیادات الجامعیة  ) والتى نصت على٢٦وجاءت الفقرة رقم (  -

بالمرتبة الثالثة، الحداث التكامل بین مكونات الجامعة(الكلیات، واالقسام) 
وتعزو .، جاءت بدرجة متوسطة ٥٧٧٢٣وانحراف معیارى ٤,١٢٨٢بمتوسط 

الى أن الجامعة باعتبارها منظومة متكاملة حیث تتضمن مدخالت  الباحثة ذلك
خاصة(الموارد، والثقافة والقواعد واللوائح، والهیكل، والرؤیة، والقدرات الریادیة، 

ق)، وعملیات(التدریس، وتوقعات المجتمع والقطاع الصناعى، والحكومة، والسو 
والبحوث والعملیات اإلداریة، والعملیات اللوجستیة، التسویق، االختیار، التمویل 
والعملیات المالیة، الشبكات والتفاعل متعدد األطراف، وانشطة البحث والتطویر) 
، والمخرجات(الموةارد البشریة، االبتكارات واالختراعات، وشبكات ریادیة، ومركز 

أن القیادات الجامعیة جزءا منها، فیحدث انسجام وتكامل بین مكونات ریادیة)، و 
الجامعة، وهذا بدوره یركز على تقدیم مستوى تعلیمى وبحثى جید، والممارسة 
العملیة لالنتاج وتحویل منجزاتها الى ثمار نافعة فى هیئة مشروعات انتاجیة 

  ریادیة.
القیادات الجامعیة تحدد  ) والتى نصت على ١٣كما جاءت الفقرة رقم ( -

مصادر متنوعة للتمویل من أجل المحافظة على استقاللیة الجامعة، بالمرتبة 
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وتعزو . بدرجة متوسطة، ٤٦٦٩٥، وانحراف معیارى ٤,٠٥٦٩الرابعة بمتوسط 
الى التمویل یتأثر بالظروف االستثنائیة التى یمر بها المجتمع  الباحثة ذلك

یرادات المصرى، واحیانا تكون سیاسة الممول ین تتعارض مع ثقافة الجامعة، وإ
الجامعة الفعلیة من الرسوم الدراسیة للطالب، وأن الرسوم الدراسیة التغطى 
احتیاجات الجامعة نتیجة للظروف االقتصادیة الصعبة التى یمر بها المجتمع 
المصرى، مما یزید من صعوبة دعم األفكار الریادیة، وقلة الدعم المالى أى ان 

التقوم بدورها فى تمویل المشروعات االریادیة للطالب على الوجه الجامعة 
االكمل نتیجة لربط بین صندوق التمویل وادارة الصنادیق الخاصة بالجامعة ربط 
فى غیر محله حیث ان ادارة الصنادیق لیس لها عالقة بتمویل المشروعات 

 الریادیة.
الى ایجاد مركز  ) توجه القیادات الجامعیة٢٥بینما جاءت العبارة رقم( -

استشارى بكل كلیة لتمكین مهارات الریادیة ومهارات اقتصاد المعرفة لدى 
، وبانحراف  ٤,٠٠٨١متوسط   الطالب وتقییمها، بالمرتبة الخامسة، 

ذلك الى ان تلك   وتعزو الباحثةجاءت بدرجة متوسطة  ،١,١٢٧١٣معیارى
ب منها أو انها مركزیة المراكز قد التقوم بدورها بصورة اكبر فى تمكین الطال

على مستوى الحجامعة وتسعى لخدمة الكلیات، مما یعنى اتفاق العینة بدرجة 
متوسطة على وجود مركز استشارى قد یقوم بتنمیة مهارات الریادیة لدى الطالب 
ویقوم بدوره فى تززیع التعلیمات واالرشادات على الكلیات دون محاولة تطبیق 

ق هذه النتیجة مع ما أكدته دراسة دانیة حسام ذلك على ارض الواقع وتتف
م) من ضرورة االعتماد على النمط المعرفى فى اتخاذ القرارات ذات ٢٠١٢الدین(

الصلة بمستقبل الجامعة لما لها من تأثیر على مستقبل الجامعة التنافسى من 
  خالل تفعیل دور المركز االستشاریة بالجامعة.

تقوم بعقد بروتوكوالت تعاون  نصت على) والتى  ٥واحتلت الفقرة رقم ( -
مع القطاعات المجتمع المختلفة لنشر أفكارها الریادیة، بالمرتبة السادسة، 
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، جاءت بدرجة متوسطة ١,٠٣٢٣٣ وانحراف معیارى ٣,٩١٠٦بمتوسط  
أن تلك اآللیة التعاون إما أنها ال تطبق بالشكل االمثل  وتعزو الباحثة ذلك الى

الكلیات دون البعض اآلخر، وتتفق تلك النتیجة مع  أو إنها تطبق فى بعض
)،  itxaso,2008)، ودراسة( ٢٠١٤نتائج دراسة لمیاء وایمان عبد الفتاح(

) فى ضرورة التعاون بین القطاعات المختلفة لنشر  alain,2013ودراسة (
األفكار الریادیة، فضال عن قیام الجامعات بدورها فى تعزیز دور الطالب فى 

جتمع، من خالل توفیر فرص تدریب للخریجین، والطالب، وان كانت خدمة الم
بسیطة، ولیست بالحجم المطلوب نتیجة الزیادة الهائلة ألعداد الخریجین، 
وبالتزامن مع االوضاع االقتصادیة الصعبة التى تمر بها الجامعات والمجتمع 

 على حد سواء.
لقیادة الجامعیة ) والتى نصت على تعمل ا ١٧بینما جاءت الفقرة رقم ( -

على تضمین الجوانب الریادیة فى المقررات الجامعیة، بالمرتبة السابعة، 
جاءت بدرجة متوسطة  ، ١,٢٤٢٢٢، وانحراف معیارى   ٣,٦٩١١بمتوسط  

الى سعى الجامعة لتوفیر وضع آلیة أو هیكل تنظیمى یلتزم  تعزو الباحثة ذلك
ادیة فى المقررات الجامعیة وهذا بها أعضاء هیئة التدریس للتضمین الجوانب الری

م) من ضرورة ٢٠١١یتفق مع ما أكدته دراسة محمد جودت وغسان العامرى(
التركیز على المواد التدریسیة المتعلقة بالریادة لما لها من عالقة موجبة بین 

  خصائص لدى الطالب وبین األعمال الریادیة.
بالغا بالتعلیم  تولى اهتماما) والتى نصت على ٢١وجاءت الفقرة رقم ( -

بالمرتبة الثامنة واآلخیرة ،  الریادى للحد من أزمة البطالة بین صفوف الخریجین
ذلك الى تنفیذ  وتعزو الباحثة. ، ٥٨٦٨٥، وبانحراف معیارى٣,٤٢٢٨بمتوسط  

التعلم الریادى یتطلب من الجامعات توفیر كافة المتطلبات الالزمة، وتفعیل دور 
الریادیة وتوفیر التمویل الالزم لتنفیذ المشاریع الریادیة  حاضنات األعمال والمراكز

التى تناسب مع اعداد الخریجین والطالب فى الجامعة، وبعض المشاریع 
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واألفكار الریادیة المقدمة من الطالب یتطلب تنفیذها من الجامعات تخصیص 
 موازنات قد التتوافق مع قدرتها المالیة.

  قیفیة للتعلیم الریادى الجامعى:المحور الثانى: المتطلبات التث .٢
استجابات أفراد عینة الدراسة المتعلقة بمحور :)٥یوضح جدول (     

  المتطلبات التثقیفیة
االنحراف   المتوسط  الفقرة  م

  المعیارى
درجة 

  االستجابة
  الترتیب

تحرص على االفادة من النماذج المبدعة فى المجتمع   ٢
  لتشجیع الطالب على التمیز

  ١  متوسطة  .٦٥٤٤٩  ٤,٣٠٨٩

تشارك أصحاب األفكار الریادیة باالرباح والعوائد المالیة من   ٦
  المشاریع واألفكار الریادیة

  ٤  متوسطة  .٦٨٧٢٧  ٣,٧٧٢٤

تسعى لتضمین العمل الریادى ضمن األنشطة الطالبیة داخل   ١٠
  الجامعة

  ٣  متوسطة  .٣٤٨٢٦  ٣,٩٥٩٣

  ٢  متوسطة  .٦٥١٠٢  ٤,٠٤٨٨  تشجع الجامعة األفكار الجدیدة المبتكرة  ١٤
تهتم بتوعیة الطالب وتزویدهم بمفاهیم وثقافة التعلیم   ١٨

  الریادى الجامعى
  ٢  متوسطة  .٦٥١٠٢  ٤,٠٤٨٨

تشجع األكادیمین على استخدام طرائق التعلم بالعمل من   ٢٢
  خالل التعلم الخدمى

  ٥  منخفضة  ١,٠١٩٦٠  ٢,٩٠٢٤

  یتضح من الجدول السابق ما یلى :
) والتى نصت على تحرص على االفادة من النماذج ٢رقم ( احتلت الفقرة -

المرتبة األولى بمتوسط  میزالمبدعة فى المجتمع لتشجیع الطالب على الت
.، جاءت بدرجة متوسطة وتعزو الباحثة ٦٥٤٤٩، وانحراف معیارى ٤,٣٠٨٩

ذلك الى  ادراك الجامعات أن دعم الطالب المبدعین، وتوفیر متطلباتهم یزید من 
عیتهم لالنجاز واالبتكار، مما یتیح لهم المنافسة العالمیة بین الجامعات، داف

 ویحسن من سمعة الجامعة، وبالتالى یزید أعداد الطالب الملتحقین بها.
تشجع ) والتى نصتا على  ١٨،  ١٤بینما جاءت الفقرتین  رقم (  -

مفاهیم وتهتم بتوعیة الطالب وتزویدهم ب الجامعة األفكار الجدیدة المبتكرة،
، وانحراف ٤,٠٤٨٨المرتبة الثانیة بمتوسط  وثقافة التعلیم الریادى الجامعى
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٥١٥  

الى تركیز  وتعزو الباحثة ذلك.، جاءت بدرجة متوسطة ٦٥١٠٢معیارى
الجامعات على المورد العقلى المتجدد الذى یتصف بالخبرات المتنوعة، واألفكار 

عن مراكز التى یتقلدها  المبدعة، التى تعمل على تقدم الجامعة، بغض النظر
اصحاب هذه العقول المتمیزة، فهى تهتم بأفكار وآراء الطالب المبدعین، 
والمبتكرین، كما تهتم بإبداعات واقتراحات العاملین فیها، وتوعیتهم بأهمیة التعلیم 
الریادى وثقافته على كافة المستویات االداریة وللمختلف االطراف المعنیة، من 

اصل االجتماعى ، وندوات وورش عممل لنقل خبرات رواد خالل وسائل التو 
 األعمال، وتنظیم مسابقات لالفكار الریادیة مع تقدیم جوائز للفائزین.

تسعى لتضمین العمل  ) والتى نصت على١٠كما جاءت الفقرة رقم (  -
بالمرتبة الثالثة الریادى ضمن األنشطة الطالبیة داخل الجامعة 

وتعزو . ، جاءت بدرجة متوسطة ٣٤٨٢٦رىوانحراف معیا٣,٩٥٩٣بمتوسط
الى من مهام االسر اتاحة الفرصة الكتشاف مواهب الطالب،  الباحثة ذلك

وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجیعها، وتشجیع الطالب للمشاركة فى كافة 
األنشطة والفعالیات التى تقدمها االسر، باالضافة الى عقد العدید من الدورات 

  لف المجاالت.التدریبیة فى مخت
تشارك أصحاب األفكار   ) والتى نصت على٦بینما جاءت الفقرة رقم(  -

فى المرتبة  الریادیة باالرباح والعوائد المالیة من المشاریع واألفكار الریادیة
. ، جاءت بدرجة ٦٨٧٢٧،    انحراف معیارى   ٣,٧٧٢٤الرابعة بمتوسط

عات مع المؤسسات الى ضعف التعاون الجام وتعزو الباحثة ذلكمتوسطة 
نشاء مراكز لالبحاث، وقلة توافر تشریع  الخارجیة والبنوك لتمویل البحث العلمى وإ
قانونى داخل الجامعات یمنح الحق فى اعطاء براءات االختراع والحقوق 

 للمبدعین.
تشجع األكادیمین على ) والتى نصت على ٢٢كما احتلت الفقرة رقم (  -

ن خالل التعلم الخدمى، بالمرتبة الخامسة استخدام طرائق التعلم بالعمل م
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، وجاءت بدرجة ١,٠١٩٦٠، وانحراف معیارى ٢,٩٠٢٤واألخیرة بمتوسط 
الجامعات اخذت تتجه نحو تعزیز  بعضأن  منخفضة ، وتعزو الباحثة ذلك الى

التعلم الخدمى، وتضمینه فى المقررات الدراسیة، وما ینتج عنه من دمج الطالب 
، وتقدیم خدمة لفئة محددة بالمجتمع، مما یعود بالنفع على بالمجتمع المحیط به

الطالب فى الممارسة العملیة وصقل المهارات باالضافة الى الخدمة المقدمة للفئة 
المستهدفة، مع توافر وجود قواعد بیانات لكل جامعة تحتوى على البیانات 

مكانیاتهم االبداعیة   واالبتكاریة.والمعلومات التى تمتلكها بخصوص الطالب وإ
  المحور الثالث: متطلبات الموارد البشریة: .٣

) استجابات أفراد عینة الدراسة المتعلقة بالمتطلبات الموراد ٦یوضح جدول (
  البشریة

االنحراف   المتوسط  الفقرة  م
  المعیارى

درجة 
  االستجابة

  الترتیب

تقوم باعداد مدربین مؤهلین لتدریب أعضاء هیئة   ٣
  ریادىالتدریس على العمل ال

  ٥  متوسطة  .٦٢٠٦٣  ٣,٦٧٤٨

تتبع سیاسة استقطاب الخبراء والمختصین فى   ٧
  المشروعات الریادیة للعمل بالجامعة

  ٦  متوسطة  .٩٥٨٠٠  ٣,٣٤٩٦

١
١  

تتبع سیاسة استقطاب الخبراء والمختصین فى 
  لتدریب الطالب على ثقافة العمل الحر

  ١  عالیة  .٨٩٤٧٠  ٤,٣٤١٥

١
٥  

ریبیة ألعضاء هیئة التدریس مراعاة االحتیاجات التد
  فى مجال الریادة

١,٠١٧٩  ٣,٨٨٦٢
٠  

  ٣  متوسطة

١
٩  

توفیر كوادر بشریة قادرة على تخطیط وتنفیذ برامج 
  التعلیم الریادى

١,١١٦٠  ٤,٠١٦٣
٨  

  ٢  متوسطة

٢
٣  

توفیر منتدیات لتبادل األفكار مع المؤسسات 
  االنتاجیة وسوق العمل

  ٤  متوسطة  .٨٠٣١٧  ٣,٨١٣٠

  لجدول السابق ما یلى:یتضح من ا
علــى تتبــع سیاســة اســتقطاب الخبــراء  ) والتــى نصــت١١احتلــت الفقــرة رقــم(  -

، المرتبــــة االولــــى، والمختصــــین فــــى تــــدریب الطــــالب علــــى ثقافــــة العمــــل الحــــر
.، بدرجــــة عالیــــة، حیــــث أن نســــبة ٨٩٤٧٠، وانحــــراف معیــــارى ٤,٣٤١٥بمتوســــط
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٥١٧  

المتطلبــات مــن اســتقطاب  كبیــة مــن أعضــاء هیئــة التــدریس أكــدوا علــى تــوافر تلــك
والمختصـــین فـــى تـــدریب الطـــالب علـــى ثقافـــة العمـــل الحـــر فـــى حـــین أكـــد  الخبـــراء

 البعض على وجود قصور فى ذلك نظرا لحصول العبارة على استجابة متوسطة.
تــوفیر كــوادر بشــریة قــادرة ) والتــى نصــت علــى  ١٩كمــا جــاءت الفقــرة رقــم(  -

،   ٤,٠١٦٣،المرتبة الثانیة ، بمتوسط  على تخطیط وتنفیذ برامج التعلیم الریادى
، جــاءت بدرجــة متوســطة حیــث ممــا تــوفیر كــوادر  ١,١١٦٠٨وانحــراف معیــارى  

بشــریة قــادرة علــى تخطــیط وتنفیــذ بـــرامج التعلــیم الریــادى ، تــوفیر منتــدیات لتبـــادل 
األفكـــار مـــع المؤسســـات االنتاجیـــة وســـوق العمـــل ممـــا یعنـــى أن التخطـــیط للبـــرامج 

امعـــة والمؤسســـات االنتاجیـــة وســـوق العمـــل نظـــرا لقلـــة تبـــادل األفكـــار الریادیـــة بالج
حــول الجوانــب الریادیـــة وهــو مـــا یعنــى ضـــعف الشــراكة بـــین الجامعــة والمؤسســـات 
االنتاجیــة والــذى یــنعكس ســلبیا علــى خدمـــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة، وتتفــق تنیجـــة 

ریـــــادة  ) أن دورات bige&nihan,2011هـــــذه الدراســـــة مـــــع مـــــا اكدتـــــه دراســـــة( 
االعمال التى یـتم تقـدیمها فـى الجامعـات الحكومیـة لیسـت كافیـة لتـوفیر مهـارات او 
العقلیـــات وال تســـاعد فـــى خلـــق مشـــاریع جدیـــدة یمكنهـــا ان تســـهم فـــى تحقیـــق النمـــو 

 االقتصادى وتوفیر فرص العمل للطالب.
ـــة ) والتـــى نصـــت علـــى ١٥جـــاءت الفقـــرة رقـــم ( - مراعـــاة االحتیاجـــات التدریبی

،المرتبةالثالثـــــــــــــة یئـــــــــــــة التـــــــــــــدریس فـــــــــــــى مجــــــــــــال الریـــــــــــــادةألعضــــــــــــاء ه
، جـاءت بدرجـة متوسـطة ممـا یعنـى ١,٠١٧٩٠،وانحراف معیارى٣,٨٨٦٢بمتوسط

ان التــدریبات التــى تــتم بالجامعــة تقلیدیــة وال تركــز علــى مجــال الریــادة فمعظــم هــذة 
التـدریبات تـتم بغـرض الحصـول علـى شــهادة تنمیـة القـدرات، كمـا ان القـائمین علــى 

التدریبات قد تنقضهم المهارات الریادیة وال تقوم الجامعـة بدراسـات اسـتطالعیة تلك 
  للكشف عن احتیاجات اعضاء هئیة التدریس التدریبیة.

تـوفیر منتـدیات لتبـادل األفكـار مـع ) والتى نصت على ٢٣جاءت الفقرة رقم ( -
ف ، وانحـرا٣,٨١٣٠المرتبـة الرابعـة، بمتوسـطالمؤسسات االنتاجیة وسوق العمل، 
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.، جــاءت بدرجــة متوسـطة وتعــزو الباحثــة ذلـك عــدم تــوافر تلــك ٨٠٣١٧معیـارى   
المتطلبات من وجـود جهـة مسـئولة  تكـون حلقـة وصـل بـین أعضـاء هیئـة التـدریس 
والمؤسســـات االنتاجیـــة لتبـــادل األفكـــار الریادیـــة، حیـــث هنالـــك انفصـــال لقلـــة وعـــى 

تراعــات واالبتكــارات، اعضــاء هیئــة التــدریس باحتیاجــات هــذه المؤسســات مــن االخ
والــذى یعــوقهم عــن القیــام باالبحــاث التــى تعمــل علــى تطــویر المؤسســات االنتاجیــة 

  .بما یخدم سوق العمل، فى ضوء اقتصاد المعرفة
والتـــى نصــت علـــى تقــوم باعـــداد مــدربین مـــؤهلین )  ٣( احتلــت العبــارة رقــم -

ــى العمــل الریــادى بمتوســط  المرتبــة الخامســة لتــدریب أعضــاء هیئــة التــدریس عل
 تعزو الباحثـة ذلـك.، جاءت بدرجة متوسـطة ٦٢٠٦٣، وانحراف معیارى٣,٦٧٤٨

الى أن اعداد المدربین المـؤهلین بالجامعـة لـیس علـى المسـتوى المطلـوب، امـا لقلـة 
عددهم او اعدادهم على مهارات ال تتفق مع مهـارات اقتصـاد المعرفـة، أو أنهـم تـم 

لمهــارات الحیثــة التــى تشــجع علــى االبــداع اعــدادهم منــذ فتــرة طویلــة وال یمتلكــون ا
واالبتكـــار، وهـــذا فـــى حـــد ذاتـــه عامـــل مهـــم فـــى العملیـــة التنافســـیة بـــین الجامعـــات، 

  ویحسن سمعة الجامعة، مما یزید من اعداد الطالب الملتحقین بها.
تتبــــع سیاســــة اســــتقطاب ) والتــــى نصــــت علــــى ٧كمــــا احتلــــت العبــــارة رقــــم ( -

المرتبــة األخیــرة ت الریادیــة للعمــل بالجامعــة الخبــراء والمختصــین فــى المشــروعا
. ، جــاءت بدرجــة متوســطة وتعــزو ٩٥٨٠٠، وانحــراف معیــارى ٣,٣٤٩٦بمتوسـط 

الباحثـة ذلــك إلــى ممـا یعنــى أن عملیــة اســتقطاب الخبـراء التــتم بالصــورة المطلوبــة، 
ــــــراء  ــــــدم مــــــن الجامعــــــة الســــــتقطاب الخب امــــــا بســــــبب ضــــــعف الــــــدعم المــــــالى المق

لــة وجــود بیانــات بالجامعــة عــن هــؤالء الخبــراء وضــعف التعــاون والمختصــین، أو لق
ــم أو قلـــة وجــــود رغبـــة لهـــؤالء الخبــــراء للتعـــاون مـــع الجامعــــة لضـــعف الثقافــــة  معهـ
ــة بالجامعـــــة، حیـــــث أن اعتمـــــاد الجامعـــــات علـــــى معـــــاییر اســـــتقطاب قویـــــة  الریادیـــ
 للطــالب المبــدعین والمبتكــرین یكــون قیمــة مضــافة لهــا، فضــال عــن المســاهمة فــى

دخالها للمنافسات العالمیة.  تحسین وضع الجامعة، وإ
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٥١٩  

  المحور الرابع : المتطلبات التنظیمیة للتعلیم الریادى الجامعى: .٤
  استجابات أفراد عینة الدراسة المتعلقة بالمتطلبات التنظیمیة :)٧یوضح جدول (

االنحراف   المتوسط  الفقرة   م
  المعیارى

درجة 
  االستجابة

  الترتیب

نشاء حاضنة لألعمال داخل الجامعة الستقبال تعمل على إ  ٤
  األفكار الریادیة

  ٣  منخفضة  .٩٥١٧٢  ٣,٢١١٤

تقدیم مكافآت مادیة العضاء هیئة التدریس الذین یتبنون   ٨
  الفكر الریادى فى مقرراتهم الجامعیة

  ٣  منخفضة  ١,٠٥٠٠٠  ٣,٢١١٤

 تعزز لدى الطالب مهارات البحث العلمى لتزید من رغبته للتعلم  ١٢
  واإلنجاز

  ١  متوسطة  .٥٥٣٤٢  ٤,١٤٦٣

توفیر الدعم المالى للبیئة الحاضنة للفكر الریادى واقتصاد   ١٦
  المعرفة

  ٥  منخفضة  .٧٧١٦٨  ٣,١٣٨٢

  ٤  منخفضة  .٩٥٥٢١  ٣,١٩٥١  منح مكافآت الصحاب االفكار الریادیة  ٢٠
توفیر قاعدة بیانات لالفكار الریادیة یمكن الرجوع الیها فى   ٢٤

  شطة الریادیةمجال األن
  ٢  متوسطة  .٥٨٠٠٠  ٣,٦١٧٩

تقــــدیم مكافــــآت مادیــــة العضــــاء هیئــــة التــــدریس الــــذین یتبنــــون الفكــــر الریــــادى فــــى 
  مقرراتهم الجامعیة

  یتضح من الجدول السابق ما یلى:
تعزز لدى الطالب مهارات البحـث ) والتى نصت علـى ١٢احتلت الفقرة رقم (  -

ـــتعلم واإلنجـــا ، ٤,١٤٦٣، المرتبـــة األولـــى بمتوســـطزالعلمـــى لتزیـــد مـــن رغبتـــه لل
.، جـــاءت بدرجـــة متوســـطة ، وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك الـــى ٥٥٣٤٢وانحــراف معیـــارى 

توجه الجامعـات نحـو الـتعلم بالعمـل والممارسـة مـن خـالل تـوفیر معامـل ومختبـرات 
تعـــزز مـــن قـــدرات الطالـــب العملیـــة والعلمیـــة، مـــن خـــالل الممارســـات الحیـــة وعـــدم 

دراك الجامعــات أن البحــث العلمــى التركیــز علــى الجانــب ا لنظــرى فــى التــدریس، وإ
هو سبیل تطویر وتعزیز مكانة الجامعـة فـى المجتمـع وقلـة المـوارد المادیـة المتاحـة 

 م).٢٠١٣للبحوث العلمیة وتنفیذها وتتفق مع دراسة نصر اهللا(
تـــوفیر قاعـــدة بیانـــات لالفكـــار ) والتـــى نصـــت علـــى ٢٤احتلـــت الفقـــرة رقـــم ( -

المرتبـة الثانیة،بمتوسـط  ن الرجوع الیها فـى مجـال األنشـطة الریادیـة، الریادیة یمك
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٥٢٠٥٢٠ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

.، جـــاءت بدرجـــة متوســـطة، وتعـــزو الباحثـــة ٥٨٠٠٠، وانحـــراف معیـــارى٣,٦١٧٩
ذلــك الــى أن تــوفیر قاعــدة بیانــات لالفكــار الریادیــة یمكــن الرجــوع الیهــا فــى مجــال 

بعــض البیانــات، األنشــطة الریادیــة لیســت علــى المســتوى المطلــوب أو قــد تنقصــها 
)،مــن ضــرورة تعــدیل البــرامج النظریــة مــن اجــل  itxaso,2008وتتفــق مــع دراســة 

 تمكین الطالب بالمعرفة العالمیة التى تحتاجها االسواق
تقـــدیم مكافـــآت مادیـــة العضـــاء  ) والتـــى تنصـــان علـــى٤،٨احتلـــت الفقـــرتین( -

وتعمـل علـى  هیئة التدریس الذین یتبنون الفكـر الریـادى فـى مقـرراتهم الجامعیـة
، بالمرتبـة الثالثـة إنشاء حاضنة لألعمال داخل الجامعة الستقبال األفكـار الریادیـة

، ممـــا منخفضـــة.، جـــاءت بدرجـــة ٩٥١٧٢، وانحـــراف معیـــارى  ٣,٢١١٤بمتوســـط 
یعنــى أن مـــایتم تقدیمـــه دون المســـتوى ویعنــى ان اهتمـــام الجامعـــة بتوعیـــة اعضـــاء 

ج الـــى التطـــویر وقــد یكـــون نابعـــا مـــن هیئــة التـــدریس وتـــدریب الطـــالب علیهــا یحتـــا
اعضــــاء هیئــــة التــــدریس انفســــهم الــــذین ال یســــعون الــــى اعــــداد مقــــررات الكترونیــــة 
تحتوى على افكـار ریادیـة، فضـال عـن تطـویر مهـارات تنظـیم المشـاریع، ممـا یعنـى 
ضــعف تأكــد العینــة مــن وجــود حاضــنات اعمــال بالجامعــة تقــوم بــدورها فــى رعــاي 

یلها،باالضــافة الــى ضــرورة تبنــى الجامعــات لمعــاییر واضــحة االفكــار المبدعــة وتمو 
ومعلنة لضمان التمیز فـى رأس المـال الفكـرى مـن خـالل وجـود حاضـنات لالعمـال 
االبداعیــة واالفكــار المبتكــرة القائمــة علــى البحــث العلمــى، مــن أجــل ربطــه بأهــداف 

   الجامعة، واحداث التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.
مــنح مكافــآت الصــحاب االفكــار  ) والتــى نصــت علــى٢٠قــم (احتلــت الفقــرة ر  -

جـاءت . ، ٩٥٥٢١، وانحراف معیـارى٣,١٩٥١المرتبة الرابعة، بمتوسط   الریادیة
یعنـى ان المكافـآت قلیلـة وال تـؤدى الغـرض المطلـوب او انهـا  ممـا، منخفضةبدرجـة 

) والتـــى نصـــت علـــى ١٦تـــذهب لـــبعض االفـــراد دون غیـــرهم، بینمـــا احتلـــت لفقـــرة (
، المرتبــة  تــوفیر الــدعم المــالى للبیئــة الحاضــنة للفكــر الریــادى واقتصــاد المعرفــة

.، بدرجـــــة منخفضـــــة ممـــــا ٧٧١٦٨وانحـــــراف معیـــــارى  ،٣,١٣٨٢األخیرة،بمتوسط  
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٥٢١  

یعنـــــى عــــــدم اهتمــــــام الجامعـــــة بتــــــوفیر بیئــــــة تكنولوجیـــــة تكــــــون اساســــــا النطــــــالق 
طـة انطـالق فـى تحقیـق المشروعات الریادیة التـى تحقـق المنافسـة العالمیـة تكـون نق

  التنمیة المطلوبة.
هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة  لالجابة عن السؤال: 

)α ≥(0.05   بین متوسط تقدیرات أفراد العینة لدرجة توافر متطلبات التعلیم
الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة تعزى لمتغیرات التالیة(الدرجة العلمیة، 

 یتم اتباع التالى: ة،الخبرة)؟الوظیف
  الفروق وفقا لمتغیر الرتبة األكادیمیة فیما یتعلق بدرجة التحقق: .١

لمعرفة ذلك استخدمت الباحثة اختبار كروسكال واالس ویستخدم هذا االختبار 
عندما تكون الدرجات على المتغیر التابع ضمن مقیاس تراتیبى أو نسبى أو 

)، والجدول ٢٣٥ء، أو التجانس التباین(المنیزل،مسافات ولم یتحقق افتراض السوا
  ) یوضح ذلك: ٨اآلتى رقم (

)  إلیجـاد الفـروق  Kruskal-Wallis Testنتـائج اختبـار كروسـكال واالس(
  فى متوسط أهمیة مجاالت االستبانة وفقا لمتغیر الدرجة العلمیة

  ةمستوى الدالل  درجة الحریة  متوسط الرتب n  الدرجة العلمیة  المجاالت  م
١ 
  

  ٠,٦٥١  ٢  ٦١,٤٠  ٦٠  أستاذ مساعد  متطلبات القیادة التنظیمیة
  ٦٤,٦٨  ٥١  مدرس
  ٥٣,٦٣  ١٢  أستاذ

  ٠,٦٦٤  ٢  ٦١,٨٩  ٦٠ أستاذ مساعد  متطلبات التثقیفیة  ٢
  ٦٠,١٤  ٥١ مدرس
  ٧٠,٤٦  ١٢ أستاذ

  ٠,٧٥١  ٢  ٦٠,٨٩  ٦٠ أستاذ مساعد  متطلبات المواردالبشریة  ٣
  ٦٤,٥٢  ٥١ مدرس
  ٥٦,٨٣  ١٢ أستاذ

  ٠,٧٤١  ٢  ٦٤,١٦  ٦٠ أستاذ مساعد  متطلبات تنظیمیة  ٤
  ٦٠,٨٣  ٥١ مدرس
  ٥٦,١٧  ١٢ أستاذ

  ٠,٩٦١  ٢  ٦٢,٠٨  ٦٠ أستاذ مساعد  درجة األهمیة للمجاالت  
  ٦٢,٥٤  ٥١ مدرس
  ٥٩,٣٣  ١٢ أستاذ
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٥٢٢٥٢٢ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

ة احصائیة عند مستوى یتضح من الجدول السابق أنه التوجد فروق ذات دالل   
الداللة(        ) فى تقدیر عینة الدراسة لدرجة تحقق متطلبات التعلیم الریادى 
الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة تعزى لمتغیر الدرجة العلمیة، ترجع الباحثة 
هذه النتیجة إلى أن القیادات الجامعیة على درایة ومعرفة باالستراتیجیات المتبعة 

جامعى، ویقومون بتنفیذ السیاسات الجامعیة، و اتفاقهم وقناعتهم فى التعلیم ال
بمختلف رتبهم األكادیمیة بأهمیة هذه المتطلبات، وكونهم یعملون فى جامعة 
واحدة، وفى بیئة عمل وظروف متشابهة، فال توجد فروق بینهم من حیث الدرجة 

  الستراتیجیة.العلمیة، ونظرتهم لتضمین التعلیم الریادى الجامعى فى خططهم ا
  الفروق وفقا لمتغیر الوظیفة فیما یتعلق بدرجة التحقق:

لمعرفة ذلك استخدمت الباحثة اختبار مان وتنى  والذى یستخدم عندما تكون 
العینات مستقلة، وعندما تكون البیانات التى تم جمعها مقاسة بمقیاس 

م تتحقق ) بانه إذا ل٣٨٠:٢٠١٠)، ویذكر( أبوصالح وعوض،١٣٨رتبى(المنیزل،
) وهى ان یكون التوزیع الطبیعى، وتجانس T- Testشروط استخدام ت (  

البیانات، أو إذا كانت البیانات مأخوذة من العینتین غیر دقیقة، أو تقتصر على 
ترتیب أفراد العینتین من حیث القیمة،فأننا ال نستطیع استخدام اختبار ت عندئذ 

)  Mann-whitney Testمان وتنى(نستخدم البدیل غیر المعملى وهو اختبار 
  كما یلى : 

)   Mann-whitney Testیوضح نتائج اختبار مان وتنى ( :)٩جدول رقم ( 
  إلیجاد الفروق فى متوسط تحقق مجاالت االستبانة وفقا لمتغیر الوظیفة

متوسط  n  الوظیفة  المجاالت  م
  الرتب

قیمة مان   مجموع الرتب
  وتنى

مستوى 
  الداللة

١ 
  

قیادة متطلبات ال
  التنظیمیة

  ٠,٤٤٣  ١٥٦٧,٠  ٤٤٩٣,٠  ٥٩,١٢  ٧٨  رئیس قسم

العمید 
  والوكالء

٢٨٨٨,٠  ٦٤,١٨  ٤٥  

  ٠,٦٢٦  ١٦٦٢,٥  ٤٦٩٩,٥  ٦١,٨٤  ٧٨ رئیس قسم  متطلبات التثقیفیة  ٢
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٥٢٣  

العمید 
 والوكالء

٢٦٨١,٥  ٥٩,٥٩  ٤٥  

متطلبات   ٣
  المواردالبشریة

  ٠,٥٢١  ١٥٨٨,٠  ٤٥١٤,٠  ٥٩,٣٩  ٧٨ رئیس قسم
عمید ال

 والوكالء
٢٨٦٧,٠  ٦٣,٧١  ٤٥  

  ٠,٨٧٢  ١٧٢٤,٥  ٤٧٢٢,٥  ٦٢,١٤  ٧٨ رئیس قسم  متطلبات تنظیمیة  ٤

العمید 
 والوكالء

٢٦٥٨,٥  ٥٩,٠٨  ٤٥  

درجة األهمیة   
  للمجاالت

  ٠,٩٩٦  ١٧٠٩,٠  ٤٦٣٧,٠  ٦٠,٠١  ٧٨ رئیس قسم
العمید 
 والوكالء

٢٧٤٤,٠  ٦٠,٩٨  ٤٥  

ق أنه التوجد فروق ذات داللة احصائیة عند یتضح من الجدول الساب          
فى تقدیر عینة الدراسة لدرجة أهمیة متطلبات  α ≥(0.05(مستوى الداللة  

التعلیم الریادى الجامعى تعزى لمتغیر الوظیفة، ترجع الباحثة ذلك قناعة القیادات 
األكادیمیة بمختلف مواقعهم اإلداریة بأهمیة هذه المتطلبات فى ضوء اقتصاد 

معرفة، فجمیعهم تتوفر لدیهم نفس المعلومات عن استراتیجیات الجامعة واهدافها ال
وتوجهاتها نحو التعلیم الریادى فى ضوء اقتصاد المعرفة، ویعد موضوعا حدیثا 

  فأغلب األكادیمین على علم ودرایة بمفهومه وأبعاده لتحقیق االبداع واالبتكار.
  درجة التحقق:الفروق وفقا لمتغیر الخبرة فیما یتعلق ب

 Kruskal-Wallisلمعرفة ذلك استخدمت الباحثة اختبار كروسكال واالس(  
Test :كما یلى (  

نتائج اختبار كروسكال واالس الیجاد الفروق فى متوسط  :) ١٠جدول رقم ( 
تحقق متطلبات التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة وفقا لمتغیر 

  الخبرة
  مستوى الداللة  درجة الحریة  متوسط الرتب n  بالسنة الخبرة  المجاالت  م
١ 
  

  ٠,٦٠٢  ٢  ٦٣,٤٧  ٥٥  سنوات فأقل ١٠  متطلبات القیادة التنظیمیة
  ٦١,١٠  ٤٨  سنة٢٠-١١من

  ٥٤,٢٠  ٢٠  سنة  ٢٠أكثر من 
  ٠,٧٩٣  ٢  ٦٠,٦٣  ٥٥ سنوات فأقل ١٠  متطلبات التثقیفیة  ٢

  ٦٣,١٤  ٤٨ سنة٢٠-١١من
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٥٢٤٥٢٤ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

  ٥٦,٨٥  ٢٠ نةس ٢٠أكثر من 
  ٠,٠٥٣  ٢  ٦٦,٥٩  ٥٥ سنوات فأقل ١٠  متطلبات المواردالبشریة  ٣

  ٦١,٧٥  ٤٨ سنة٢٠-١١من
  ٤٤,٣٨  ٢٠ سنة ٢٠أكثر من 

  ٠,١٠٨  ٢  ٦٣,٦٠  ٥٥ سنوات فأقل ١٠  متطلبات تنظیمیة  ٤
  ٦٤,٤١  ٤٨ سنة٢٠-١١من

  ٤٥,٩٣  ٢٠ سنة ٢٠أكثر من 
  ٠,٢٣٢  ٢  ٦٤,١٥  ٥٥  سنوات فأقل ١٠  درجة األهمیة للمجاالت  

  ٦٢,٥٨  ٤٨ سنة٢٠-١١من
  ٤٨,٨٥  ٢٠ سنة ٢٠أكثر من 

یتضح من الجدول السابق انه التوجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى 
داللة فى تقدیر عینة الدراسة لدرجة توافر متطلبات التعلیم الریادى الجامعى تعزى 

ذلك اتفاق القیادات الجامعیة بمختلف خبراتهم لمتغیر الخبرة ، وترجع الباحثة 
على درجة توافر متطلبات التعلیم الریادى الجامعى لدیهم ، ولكونهم یعملون فى 
جامعة واحدة، وفى بیئة عمل وظروف متشابهة، ومدركین الهمیة هذه المتطلبات 

  بما یحقق تحسین اداء الجامعة بشكل مستمر.
طرق المقترحة لتعزیز متطلبات التعلیم الریادى :ما اللالجابة عن السؤال الرابع

الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر القیادات األكادیمیة بجامعة 
  أسوان؟

بناء على نتائج الدراسة المیدانیة، یتم وضع مجموعة من الطرق المقترحة    
هة لتعزیز متطلبات التعلیم الریادى الجامعى فى ضوء اقتصاد المعرفة من وج

نظر أعضاء هیئة التدریس(القیادات الجامعیة) بجامعة أسوان، قامت الباحثة 
بإجراء مقابالت مع مجموعة من األكادیمین وأصحاب الخبرة فى مجال التعلیم 
الریادى لألخذ بمقترحاتهم حول طرق تعزیز متطلبات التعلیم الریادى الجامعى فى 

لجامعیة بجامعة أسوان، تم ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر القیادات ا
  تصنیفها حسب مجاالت الدراسة:
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٥٢٥  

  أوال : طرق تعزیز المتطلبات المتعلقة بالقیادة الجامعیة:
إعداد خطة استراتیجیة لریادة األعمال بالجامعات على المستوى القومى،  .١

  وتقوم وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى بادارة تطبیقها.
ل واالبتكار بجمیع الجامعات المصریة مع فتح إنشاء مركز لریادة االعما .٢

باب التبراعات لتمویل انشطته، وان یتسم باالستقاللیة فى تنفیذ انشطته بعیدا 
  عن الحواجز البیوقراطیة.

العمل على تخصیص برامج دعم لألفكار الریادیة وتسهیل برامج اإلقراض  .٣
 والتمویل للمشاریع الجدیدة.

المادیة والمالیة والفنیة المتاحة لدیها، فضال عن  االستخدام األمثل إلمكانیات .٤
اإلدارة الفاعلة للموارد البشریة الستخراج كل ما لدیها من إمكانیات إبداعیة 

  وجهود یمكن بذلها لتحقیق أعلى معدالت أداء ممكنة.
إعداد مشاریع تدریبیة وتنمیة قدرات الطالب والعاملین لتحمل المسؤولیة تجاه  .٥

تهم من خالل تعزیز ثقافة اإلنجاز الفردى واالسهام االیجابى انفسهم ومجتمعا
فى حل مشكلة البطالة، وكیفیة فتح أسواق جدیدة باستخدام التقنیات الحدیثة 

  المتطورة، ومتابعة قیاس تقدم األهداف الریادیة على أساس منتظم.
تنسیق العمل بین الجامعة والقطاع الخاص بحیث تكون شریك فى عملیة  .٦

ة وتعزیز الفكر الریادى بفتح المجال لتكامل األدوار فیما بینها فى دعم التنمی
 عمل ریادیى العمال.

زیادة التعاون مع األطراف المعنیة الخارجیة من خالل مشاركة عدد أكبر  .٧
من الممثلین فى مجالس استشاریة، والمشركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة 

عدید من الحوافز لشركات القطاع الخاص باالبتكار وریادة االعمال مع تقدیم ال
 للعمل الریادى مع الجامعات.
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  ثانیا : طرق تعزیز المتعلقة بالمتطلبات التثقیفیة:
تعزیـز وترسـیخ الثقافــة الریادیـة بــین الطـالب الجامعــة منـذ بدایــة التحـاقهم بهــا،  .١

وتشـجیع االبــداع واالبتكــار، مــن خــالل عمــل حمــالت توعویــة لهــم عــن اهمیــة 
 األعمال..ریادة 

استضافة نماذج من رجال األعمال الریادین؛ لالستفادة مـن تجـاربهم وخبـراتهم  .٢
ــــــدء  ــــــات الــــــى واجهــــــتهم عنــــــد الب ــــــى المشــــــكالت والمعوق وكــــــذلك التعــــــرف عل

 بمشاریعهم حتى یمكن تفادیها فیما بعد.
تنظــــیم مســــابقات بالتعــــاون بــــین حاضــــنات األعمــــال مــــع مؤسســــات المجتمــــع  .٣

 ادى لطالب الجامعة .المدنى ألفضل مشروع ری
تقـدیم تسـهیالت مـن إدارة الجامعــة للمدرسـین الـذین طبقــوا الـتعلم الخـدمى مثــل  .٤

اجـــراء التنســـیقات المطلوبـــة مـــع الجهـــات متلقیـــة -(تخفیـــف العـــبء التدریســـى
 الخدمة...)

التعاون مع مؤسسات القطـاع الخـاص لـدعم المشـاریع الریادیـة وتطـویر آلیـات  .٥
ئـــــدات مـــــن المشـــــاریع مـــــن خـــــالل لتفعیـــــل الســـــوق تجنیـــــد المـــــوال وزیـــــادة العا

 المشتركة مع الشركات المتبنیة لمنتجات الطالب.
انشاء نادى ریادة األعمال بالجامعة یضـم هیئـة التـدریس والخـریجین والطـالب  .٦

نشاء مشروعات ناشئة.  عن المجتمع المدنى للتوعیة بمجال ریادة األعمال وإ
  ت البشریة :ثالثا : طرق تعزیز المتعلقة بالمتطلبا

تعزیــز القــدرات الریادیــة لــدى اكــادیمى الجامعــة الیجــاد افكــار ریادیــة لمشــاریع  .١
  مستقبلیة، من خالل برامج تعلیمیة ریادیة ودورات فى مجال ریادة األعمال.

تنفیــذ ورش عمــل، والمشــاركة فــى المنتــدیات والمــؤتمرات الدولیــة لتولیــد افكــار  .٢
  الریادى للطالب.ابداعیة جدیدة تدعم وتطور من الفكر 
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٥٢٧  

مشــــاركة الخــــریجین فــــى مجلــــس ادارة الجامعــــة ومركــــز ریــــادة االعمــــال وفــــى  .٣
االشــراف علــى المشــروعات الریادیــة بالجامعــة وكلیاتهــا لتقــدیم الــدعم للطــالب 

  عالوة على إنشاء نادى لهم. 
تشــجیع بــرامج التبــادل الطالبــى والهیئــة التدریســیة بالجامعــات مــع اعتمــاد آلیــة  .٤

ة والمهــــارات المكتســـــبة مـــــن هــــذه البـــــرامج بمجــــرد العـــــودة الـــــى لنشــــر المعرفـــــ
  الجامعة.

تعــدیل القــانون والســماح بترقیــة أعضــاء هیئــة التــدریس علــى أســاس المشــاركة  .٥
  فى مشروعات ریادیة تسهم فى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

ــــى  .٦ ضــــرورة اهتمــــام الجامعــــات بــــرأس المــــال الفكــــرى الــــذى تملكــــه والعمــــل عل
علیـه واسـتثماره باتجـاه تحقیـق اهـدافها فضـال عـن االهتمـام ببـراءات  المحافظة

 االختراع وحقوق النشر.
یــتم صـــیاغة سیاســـة رســمیة للتنمیـــة المهنیـــة الریادیــة لجمیـــع الهیئـــة التدریســـیة  .٧

 والعاملین فى ضوء استراتیجیة الجامعة.
فكــار انشـاء منتـدى للهیئـة التدریسـیة بالجامعــات المصـریة لتبـادل المعـارف واال .٨

 الجدیدة ودمج احدث االبحاث فى مجال ریادة االعمال.
  رابعا: طرق تعزیز المتعلقة بالمتطلبات التنظیمیة:

 وضع استراتیجیة تمویل طویلة المدى فى حدود موارد كل جامعة. .١
الســعى نحــو انشــاء الحاضــنات وحــدائق العلــوم بمختلــف الجامعــات المصــریة  .٢

الشــركات الناشــئة التــى تســهم فــى كمخرجــات لمشــروعات بحثیــة بهــدف ددعــم 
 انشاء فرص عمل جدیدة 

 ضرورة مساهمة الجامعة فى دعم مشاریع البحوث العلمیة المبدعة والمبتكرة. .٣
ــــة بحیــــث  .٤ ــــى الــــدعم التمــــویلى للمشــــاریع الریادی ــــة الحصــــول عل تحســــین إمكانی

 تشتمل كافة مجاالت المعرفة مع التركیز على المشاریع الجدیدة.
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٥٢٨٥٢٨ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

یئة وتالبنیة التحتیة المادیة والمعلوماتیة الداعمة لریادة ضرورة توفیر الب .٥
 ا؟ألعمال.

تقدیم حوافز للهیئة التدریسیة والعاملین والمشاركة فى انشطة ریادة االعمال  .٦
 مثل المنح والجوائز وتخفیض أعباء العمل وخالفه.

یتم تخصیص صندوق للمشروعات الریادیة للجامعة لتمویل المسابقات  .٧
برامج المشروعات الریادیة لتحویل األفكار الریادیة الى مخرجات الریادیة، و 

 واقعیة.
انشاء منصة الكترونیة ریادیة لكل جامعة للتواصل مع رواد األعمال  .٨

بالمجتمع، ودعوتهم للحضور كمحاضرین لنقل خبرتهم للطالب وعوامل 
النجاح والفشل، وكیفیة التغلب على حاجز الخوف من الفشل لتعزیز الروح 

 الریادیة لهم.
  الدراسة:الدراسة:  توصیاتتوصیات

ضرورة تبنى جامعة أسوان لسبل تعزیز متطلبات التعلیم الریادى، لما لها من  .١
دور فعال فى تطویر التعلیم الجامعى، مع التركیز على بث روح االبداع 
والریادة للطالب والخریجین حتى یكونوا قادرین على المنافسة فى سوق 

 العمل.
عمال بالجامعة، مجهز باالمكانات كافة التى یتطلبها تأسیس مركز لریادة األ .٢

 التعلیم الریادى وانشطته المختلفة.
تصمیم مقرر ثقافى یدرس لجمیع طالب الجامع، یناول األطر الفكریة للتعلیم  .٣

 الریادى، ومدى تأثیره على المستوى الفردى واالجتماعى
جمیع أنشطته  إنشاء صفحة لمركز ریادة االعمال على موقع الجامعة تحوى .٤

وفعالیته وأهدافه، وكذلك مواد تثقیفیة لنشر ثقافة التعلیم الریادى وریادة 
 األعمال.
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٥٢٩  

وضع آلیات ممنهجة لتطبیق التعلیم الریادى یتم العمل بها من قبل القیادات  .٥
الجامعیة، وكیفیة تضمین الریادة فى المناهج الدراسیة كمدخل لرفع مستوى 

 التعلیم الریادى الجامعى.
عمل قناة على الیوتیوب؛ لتتناول موضوعات التعلیم الریادى الجامعى لنشر  .٦

 ثقافته بین طالب الجامعة، مع تدشین مجلة متخصصة فى ریادة األعمال.
اتخاذ كافة السبل والتدابیر الالزمة من قبل القیادة الجامعیة لمواجهة أیة  .٧

 معیقات من شأنها التأثیر على تنفیذ التعلیم الریادى.
عیل دور الكلیات فى تبنى الثقافة الریادیة والعمل على دعمهاوتنمیتها، تف .٨

والعمل على توفیر بیئة ثقافیة ریادیة تربویة تدعم االبتكار واالبداع والتمیز 
  واالنجاز.



  مروه جبرو عبد الرحمن عبد المولى.د        المعرفةالمعرفة  اقتصاداقتصاد  ضوءضوء  فىفى  الجامعىالجامعى  الریادىالریادى  التعلیمالتعلیم  متطلباتمتطلبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٥٣٠٥٣٠ 10.12816/0054603                                            DDOOII  ::    

  العربیة:العربیة:  المراجعالمراجع  أوال:أوال:
): التعلیم الریادي مدخل لدعم طالب الجامعة نحو الریادة ٢٠١٥، عصام أحمد (إبراهیم .١

  )١٨عمل الحر، مجلة كلیة التربیة جامعة بورسعید، (وال
)، التعلیم الریادي مدخل لدعم توجه طالب الجامعة نحو ٢٠١٥إبراهیم، عصام سید أحمد ( .٢

  ).١٨ریادة والعمل الحر، مجلة كلیة التربیة ببورسعید، (
لبة ): مدي توافر النیة الریادیة والعوامل المؤثرة فیها لدي ط٢٠١٦أبو الشعر، حنین ( .٣

الجامعات الحكومیة في األردن، رسالة ماجسـتیر غیـر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم 
  اإلداریة، جامعة الیرموك

): دراسة حالة عن مصر، منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم ٢٠١٠أبو بكر، بدوي ( .٤
سسة والثقافة، التعلیم للریادة في الدول العربیة، مشروع مشترك بین الیونسكو ومؤ 

sTratREAL البریطانیة، دراسات حالة عن الدول العربیة (األردن، تونس، سلطنة
عمان، ومصر)، مركز الیونسكو، یونیفوك الدولي للتعلیم والتدریب التقني والمهني. 

  بون.
):مقدمة فى االحصاء مبادىء ٢٠١٠أبوصالح،محمد صبحى،وعوض،عدنان محمد( .٥

 للنشر والتوزیع والطباعة،عمان،األردن.، دار المسیرة ٥،طSPSSوتحلي باستخدام 
): الكفایات الالزمة للطالب ٢٠١٤البازعى، حصة حمود، الصقرى، عواطف إبراهیم ( .٦

الجامعي للتحول نحو اقتصاد المعرفة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في 
  )، السعودیة، جامعة القصیم.٧(٢جامعة القصیم، مجلة العلوم التربویة والنفسیة،

): تأثیر استراتیجیة تكنولوجیا المعلومات في اقتصاد ٢٠١٠راوي، حامد كریم (الحد .٧
  المعرفة، رسالة دكتوراه منشورة، الجامعة المستنصریة، العراق.

الكتب  ): اقتصاد المعرفة وتحدیات التعلـیم العربـي. دار عـالم٢٠١١الحمود، عمر حمدو ( .٨
 للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة.

أثر الریادة االستراتیجیة في تحدید التوجهات  ):٢٠١٢خطیب، دانیة حسام الدین،(ال .٩
رسالة ماجستیر،جامعة الشرق  المستقبلیة: دراسة حالة لجامعة الشرق األوسط

  األوسط،
  كلیة األعمال،األردن.

): أهمیة تطبیق معاییر ضمان جودة التعلیم العالي لبناء ودعم ٢٠١٢السامرائى، عمار ( .١٠
األبداع والتمیز والریادة للجامعات الخاصة دراسة حالة الجامعة الخلیجیة  ثقافة
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أبریل،  ٥-٤نموذجا، المؤتمر الدولي الثاني لضمان جودة التعلیم العالي في الفترة من
الجامعة الخلیجیة، البحرین، ورقة علمیة مقدمة للمؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان 

  جودة التعلیم العالي.
): االقتصاد المعرفي والتعلیم العالي في الوطن العربي، ٢٠٠٥، یزید عیسى (السورطى .١١

  ).١)، العدد (٣٢مجلة دراسات، الجامعة األردنیة، المجلد (
براهیم، ایمان عبد الفتاح ( .١٢ ): سیاسات وبرامج التعلیم ٢٠١٤السید، لمیاء محمد، وإ

مكانیة اإلفادة منها الریادي وریادة األعمال في ضوء خبرة كل من سنغافورة والصی ن وإ
 ).٥٣في مصر، دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، السعودیة (

  ) : االقتصاد المعرفى، دار صفاء للنشر والتوزیع،عمان.٢٠٠٧الشمرى واللیثى( .١٣
): المتطلبات الخمسة للجامعة الریادیة، المجلة االقتصادیة ٢٠١٠الشمیمرى، أحمد ( .١٤

  ).٥٩السعودیة، (
، مكتبة الشقرى، ٢): ریادة األعمال، ط٢٠١١أحمد والمبیرك، وفاء (الشمیمرى،  .١٥

  الریاض.
): ٢٠١٠الصافي، عبد الحكیم محمود، قارة، سلیم محمد، ودبور، عبد اللطیف محمـد ( .١٦

تعلیم األطفال في عصر االقتصاد المعرفي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
  األردن

لتعلیم الریادي في تحقیق رؤیة المملكة العربیة ): دور ا٢٠١٧الضعیفنى، عبد اهللا ( .١٧
  السعودیة، رسالة دكتوراه، جامعة نایف األمنیة، الریاض، السعودیة.

): فرص التوظیف لخریجي الجامعة في ظل ٢٠١٣العایش، بن صدقة فیصل قموده ( .١٨
نظام ل.م.د دراسة على عینة من طلبة جامعة قصدى مرباح، رسالة ماجستیر، كلیة 

  إلنسانیة واالجتماعیة، جامعة قصدى مرباح، الجزائر.العلوم ا
): الوعي بثقافة ریادة األعمال ٢٠١٥العتیبى، منصور بن نایف؛ على، محمد فتحى ( .١٩

لدى طالب جامعة نجران واتجاهاتهم نحوها: دراسة تحلیلیة، مجلة كلیة 
  )، كلیة التربیة، جامعة األزهر.٢(١٦٢التربیة،

تراتیجیة لتطبیق التعلیم للریادة في مدارس التعلیم ما بعد ): اس٢٠١١العمریة، فاطمة ( .٢٠
 األساسي بسلطنة عمان، رسالة ماجستیر، جامعة الملك قابوس، عمان.

المنیزل،عبداهللا فالح(ب.ت):االحصاء االستداللى وتطبیقاته فى الحاسوب باستخدام  .٢١
 )،دار وائل للنشر،عمان،األردن. SPSSالرزم االحصائیة( 
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): المنهج واالقتصاد المعرفي، ٢٠٠٧الرحمن، والعزاوي، فائزة محمد ( الهاشمي، عبد .٢٢
 الكتب للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة.

):قیاس خصائص الریادة لدى طلبة الدراسات العلیا ٢٠١١جودت،محمد،العامرى،غسان( .٢٣
لوم فى ادارة االعمال واثرها على االعمال الریادیة دراسة مقارنة،مجلة دمشق للع

  )،دمشق.٤(٢٧االقتصادیة والقانونیة،
أصول نظریة وخبرات -): الجامعة والتنمیة البشریة٢٠١٢حجي، أحمد، وحمدي، حسام ( .٢٤

  عربیة وأجنبیة مقارنة، عالم الكتب، القاهرة.
): االعتماد المهني وعالقته بالتنمیة المهنیة المستدامة للمعلم ٢٠١١حسن، ماهر أحمد ( .٢٥

)، كلیة التربیة، جامعة ٢٧(٢ي، مجلة كلیة التربیة بأسیوط،في عصر التدفق المعرف
  أسیوط. دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن.

): العوامل المؤثرة في تكوین السمات الریادیة لدى ٢٠١٠زیدان، عمرو عالء الدین ( .٢٦
 )، مصر.١٧(١طالب الجامعات المصریة، المجلة العربیة للعلوم اإلداریة، 

):اقتصاد المعرفة وددوره فى التعلیم الجامعى لتطویر التعلیم ٢٠٠٩أحمد( سعید،سلوى .٢٧
دارة موردها المالى)،المؤتمر القومى  قبل الجامعى(فى مجال اقتصادیات األسرة وإ
السنوى السادس عشر(التعلیم الجامعى العربى ودوره فى تطویر التعلیبم قبل 

  تعلیم الجامعى.)،جامعة عین شمس،مركز تطویر ال١٦الجامعى) رقم (
): استراتیجیات إدارة الموارد البشریة، دار الفكر ٢٠١١عامر، سامح عبد المطلب ( .٢٨

  للنشر، عمان 
): نحو استراتیجیة وطنیة لتفعیل العمل ٢٠١٣عبد الرحمن، هیفاء؛ صالح، سارة ( .٢٩

التطوعي لدى الشباب المصري دراسة تطبیقیة على الشباب الجامعي في بعض 
  )، اإلمارات.٣٠(١٨لعربیة السعودیة، مجلة شؤون اجتماعیة،مناطق المملكة ا

): تطویر التعلیم الجامعي من خالل استخدام ٢٠١٢عبد الرحمن، أسماء منصور جاد ( .٣٠
  اقتصادیات المعرفة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة سوهاج، مصر.

مر العلمي الدولي ): االبداع والریادة في المؤسسة الصناعیة، المؤت٢٠١٦عبید، شاهر ( .٣١
حول: االبداع واالبتكار في منظمات األعمال، األردن، مركز البحث وتطویر المواد 

  البشریة، مایو.
التعلیم الریادي مدخل لتحقیق االستقرار واألمن االجتماعي،  ):٢٠١٤(عید، أیمن عادل  .٣٢

یادة المؤتمر السعودي الدولي لجامعیات ومراكز ریادة األعمال نحو بیئة داعمة لر 
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األعمال في الشرق األوسط، جمعیة ریادة األعمال السعودیة، الریاض، المالكة 
  .العربیة السعودیة، سبتمبر

): التعلیم العالي والمستویات المعیاریة في ظل ٢٠٠٧عیدروس، عزیزة عبد الرحمن ( .٣٣
التحوالت االقتصادیة المعاصرة واقتصاد المعرفة: دراسة تحلیلیة، المجلة التربویة، 

)، ٢٢جلة علمیة محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، المجلد (م
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