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دإـع         دا
 جامعة أسيوط -كلية الرتبية -أصول الرتبية مدرس     

الجوهرية منها: التطور التكنولوجي، تواجه المؤسسات التربوية اليوم جملة من التحديات 
والتغيررررات امجتما ورررة وال واالورررة واملتيررراحية الترررري  ارررقحا تمتررراا سةررردم امسرررتورار، والمنا سررررة 

 مرررا المحلوررة والةالمورررة، ومررغوا متطلقرررات سررون الةمرررت المتنوذرررة والمتغيررر ، هررر ا سا مررا ة  لررر 
 تةررد لرر  سأنهرا ومؤسسرراته الميرر  ةيالجررام التةلرو  والرر  تناولررا التري الدراسررات مرن  كدتره ث يررر

الجديرررد ، ممررا يرررررا مررررور  القحررر  ذرررن مررردا ت  و حوارهرررا سمسررريولواتها اممرررط   ذلررر  لرراحر 
 جديد  ل رتواء سالجامةات.

ويةتبررر التةلررو  الريرراح    ررد  هرر  هرر ه المرردا تى  هررو يسرراذد ذلرر  تنموررة لرردرات المررتةل  
ا و ةررراما، يسرره   رر  الميررر   ي  دمررة و نرره، ثمرررا  نرره يسرره   رري تحويرر سشرر ت يجةلرره موا ناررا اررالحا

المسررتدامةى هنرره يسرره   ررري تكرروين لاذررد  ذرييررة مرررن الريرراحيين والمبرردذين  رري  رررت   التنا سرروة
 المجامت من   ل  ذداح   ب الجامةة ل وا ة رياحية لوامها ا بدا  وامبتكار وا نجاا.

م التةلرررو  الريررراح  و هميتررره ومرررن هنرررا جررراء هررر ا القحررر  بهررردم  لوررراء اليررروء ذلررر  مرهرررو 
و هدا ه، ومبررات امهتمام بتحوي  المي   التنا سوة المستدامة للجامةات م  وم  تيور موترح 

الميررية، ولتحوير  هرر ه  سالجامةررات المسرتدامة التنا سروة لردور التةلرو  الريرراح   ري تحوير  الميرر  
 سأسةراحه الرياح  التةلو  تحليتو   ي ذرا اههدام استخدما القا  ة المنهج الواري التحليلي

المسررتدامة، واسررتخ و تيرررور  التنا سررروة للميرر   وتحقوورره حذمرره مرررد  ذلرر  والتةرررم المختلرررة،
 الميرية. سالجامةات المستدامة التنا سوة المي   تحوي   ي الرياح  التةلو  موترح لدور

التةلو  الرياح  و ه  ما توات  لوه القح :  نه اار مرورياا ذل  الجامةات  ن تتبني 
 تر  تيرقج جامةرات رياحيررة لراحر  ذلر  تحويرر  مير   تنا سروة مسرتدامة، ولررد توارت القحر   لرر  

سالجامةرات الميرررية،  المسرتدامة التنا سروة الميرر   تيرور موتررح لردور التةلررو  الريراح   ري تحوير 
ةلررو  الريررراح ، وتم لررا  هرر  محررراوره  رري: عورراح  جاملورررة حاذمررة للريررراح ، وهييررة تدريسرروة تتبنررر  الت

المتقةررة، وشنشرراء  ومررور  تويوررل البررامج والموررررات الدراسروة، وتطرروير  ررن الترردري  والتوروي 
المراك  المسيولة ذن تة ي  روح الرياح  سالجامةات الميرية، وتد و  التةلو  الريراح  بهرا. هر ا، 

 . ولد ذيلا القا  ة ه ا القح  بقحوث موتر ة وبوائمة مراج 

الرياح ، التةلو  الرياح ، التنا سوة، المي   التنا سوة، المي   التنا سوة المستدامة،  :فتاحيةالكلمات امل
 . الجامةات الميرية
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The Entrepreneurial Education: an Approach for Achieving Sustainable 
Competitive Advantage in the Egyptian Universities (An Analytical Study) 

Abstract 

Nowadays, the educational institutions face a set of significant 
challenges such as technological development besides to economic, 
cultural and social changes which are characterized by unsettlement, 
local and global competition, as well as the varied pressures of labor 
market. Additionally, many studies have stated that the reality of 
university education institutions refers to their incapability to perform 
their new roles and responsibilities; and so, there is a need for finding 
out new approaches to promote the universities position. 

The entrepreneurial education is considered among the most 
important approaches which help in developing learners abilities in a 
way that make them good citizens who contribute to society service. 
Also, it achieves sustainable competitive advantage as it offer a wide 
aspect of entrepreneurs and innovators at different fields through 
preparing university students for entrepreneurship culture which is based 
on innovation, creativity and achievement.  

Consequently, the current research aims at shedding light on; the 
concept and significance of entrepreneurial education, the justifications of 
achieving sustainable competitive advantage to universities, and setting up 
a suggested proposal for the role of entrepreneurial education in achieving 
sustainable competitive advantage to Egyptian universities .To achieve 
these objectives, the researcher has used the descriptive to method in 
introducing the dimensions of entrepreneurial education and its ability in 
achieving sustainable competitive advantage to Egyptian universities. 

The research has come down to some findings; most important of 
which is the necessity for universities to adopt entrepreneurial education to 
be entrepreneurial ones which are able to achieve sustainable competitive 
advantage to Egyptian universities. The researcher has set up a suggested 
proposal for the role of entrepreneurial education in achieving sustainable 
competitive advantage to Egyptian universities. The axes of the suggested 
proposal have been represented in: university leaderships who promote 
entrepreneurship, staff who adopts entrepreneurial education, employing 
study courses and programs, developing methodology and assessment 
techniques, and establishing centers which promote entrepreneurial spirit at 
Egyptian universities. The researcher has included suggested research and a 
list of references at the end of the paper. 

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial education, Competitiveness, 
Competitive Advantage, Sustainable Competitive Advantage, 
Egyptian universities. 
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يةد التةلو  من  ه  ذوامت بناء ر س المال القشر ،  هو الرثي   اهساسوة التي من   لها 
ويؤح   يحو  ا نسان الر اهوة والرلي، وهو  ريان الحوا  ه  مجتم  يسة  نحو التودم واماحهار،

وح   ذجلة التنموة سأ  الها و سةاحها المختلرة، وتحسين  ،نمو المجتمةاتالتحدي  والتطور الوه  ل  
 و ي  ت  جوانب الحوا .مستو  الملوشة للررح وللمجتم  ذل   ٍد سواء، 

 ير   ن  ول مرا توروم سره الردول  ري ذملوررة  ،ويةتبرر التةلرو  الرثير   اهولر  لبنراء الرو ن
 تررهحه مرن  ر ل التةلررو  وامهتمرام سجوح رراح المجتمرر  وامسرت مار سررأ را البنراء هرو امهتمررام بتةلرو  

وت ويرده  سالمةرارم والمهرارات والوردرات ال امررة، التري تم رنه  مرن القورام بردوره   رري ، ومخرجاتره
المجتمررر ، ويةرررد التةلرررو  الجرررامةي مرررن  هررر  مرا ررررت التةلرررو  التررري تهيررر  اه رررراح لتلبورررة ا تواجررررات 

 الهردم اهساسري للتةلرو  الجرامةي يتم رت  ري ، المجتم ، وتولي المناارب القواحيرة والرياحيرة الوره
  . دمة المجتم  وامرتواء سه

تحوي   مسيولوة المشارثة  يالجامةة   د  ه  المؤسسات التربوية التي يو  ذل  ذاتوها و 
التوردم والتنمورة للمجتمر ، مررن  ر ل القورام بويائرهرا المختلرررة، والتري تتيرمن التردري ، والقحرر  

 ،  م  ن التحرد  الحقووري للجامةررة يتم رت  ري حورهررا المتجردح ساسررتمرار، الةلمري، و دمرة المجتمرر
ولدرتها ذل  التغيير الوه،  ي  تتطل  الشةوب ذل  ا ت م هويتها  ل  جامةاتها س ت  متى لتحو  

 (212، 2018حورها المنشوح تجاه مجتمةها، والقوام سمسيولواتها ذل   كمت وجه. )ذمر، 
  تواجرره الجامةررات م ررت: مررررور  تحويرر  مةررايير الجررروح ، غيررر  ن هنرراد تحررديات جديرررد

والحيرول ذلرر  امذتمرراح، ومرغوا متطلقررات سررون الةمررت المتنوذرة والمتغيررر ، و يررولها ذلرر  
ترتيررب متوررردم  ررري لررروائ    يرررت الجامةرررات ذلرر  المسرررتويات الةالمورررة، وتحويررر  الميررر   التنا سررروة 

ير  الجامةرات الميررية  ري منا سرة  رديد  والحراظ ذليها، وغير ذلر  مرن التحرديات، وهر ا مرا ي
 (649 -648، 2015)  مد وسةيد،  ذل  المستو  المحلي والدولي.

ولكرري تسرررتطو  الجامةررات  ن تنرررا   س ررراء   ررري  سرروالها،  ننهرررا تحتررا   ن تكرررون  ك رررر 
مرونرة ولابلرة للتكورل مر  ال رروم المحوطرة سحير  تسره   ري التنمورة املتيراحية وامجتما وررة، 

ررا مرررن  ويتطلررب ررا مهما تحويرر  ذلرر  عورراح  لويررة تشررج  ريرراح  اهذمررال وامبتكررار الترري  مررحا نوذا
الكراءات التي يجب تو رها لد  الخريجى لكي ي ون لاحراا ذل  الحيرول ذلر  ويوررة  ري سرون 

 (431، 2018)لطري،  الويائف التنا سوة ذل  المستو  المحلي وا للومي والدولي.
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التةلو  الجامةي للمساهمة  ي التنموة املتياحية، وتة ي  و ي   ار الحرو ذل  تطوير 
المقاحرات ا بدا وة، وربط التةلو  سالحوا  الةملوة، وتحوي  المي   التنا سوة المستدامة يهر اتجاه 
يدذو  ل  حمج الرياح   ي برامج التةلو ، وب ل  يتحول حور الجامةات من الترثي  ذل  التويول 

  تو ير  رو الةمت،  التةلو  التوليد  يسة   ل  القح  ذن توا   مخرجاته  ل  الترثي  ذل  مبد
م  متطلقات سون الةمت،  ي  ين  ن التةلو  الرياح  الناتج ذن حمج الرياح   ي برامج التةلو  تبن  

 (484، 2018)نيار،  وتيم  مناهجهى لتخريج   ب لاحرين ذل  تو ير  رو الةمت
تطوير التن ومي الحدي ة، التي يهرت نتوجة التحديات البييوة وتةد الرياح  من مدا ت ال

السرررريةة، وايررراح  التنا سرررروة، وانةررردام ال ورررة ساهسرررراليب التوليديرررة، ور قرررة المؤسسررررات  ررري تطرررروير 
ومةها الوائ ى لمواجهة تحديات المنا سة، وتحوي  ا بدا  والمرونة، وتحسين الودرات التنا سوة، 

 (322، 2018ون الةمت.) الحجار، وش داث التغير  ي هو ت س
ولرر  تةرررد ريررراح  اهذمررال لاارررر  ذلررر  القوررام بررردورها بواررررها لررو  حا ةرررة لتحويررر  التنمورررة 
املتيرررراحية، وتررررو ير الررررررو الويونورررررة  حسررررب، وشنمررررا تةرررردت ذلررررر   لرررر  ا سررررهام  رررري التنمورررررة 

 (.302، 2015) يوب،  الشخيوة وامجتما وة ه راح المجتم .
ا  ي مة    ةلو ام سالتل ل   هد امهتم  ير  تر   حراجره  نحراء الةرال  الرياح  نمواا وامحا

( مرن الردول 31 ي المناهج الدراسوة  ي جمو  المستويات التةلوموة، و ي آ ر مسرج اسرتهدم )
اهوربوة وجد  ن الغالبوة الة م  من البلدان اهوربوة لد تناولا التةلو  الرياح   ي استراتوجواتها 

ا الو نوة، و ن نيف ه ه البلدان لد  حرجا  ي استراتوجواتها الشاملة  هدام مرتقطة  و مقاحراته
 (17، 2012بتة ي  التةلو  الرياح . )الحشو ، 

 التةلو  الرياح  يسه   ي  ذداح وتأهيت ال رو  القشرية، ثما  نه يساذد ذل  تنموة لدرات 
ا و ةاما،  بناء الو ن و دمته، والتراذت م  بيية اهذمال يسه   ي و الطالب سش ت يجةله موا ناا االحا

  راح  كوينالمحوطة سه سش ت  يجابي، والتةامت م    راح المجتم  سأسلوب    لي واجتماذي  ميد، وت
رياحيين لاحرين ذل  الةمت  ي ويائف مختلرة، ويسه   ري الولرا نرسره  ري التنمورة املتيراحية 

، ونمط التركير التوليد  ،  ذل  تةديت  نماا السلود التوليديةوامجتما وة، ثما يةمت التةلو  الرياح
 (136، 2015)السةيد،  .ون ام القو  وامتجاهات سما يناسب الطمو ات التنموية للمجتم 

يتيج مما سب   ن للتةلو  الرياح  حوراا  ي التنموة الشخيوة وامجتما وة واملتياحية 
ه  ذلر  امبتكرار والتنرا  ،  اارة و ن المنا سرة لر  تةررد ه رراح المجتمر ، ويةمرت ذلر  ايراح  لردرت

ساكتسررراب ثمورررات هائلرررة مرررن المةلومرررات والمةررررارم، وشنمرررا ساهسررراليب ا بدا ورررة، والتغلرررب ذلرررر  
 مش  ته المستوبلوة سنيجابوة و كر.
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( ذل   هموة 2015وه ا ما  كدت ذلوه الةديد من الدراسات،  ود  كدت حراسة )السةيد، 
ياح ، و نه من  برا التجارب الناجحة  ي التةلو  الةالي، و نره مبرد مرن تطبير  التةلرو  التةلو  الر 

( ذلر  مررور  2017الرياح  الداذ  لتوجه الط ب نحو الةمت الحر، وحراسرة ) الرد وآ ررون ، 
ترةيت حور الجامةة  ي ترسوخ وحذ  رياح  اهذمال ثركرر وقوا رة لرد  الشرقاب الجرامةي، وحراسرة 

( ذل   هموة بناء وحذ  قوا ة ا بدا  والتمي  والرياح  للجامةات، و  ارت  ل   ن 2012ئي، )السامرا
 الدور ال   تووم سه الجامةات اليوم يسة  لتوا   مخرجاتها م  متطلقات التويول  ي سون الةمت.

 ن التةلررو   (European Commission, 2012) وهرو مرا  كدتره المرومرروة اهوربورة
 رلاررا للطرر ب الرر ين حرسرروا برررامج التةلرررو  مررن  جررت الريرراح ، وذلرر  مررن  رر ل مرررا الريرراح    رردث 

 يهرروه مرن لرردرته  ذلر  ابتكرار الم يررد مرن اهنشرطة الرياحيررة، والحيرول ذلر  ويورررة  ري ولررا 
 مق ر سةد امنتهاء من حراسته  موارنة ب م ئه  ال ين ل  يووموا بدراسة ه ه البرامج.

و  الرياح  من  ه  الوسائتى  ذاح  هو لة الجامةات سحي  تكون وبناءا ذلوه، ييقج التةل
لراحر  ذلرر  المنا سرة والقورراء والنمررو مر  مرررور الولرا مت امناررا ذلرر  مر  التررواان برين ثررون الجامةررة 
مؤسسة ذامة من نا ورة ووسريلة للتسروي  وريراح  اهذمرال مرن  جرت الحرراظ ذلر  القرو  اهساسروة 

  ر ، وه ا ية   امهتمام المت ايد بتينول الجامةات المبني ذل  للروح اهكاحيموة من نا وة 
امذترررام الةرررام سرررأن المةر رررة هررري لرررا ر  النمرررو املتيررراح  والتنا سررروة الةالمورررة، و ن الجامةرررات 

 (322، 2016،   مدو  محموحالرياحية هي الةامت الحيو  الرئو   ي ه ا المجال. )
ةرات الميرررية  ن تحردث  حوارهررا، وتأ رر  مرن  رر ل مرا سررب  ارار مرررورياا ذلرر  الجام

سرالتةلو  الريرراح   ري اسررتراتوجواتهاى ههمورة التةلررو  الريرراح   ري المر لررة الجاملورة، ولويررقج لهررا 
امجتما ورررررة  لررررره نتائجرررره الكبيررررر  وآقررررراره الوويررررة ذلررررر  التنموررررةحور ريرررراح  مررررؤقر  ررررري المجتمرررر ، و 

يراحيين والمبردذين  ري جمور  المجرامت لاذرد  ذرييرة مرن الر  بنراء،  ي  يسره   ري واملتياحية
، ومررن قرر  حذرر  مرن  رر ل  ذررداح  رر ب الجامةرة ل وا ررة رياحيررة لوامهررا ا برردا  وامبتكرار وا نجرراا

 وتحوي  المي   التنا سوة المستدامة.

نقةرا مشر لة القحرر  الحرالي مررن  ر ل م   رة القا  ررة  قنراء تةاملهررا مر  الطرر ب  ن 
ا  ي المهرارات الرياحيرة لرد  الك يررين مرنه ، ا وامحا ومرن قر  انخرراا مخرجراته  مرن  هناد مةرا

اه كرررار الرياحيررررة، وذرررردم تم رررنه  مررررن امسررررتراح  مرررن مةررررار ه  الترررري تةلموهررراى لتطبووهررررا  رررري  ررررت 
 مش  ته  الحواتوة اليوموة.
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 لمشررر  ت،اكمررا تنطلررر  مشررر لة القحررر  مرررن  ن الجامةررات الميررررية تواجررره الةديرررد مرررن 
 نتاجيتهرا الةلمورة، وانخرراا  نتاجورة الرررح، وذردم وجروح لردرات ثاالوررة  ري انخرراا والتري تتم رت 

ذلررر  مسرررتو  التحليررررت وامبتكرررار،  مرررا ة  لرررر  ذلررر  انخرررراا الةوائررررد املتيررراحية وامجتما وررررة 
  الميرر  المتحووة من الةملوة التةلومورة ثنراتج  بوةري للمةاحلرة اليرلقة المتروا ر  امن سرالمجتم

مرن ث ررر  الخررريجين، وللررة الموبرول مررنه   رري سررون الةمرتى ليررةف مسررتواه  التةلومرري والمةر رري 
 (7، 2015والمهار ، وبالتالي ارترا  مةدل القطالة. )البنا، 

( مرررن  ن الجامةررات الميررررية لرر  تةرررد لررراحر  2016،   مرردو محمررروح ولررد   رررارت حراسررة )
تتواكب م  التغيرات المت  وة  ي متطلقرات اهسروان،  ذل  الو اء س ت ما يتول  منها من  حوار

والتياح المةر ة، وتكنولوجوا المةلوماتى  ذ يشهد الوم  الراهن لمؤسسات التةلو  الةالي الةديد 
 من المش  ت ثما يتيج الوما يلي:

   ررا  ري ذملورة امبتكرار  رري املتيراح الورائ  ذلرر م ترؤح  الجامةرات الميررية حوراا ملموسا
املتيررراح(  ررري تن رررو   -الح ومرررة – ررة الحدي رررة و وارررا للم لررر  الحل ونررري )الجامةرررة المةر 

( حولرررة  ررري حور التةلرررو  31المشرررروذاتى ولهررر ا ا تلرررا ميرررر المرثررر  اه يرررر مرررمن )
 .2008الةالي و واا لتورير المراد الةالمي لرياح  اهذمال ذام 

 ( مررررنه 50هنررراد ايرررراح  مرر ررررة  رررري  ريجرررري الجامةررررات ممررررا يجةررررت )%  يةجرررر ون ذررررن
 الحيول ذل  ذمتى لنوص المهارات الرياحية، والرجو  بين المخرجات وسون الةمت.

  تةراني الجامةرات مرن غمروا الرويرة والسواسررات والتوسر  الكمري ذلر   سراب النرروذيى
 مما  ح   ل  مةف جوح  المد  ت والمخرجات التةلوموة.

  لةوامرررت التغيرررر الةررررالمي  و اتسرررام الممارسرررات الجاملوررررة سالنمطورررة، ومرررةف امسررررتجاسة
 المجتمةي سالكراء  والسرذة المطلوبة.

 . واب الودر  التحليلوة وامبتكارية ثمنتج تةلومي، ومةف المشارثة  ي النشاا املتياح  

 من تةاني الجامةات الميرية  ن  ل  توالا التي الساسوة الدراسات نتائج ذل  وبناءا 
 يؤح  مما الةمتى  ي سون  ل ندما  تؤهله  التي ياحيةالر  للمهارات الخريجين تم ين  ي مةف

وذردم  الملوشرة، مسرتو  وتردني والرورر، القطالة،  براها من ذديد  اجتما وة مش  ت يهور  ل 
 الودر  ذل  المنا سة.

ا   ررور  ري اال مرا الريراح  التةلرو   ن  لر  الدراسررات سةر    رارت  ورد ذلر  ذلر  وتأكيردا
 القشررية المروارح تمتلر  التري الجامةرات ذردح نسرقة  ن كما الجامةي،  التةلو  ار ة ممن البداية

 (70 ،2017 ، وآ رون   الد. )لليلة االا م الرياح  للتةلو  المساند 
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ولد   ار توريرر ريراح  اهذمرال  ري ميرر اليراحر ذرن المرارد الةرالمي لريراح  اهذمرال 
ل، ثان من  همها ما يأتي: )المرارد م  ل  ذدح من المؤ رات المتةلوة برياح  اهذما2012ذام 

 (2012الةالمي لرياح  اهذمال، 
  يت التةلو  الرياح   ي مير ذل   حني تويو  من بين ثا ة  روا   ار رياح  اهذمال 

، مما يي  مير  ي المرتقة اه ير  بين البلدان التسةة والستين 1,28سة مة وسطوة تبلغ 
 مةف حذ  رياح  اهذمال  ي مير.مى مما ية   2012المشارثة  ي حور  

  جرراء ترتيرررب اهسحررراث الترري ترررت   ررري ريررراح  اهذمررال  ررري ميرررر  رري مرتقرررة متدنورررة، ولرررد
 م.2012حولة مشارثة  ي حور   69من بين  68ومةا مير  ي المرتقة 

وبالترررالي  ررررنذا  راحت الجامةررررة الميرررررية التغلررررب ذلرررر  ثررررت هرررر ه المشرررر  ت والتحررررديات 
سررتدامة تيرمن لهرا مرثرر اا  كاحيموارا ذالموارا يلير  بهررا،  ننره يجرب  ن تررولي وتحوير  مير   تنا سروة م

ا سالتةلو  الرياح ى لما له من حور مه   ي اياح  لدرتها ذل  تحسين  حائها. ا  ااا  اهتماما
ولرد  كرردت المن مرة الةربوررة للتربورة وال وا ررة والةلروم ذلرر   ن  ار ح ن ررام التةلرو  ذبررر 

اهذمرال هرو الةنيرر اهك رر  همورة لةملورة التغييرر المطلوبرة،  ير   غرس وتنموة مهرارات ريراح 
 ن التةلو  الرياح  سوم يؤح   لر   ذرداح جيرت مرن  ارحاب الركرر الريراح  والمشراري  الرياحيرة، 
وبالترالي ترو ير  ررو ذمرتى ممرا يرؤح   لر  تنوير  التيراحيات الردول. )المن مرة الةربورة للتربورة 

 (32، 2014وال وا ة والةلوم، 

( ذل   ن المؤسسات الرياحية لها الودر  ذل  تطوير 2008، الس رانةحراسة ) كما  كدت
 نمراا جديررد  مررن اهذمررال، وشيجرراح  رررو جديررد  واسررتغ لها سمررا يسررمج لهررا مررن تحسررين مرث هررا 

 لرر   نرره يم ررن  (2015 وسررةيد،   مررد) التنا سري للولررو   لرر  ذررال  المؤسسررات المتميرر  ، وحراسرة
  التنا سوة لكلوات الجامةة من   ل الةمت ذل   حرا  تطبوورات ريراح  اهذمرال  ري تحوي  المي  

 البرامج اهكاحيموة والقح وة.
وبناءا ذل  ما سب  من  هموة التةلو  الرياح ، وما برا  ي الوال ، ومن   ل الدراسات 

 ة سنجراء ه ه الدراسةى الساسوة وليور التةلو  الرياح   ي المر لة الجاملوة نما الر قة لد  القا 
ههموة التةلو  الرياح   ي المر لة الجاملوة،  ي تحوي  الجوح  الةالوة واهحاء الجامةي المتمي ، 
وجةت الجامةات لاحر  ذل  القواء وامستمرارية  ي التودم والتمي ، ولد جاءت ه ه الدراسة للتةرم 

وة المستدامة،  ااة و ن الجامةة وما تمتلكه ذل  التةلو  الرياح  وحوره  ي تحوي  المي   التنا س
 من موارح سشرية ومراك  سح  متنوذة من  ه  المياحر لتوليد اه كار الرياحية.
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 لذا فإن مشكلة البحث تتمثل في التساؤل الرئيس التالي:
 ما دور التعليم الريادي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بالجامعات المصرية؟

 :هي فرعية، تساؤالت مجموعة الرئيس التساؤل ذاه من ويتفرع
 ما ا  ار المراهومي للتةلو  الرياح  الجامةي؟ -1

 ما ا  ار المراهومي للمي   التنا سوة المستدامة؟ -2

 ما الة لة بين التنا سوة المستدامة والرياحية  ي مؤسسات التةلو  الجامةي؟ -3

تحوي  المي   التنا سوة المستدامة  ي  لترةيت حور التةلو  الرياح   ي ما التيور الموترح -4
 التةلو  الجامةي المير ؟

 هدف البحث الحالي إلى:
 . تودي    ار مراهومي  ول التةلو  الرياح 

 . تودي    ار مراهومي  ول المي   التنا سوة المستدامة للتةلو  الجامةي المير 

  المستدامة والرياحية  ي مؤسسات التةلو  الجامةي.توموج الة لة بين التنا سوة 

  الوارررول  لررر  تيرررور موترررررح لترةيرررت حور التةلرررو  الريررراح   رررري تحويررر  الميررر   التنا سرررروة
 المستدامة سالجامةات الميرية.

 ترجع أهمية البحث الحالي إلى:
 ا ين ا جديررردا يررب ذلررر  التةلرررو  الريررراح   يويررة و داقرررة المومرررو   يرر  يتنررراول مومررروذا

را ثبيرراا ثمرد ت تطروير  للتةلرو  الجرامةي  الجامةي، والتي تولوه اهحبوات التربويرة اهتماما
 التوليد   ذ يةول ذلوه  ي تحوي  المي   التنا سوة المستدامة، وشذداح جيت من الرياحيين.

 و  الةرالي والقحرر  لرد تةرالج الدراسرة الحالورة الةديرد مرن المشر  ت التري يةراني منهرا التةلر
الةلمرري و دمررة المجتمررر  ذررن  ريرر  التةلرررو  الريرراح  ثوسرريلة  ةالرررة  رري تكامررت ويرررائف 

 الجامةة، وتنموة المهارات الرياحية لد  الط بى لتحوي  المي   التنا سوة المستدامة.

  ا وقي  اليلة سمستوبت الو ن، وهو واول الجامةات الميرية تتناول الدراسة موموذا
 التنا سوةى مما ينة   ذل  ارتواء المجتم  وتودمه.  ل  المي  

  اقحا المي   التنا سوة مطلقاا مرورياا  ت  تستطو  المؤسسرة الجاملورة تحوير  النمرو 
 والقواء  ي البيية التنا سوة.
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  ،ل  تةد الرياحية وامستدامة استجاسة لتأقير اليغوا الخارجوة  و نتوجة اجتهاح  خيي
وجي يتوجررب ذلررر  المؤسسررة الجاملوررة تبنوررره و رر  متطلقرررات بررت  اررقحا مرررنهج اسررترات

 التنا سوة المستدامة.

  تكتسرب الدراسررة  هميتهرا مررن  بوةرة المر لررة الترري تتناولهرا، وهرري التةلرو  الجررامةي الترري
 هي لمة الهرم التةلومي، والمد ت الرئو  للو اء سمتطلقات التنموة  ي المجتم .

  القوراحات الجاملورة  ري تة ير  ونشرر الرياحيرة برين لد تساذد الدراسة ارانةي السواسرات و
  ب الجامةة، و ه  الممارسرات والمقراحرات  ري تة ير  الة لرة برين الجامةرة ولطاذرات 

 المجتم  المختلرة.

  لد تلرا الدراسة الحالوة  ن ار الط ب للتوجه نحو الةمت الحر من   ل ربطه  سسون
لررر   نشررراء المشررررروذات اليرررغير  الوائمرررة ذلرررر  الةمرررت، وشكسرررابه  روح المقررراحر  والورررردر  ذ

 امبتكار والتغيير.

   ربمرا تريرد الدراسرة الحالورة المسريولين  رري سةر  المؤسسرات املتيراحية  ري حذر  التةلررو
 الرياح ، وتقاحل الخبرات والمنا   الوما بينه  وبين الجامةات.

سرراسوة  راررا القا  ررة  ررري حراسررتها ذلرر  تنرراول سةررر  انط لاررا مررن  هموررة الدراسرررات ال
الدراسررات الترري تتيررت سيرررور  مقا ررر  سمتغيرررات الدراسررة، واتخاذهرررا لاذررد  ذرييررة لهرراى لومررر  
 هدام وتساومت الدراسرة، وسروم يرت  ذررا الدراسرات السراسوة  ري ق قرة محراور: اهول: يردور 

: يرثررر  ذلرررر  حراسرررات الميررر   التنا سرررروة  رررول الدراسرررات الترررري اهتمرررا سرررالتةلو  الريرررراح ، وال ررراني
المستدامة،  ما المحور ال ال  الوةرا الدراسات التي تناولا الة لة بين التةلو  الرياح  والمي   

  قواا من اه دث لأللدم.التنا سوة المستدامة، 

   دراسات تناولت التعليم الريادي: :أواًل
لرومرة سةر  مهرارات ريراح   ررت ا  كسراب  لر ( 2020)محمد، أحمدد،  هد ا حراسرة

اهذمرال مرن  ر ل سةر  امسرتراتوجوات الوائمرة ذلر  المرتةل ، واسرتخدما الدراسرة المرنهج  ررقه 
التجريبي، ومقواس لقواس مهارات رياح  اهذمال لد   رت الرومة، وتكونا ذينرة القحر  مرن 

مة  كسررراب (  رررت و رلرررة، وتواررلا الدراسرررة  لررر   ن التنررو   ررري امسررتراتوجوات المسرررتخد60)
رررا وابتكررراراا  اه رررال مهرررارات ريررراح  اهذمررال نمررر  لررردرته  ذلرر  التخطررروط ثمرررا جةلهرر   ك رررر  مو ا
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وتحمررر ا للمسررريولوة و ك رررر لررردر  ذلررر   حار  الرريرررر  واتخررراذ الوررررار، ثمرررا توارررلا الدراسرررة  لرررر   ن 
جابوررة اسرتخدام اسررتراتوجوات المشرررو  ولةرب اهحوار و ررت المشرر  ت جةرت اه رررال يركرررون سني

 ساذدت سش ت ثبير  ي  كسابه  مهارات رياح  اهذمال المتيمنة  ي البرنامج.
تةررم حور التوجره الريراح   ري تنمورة اهحاء الريرراح   (2019)حمدد، واسرتهد ا حراسرة 

لد  القا  ين  ي ثلوة التربوة سجامةة  سيوا، ووم  تيور موترح لترةيله، ولد استخدما الدراسة 
( 198حليلي، واستخدما امستقانة ثأحا  للدراسة، و قوا ذل  ذينة لدرها )المنهج الواري الت

مررن القررا  ين المويرردين  ررري حرجترري الماجسررتير والررردثتوراه س لوررة التربوررة  ررري جامةررة  سرريوا، ولرررد 
 اهحاء توارلا الدراسررة  لر  مجموذررة مرن النتررائج مرن  همهررا:  ن حور التوجره الريرراح   ري تنموررة

ء بدرجة متوسطة من من ور الةينة ث تى مما يؤثد ترةيت التوجه الرياح   ي للقا  ين جا الرياح 
تنموة  حاء القا  ين لتوجوه سحوقه  للمجتم ، والتحول  ل  الجانب التطبووي، وث ل  مرور  توبت 
المقاحرات القح وة الجديد  وتودي  اه كار الجديد  حون  وم  و ترحح، ثما جاء محور امستقاعوة 

قرررة اهولررر  بدرجررة مرترةرررة، وجررراء ثررت مرررن محرررور  توجورره القحررروث للتةررراون المجتمةررري  رري المرت
 وامبتكارية بدرجتين متوسطتين، وجاء محور توبت المخا ر   ي المرتقة اه ير  بدرجة ملورة.

 ل   ذداح استراتوجوة موتر ة لتحويت جامةة اهلي  نحو  (2018)الحجار، وهد ا حراسة 
ت الدراسة ذل  المنهج الواري وامستشرا ي المستوبلي، مستخدمة استقانة جامةة رياحية، واذتمد

لقواس حرجة توا ر الخيائص الرياحية سالجامةات والمةولات التي تواجهها، و قوا ذل  ذينة لدرها 
(  كاحيمواا، وبينا النتائج  ن حرجة توا ر  اايتي ا بدا  وامستقاعوة متوسطة، و اايتي 102)

ا، وحرجة توا ر التنا سوة وت حمت المخا ر ملورة، والتودير الةام للخيائص الرياحية ثان ملورا
المةولات ثبير ، ولد استخلص القا   من ه ه النتائج ميرو ة التحليت امستراتوجي )جوانب الوو  
واليةف والررو والتهديدات(، وبناء ذل  ه ه الميرو ة ت  بناء امستراتوجوة الموتر ة، وتمحورت 

 : الرياح   ي التةل  والتةلو ، والرياح   ي القح  الةلمي، والرياح   ي  دمة المجتم . ول
 ود هد ا  ل  الولروم ذلر  ا  رار المرراهومي للجامةرات ( 2018)لطفي،  و ما حراسة

الرياحيرة، ومةررايير تويررو  الجامةررات الرياحيررة، وراررد  هرر  ممارسررات سةرر  نمرراذ  مررن الجامةررات 
واسررتخدما الدراسرررة المررنهج الوارررري، وتواررلا  لررر  رويررة موتر رررة ل نتورررال  الرياحيررة الةالمورررة،

 سالجامةات الميرية  ل  جامةات رياحية.
الومر  الرراهن لرردور الجامةرات  رري ترد و  قوا ررة  ببورران( 2018)نددافع، واهتمرا حراسرة 

 ريراح   تةلرو مجرال  ري الرائرد  الةالمورة التجرارب سةر  ريراح  اهذمرال والتةلرو  الريراح ، وتحليرت

 القا   الرياح ، واستخدم والتةلو  اهذمال رياح  ل وا ة الجامةات تبن   جراءات وتحديد ،اهذمال

الواري ومد ت الدراسات المستوبلوة، وتوالا الدراسة  ل  وم  روية استراتوجوة لدور  المنهج
 الجامةات  ي تد و  قوا ة رياح  اهذمال والتةلو  الرياح .
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 ل  الكشف ذن حور الجامةات الرلسطينوة  التي هد ا( 2018ار، )نصوجاءت حراسة 
 ري تحوير  التةلرو  الريراح  مرن وجهرة ن رر الةمرداء و ذيراء هييرة التردري ، واسرتخدما الدراسرة 

ا، ولد ثشرا النتائج ذن  هموة حور 180المنهج الواري التحليلي، و قوا استقانة ذل  ) (  رحا
تةلررررو  الريررراح ،  م  ن هنرررراد مةولررررات تحررررد مررررن حور هرررر ه الجامةرررات الرلسررررطينوة  رررري تحويرررر  ال
 الجامةات  ي تحوي  التةلو  الرياح .

 لر  تةررم اهسراس الن رر  والركرر  للتربورة الرياحيررة ( 2017)محمدود، وسرةا حراسرة 
 رري مررروء التيررراح المةر رررة، والكشررف ذرررن حرجرررة تررروا ر التربوررة الرياحيرررة ومتطلقاتهرررا مرررن التةلرررو  

لتيرراح المةر ررة، والكشررف ذررن مةولررات التربوررة الرياحيررة  رري مرروء التيررراح الجررامةي  رري مرروء ا
المةر ة، وتودي  التواروات والموتر رات ا جرائورة لتطروير حور الجامةرة  ري تنمورة ريراح  اهذمرال 
لطررر ب الجامةرررة  رررري مررروء التيررراح المةر ررررة، واسرررتخدما الدراسرررة المررررنهج الوارررري التحليلرررري، 

ا من  ذيراء هييرة التردري ، و سرررت الدراسرة ذرن مجموذرة ( ذيوا 187و قوا استقانة ذل  )
مرن النتررائج منهررا:  ن هنراد ليررور  رري حور الجامةرة تجرراه تمويررت اه كرار والمشررروذات الرياحيررة 
للطرر ب، ووجررروح جوانرررب ليرررور تةرررون تهييرررة المنررراا الريررراح  وحذررر  امبتكرررار وا بررردا  والتميررر  

لةمرررررت الحررررررر، و ن هنرررررراد ليرررررور  رررررري اسررررررتوطاب وامسرررررتو لوة الركريررررررة وغيرهرررررا مررررررن موومررررررات ا
المتخييين  ي المشرروذات الرياحيرة لتحرير  الطر ب ذلر  المشرروذات الرياحيرة، ثمرا م ترو ر 
الجامةرة لاذرد  بوانررات لأل كرار الرياحيررة ذلر  المسرتو  المطلرروب، وتوارلا الدراسررة  لر   ورراب 

ه كار الرياحية  ي مورراته ، ثما امهتمام بتدريب  ذياء هيية التدري  سالجامةة ذل  تيمين ا
توالا الدراسة  ل  للة امهتمام سالتربوة الرياحية نتوجة مةف قوا ة الرياح  لد  ث ير من   راح 

 المجتم  الجامةي، ووجوح مواومة للركر الجديد من لبت سة    راح ا حار  الجاملوة.
ويرت الجامةررات  لر  ومرر  تيرور موترررح لتح (2016)محمددود وأحمددد، وهرد ا حراسررة 

الميرية  ل  جامةات رياحية  ي موء امستراح  من  برات جامةة ثامبريد  وجامةة سرنغا ور ، 
واسرتخدما الدراسرة مرد ت  ررت المشر  ت ومرنهج برراين هررولم  المورارن، وتوارلا الدراسرة  لرر  

مةتي تشاسه جامةتي ثامبريد  وسنغا ور   ي سة  المحاور وا ت  هما  ي محاور   ر ، و ن جا
الدراسة    تا سركر  الجامةة الرياحية الوائمة ذل  تنموة رياح  اهذمال وتسوي  القحوث وبرراءات 
ام تررا ، و سرررت نترائج التحليرت المورارن والردروس المسررتراح  مرن ثرت جامةرة ذرن ومر  تيررور 

 .موترح لتحويت الجامةات الميرية  ل  جامةات رياحية  ي موء امستراح  من ه ه الخبرات
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تةرررم اهسر  الن ريرة للتةلررو  الريراح  الجررامةي،  (2015)السددعيد، واسرتهد ا حراسرة 
وتحديد متطلقات التةلو  الرياح ، والواول  ل  تيور موترح للتةلو  الرياح  لدذ  توجه   ب 
الجامةة نحو الرياح  والةمت الحر، واذتمردت الدراسرة ذلر  المرنهج الوارري، واسرتخدما اسرتقانة 

ا مرررن 150متطلقرررات التةلرررو  الريررراح  الجرررامةي، و قورررا ذلررر  ذينرررة لررردرها )للكشررف ذرررن  (  ررررحا
 ذيررراء هييرررة التررردري ، وتوارررلا الدراسرررة  لررر   ن هنررراد متطلقرررات تتةلررر  سالقوررراح  الجاملوررررة، 
ومتطلقررات تن ومورررة، ومتطلقررات ت قونورررة، ومتطلقررات متةلورررة سمنرراهج التةلرررو  الريرراح ، و ن هررر ه 

 ه الط ب نحو الرياح  والةمت الحر.المتطلقات مهمة لدذ  توج
 ل  تحديد مستو  الوذي ب وا ة رياح   ود هد ا  (2015)العتيبي وموسى، و ما حراسة 

طر ب ب وا رة ريراح  اهذمرال، الاهذمال لد    ب جامةة نجران من   ل تحديد حرجرة مةر رة 
 ي المجتم  السةوح  من والتةرم ذل  اتجاهاته  نحوها، والتةرم ذل  مةولات رياح  اهذمال 

لدراسة، و قوا لأحا  وامستقانة ثوجهة ن ر الط ب، واستخدما الدراسة المنهج الواري التحليلي، 
وتوالا الدراسة ، و القة ا(  القا 333الدراسة ذل  ذينة من   ب جامةة نجران، بلغ ذدحها )

 .سالمش  ت نحو رياح  اهذمال  ل   ن الط ب لديه  الوذي وامهتمام والمةر ة والتوجه والشةور
 ل  التةرم ذل   لسررة التةلرو  للريراح  بوارره يم رت  (2104)مهناوي، وهد ا حراسة 

اتجاهاا ذالمواا امنى للوياء ذل  سطالة الشقاب، والولوم ذل  التحديات التي تورف  ري  رير  
يت حور التةلو  الم حو   ي التةلو  الرني وتحوي  النتائج المتولةة، والواول  ل  تيور موترح لترة

، ولد توات القح   ل  التحليلي الواري المنهج الدراسة واستخدما كساب الشقاب قوا ة الرياح ، 
نجاح التةلو  الم حو   ي  كساب الشقاب موومات قوا ة الرياح  مما انة   ذليه   يجابواا  ي  رو 

 امهتمام سالتةلو  الرياح . التويول ومستو  الد ت والملوشة، اهمر ال   يؤثد مرور 
(  ل  استكشام نوايا و نشطة تن رو  المشراري  Boyed et al, 2015 )وهد ا حراسة 

لد  الط ب، والتةلو  والتدريب ذل  تن و  المشاري  التي تودمها الجامةات، واستخدما الدراسة 
مجموذة نتائج منها:  المنهج الواري، واستخدما الدراسة امستقانة ثأحا ، وتوالا الدراسة  ل 

 ن الررردورات الترررري لررردما مررررن لبررررت الجامةرررة سرررراهما  ررري ايرررراح   هرررر  الطررر ب وتة يرررر  مهرررراراته  
الرياحية، و ن الدوا   الشخيوة ثانا من  ه  الةوامت وراء النوايا المهنوة، ثمرا توارلا الدراسرة 

  ل  وجوح  رون  ي وجوح النوة للمشروذات الرياحية ليالج ال ثور.
 ( تةرررم ممارسرات التةلررو  الريراح   رري)(Nian et al, 2014 ا حراسررةواسرتهد 

University Malaysia Perlis ، والتةرررم ذلرر  تيرورات الطرر ب  ررول التةلررو  الريرراح ،)
وتوارلا الدراسرة  لرر   ن تةلرو  ريرراح  اهذمرال  رري الجامةرات مةتر اررا سره مررن لبرت الطرر ب، و ن 

 ريرة، وامهتمرام بتنمورة الةولوررة الرياحيرة لرد  الطر ب مررن التةلرو  الريراح  يهردم  لر  المةر ررة الن
   ل تحسين ممارساتها ومناهجها  ي تةلو  رياح  اهذمال.
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 لر   هر  تيرورات ونوايرا الطر ب تجراه  (Obembe et al, 2014 وهرد ا حراسرة )
ة ذل  رياح  اهذمال، والتةرم ذل  حور الجامةة  ي تنموة الرياح  لد  الط ب، و قوا الدراس

(  القاررا مررن قررر ث 280ذينررة مررن  رر ب السررنة النهائوررة و رر ب الدراسرررات الةلوررا بلررغ ذرردحها )
جامةات  ي جمهورية لبرو الترثوة، وتوالا الدراسة  ل  مجموذة من النتائج من  همها:  ن 
هنراد ث يرر مرن الةوامرت التري ترؤقر  ري ريراح  اهذمرال م رت التةلرو  الجرامةي، و رق ات الة لرات 

جتما ورة، ور س المرال، ثمرا توارلا الدراسرة  لرر   ن ا نراث لرديه  مخراوم  كبرر مرن الرر ثور ام
 كالخوم من الرشت والمخا ر .

(  لررررر  تويررررو  تةلرررررو  ريررررراح  اهذمررررال  ررررري المؤسسرررررات (Ahmad,2013وهررررد ا حراسرررررة 
 لرر  الدراسرة  تواررلا التةلومورة  رري مالي يرا، واسررتخدما الدراسرة المررنهج الوارري التحليلرري، ولرد

 التةلرررو  مؤسسررات لجمورر  الدراسرروة والبرررامج المنرراهج  ررري اهذمررال ريرراح  مرررور  امهتمررام سررنحرا 
مالي يا، و ن ه ه المؤسسات تحتا   ل  الك يرر مرن  ذراح  الهو لرةى   ي والةالي وال انو  امبتدائي

 لتة ي  المهارات الرياحية لد  الط ب.
تةررم متطلقرات الجامةرة الرياحيرة  (Zahari & Gibert, 2005واسرتهد ا حراسرة )

 ي موء مجتمر  المةر رة، واسرتخدما الدراسرة تحليرت المحترو  ذلر  ذينرة مخترار  مرن الدراسرات 
المنشور   ي الدوريات الةلموة المح مة، وتوالا الدراسة  ل   ن من  ه  متطلقات  لامة جامةة 

لرةالررة للمرروارح القشرررية، ا حار  رياحيرة  رري مرروء مجتمرر  المةر ررة هرري: البنرراء المؤسسرري، ا حار  ا
 التن وموة، والتدويت. 

 دراسات تناولت امليزة التنافسية املستدامة: :ثانًيا
 امسرتراتوجوة المرونة تأقير ذل  التةرم  ل ( 2017 ردن والعنزي، أبو) حراسة هد ا

  ي المديرين من ذينة مراء تحليلوة حراسة  ري  ذن المستدامة التنا سوة المي   لتحوي  كمد ت
 وت  التحليلي، الواري المنهج الدراسة واذتمدت الةران،  ي المتنولة ل تيامت  سواسيت  رثة

ا،( 80) لوامها ذينة ذل  و قوا للدراسة، كأحا   امستقانة ذل  امذتماح  الدراسة وتوالا  خيا
 الخرة، الرطنة، بدا وة،ا  السرذة،) و سةاحها امستراتوجوة للمرونة  ن:  همها من نتائج ذد   ل 

 مةنويرة مسرتويات وجوح  ل  الدراسة توالا كما المستدامة، التنا سوة المي    ي تأقير( امتسان
 .المستدامة التنا سوة والمي   امستراتوجوة المرونة بين ا يجابي الت ام من ذالوة
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ة المهنورررة ( بنرراء رويررة مسررتوبلوة  ررول حور التنمورر2017الددداحاني، واسررتهد ا حراسررة )
هذياء هيية التدري   ري تحوير  المير   التنا سروة لجامةرة الكويرا مرن وجهرة ن رر الخبرراء مرن 
القورررراحيين  رررري جامةررررة الكويررررا، واذتمرررردت الدراسررررة ذلرررر  المنهجررررين: المررررنهج الواررررري والمررررنهج 
المسررتوبلي مررن  رر ل اسررتخدام  سرررلوب حلرررا ، وتواررلا الدراسررة  لررر  ذرردح مررن النتررائج  همهرررا: 

د حور التنموة المهنوة هذياء هيية التدري   ي تحوي  المي   التنا سوة  ي جامةة الكويا تحدي
مرن  رر ل: توثيرد مرهرروم المير   التنا سرروة، وتطروير اهحاء التدريسرري، وتطروير القحرروث الةلموررة، 
وتطروير  دمررة المجتمرر ، وتطرروير المرروارح القشررية، وتطرروير مجررال التكنولوجوررا، وتطرروير  نتررا  

ةر رة، سا مرا ة  لرر  بنراء رويرة مسررتوبلوة لتطروير حور النمرو المهنرري هذيراء هييرة الترردري  الم
 سجامةة الكويا بواره مد  ا لتحوي  المي   التنا سوة لجامةة الكويا.

التري هرد ا  لر  التةرررم ذلر  مرهروم الوردر  التنا سرروة  (2017)العبدداد، وجراءت حراسرة 
  المستويين المحلي والدولي، وث ل  اواغة نموذ  موترح للجامةات، ومةاييرها، ومؤ راتها ذل

لر ررر  الوررردر  التنا سررروة لجامةرررة الملررر  سرررةوح  ررري مررروء مةرررايير التيرررنورات الةالمورررة للجامةرررات، 
الوارري، مرن  ر ل تحليرت لروائ  التيرنورات الةالمورة التري تيرمنا  المنهج الدراسة واستخدما

الدراسة ت  تودي  نموذ  موترح لر   الودر  التنا سوة ترتيب سة  الجامةات السةوحية، و ي نهاية 
سةوح، وذل  من  جرت  يرولها ذلر  مراكر  متودمرة  ري لائمرة تيرنول الجامةرات  المل  لجامةة

  الةربوة والةالموة، ولد تيمن النموذ  الموترح  هدا اا تم لا  ي تطوير ويورة التدري  الجامةي،
ورررة  دمرة المجتمرر ، ثمررا تيررمن النمرروذ  الموترررح وتطروير ويورررة القحرر  الةلمرري، وتطرروير وي

 مجموذة من املوات ال امة للتنري ، وث ل  تحديد المةولات التي تواجه التنري .
 لررر  التةررررم ذلررر  المرتكررر ات اهساسررروة للم ايررررا ( 2017عبدددد العدددال، وسرررةا حراسرررة )

نا سررررروة للجامةررررررات التنا سررررروة، والتةررررررم ذلررررر  حور الرررررر ثاء امسرررررتراتوجي  ررررري تحويرررررر  الم ايرررررا الت
 الم ايرا الميرية، والتوات  لري ذردح مرن التواروات لترةيرت حور الر ثاء امسرتراتوجي  ري تحوير 

الواررري، و  رررات الدراسررة ذرردح مررن  المررنهج الدراسررة الميرررية، واسررتخدما للجامةررات التنا سروة
ا التنا سررررروة النتررررائج ثرررران  همهررررا:  ن الرررر ثاء امسررررتراتوجي مرررررن الرررردذائ  اهساسرررروة لتحويرررر  الم ايرررر

 للجامةات، و نه يسه   ي تحوي  التمي  التنا سي المستدي .
 لرر  التةرررم ذلرر  ا  ررار المررراهومي للميررر   ( 2015) أحمددد وسدددعيد، وهررد ا حراسررة 

التنا سوة، وماهوة التنا سوة  ي التةلو  الةالي، ووال  تحوي  المي   التنا سوة لكلوة التربوة سالواح  
 الجديد، واستخدما سالواح  التربوة تيور موترح لترةيت المي   التنا سوة لكلوةالجديد، والتوات  ل  

( ذيو هيية تدري  30) ذل  الدراسة و قوا امستقانة، الدراسة الواري، و حا   المنهج الدراسة
 التربوة وتوالا الدراسة  ل   نه يم ن ترةيت المي   التنا سوة لكلوة الجديد، سالواح  التربوة س لوة

الجديد من   ل: التطوير المستمر للن ام التةلومي، والتوس   ي ذمت البرامج وتطبووها  ي  الواح س
 سون الةمت، والةمت ذل   حرا  رياح  اهذمال  ي البرامج اهكاحيموة والقح وة.
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 ورررد هرررد ا  لرر  تحديرررد والررر  مؤسسررات التةلرررو  الجرررامةي ( 2015)غنددداام، و مررا حراسرررة 
قرررات التيررراح المةر ررررة، وتوررردي  تيرررور موتررررح لررردذ  الميررر   التنا سرررروة الميرررر  ذلررر  مررروء متطل

 المرررنهج الدراسررة المةر ررة، واسرررتخدما التيرراح متطلقرررات سررالتةلو  الجررامةي الميرررر  ذلرر  مرروء
هناد الةديد من  وجره الويرور التري تحرول حون حذر  المير     ن  ل  الدراسة الواري، وتوالا

وبلوة مكتساب المي   التنا سوة، ومةف الةمت ثرري  حا ت التنا سوة ومنها:  واب الروية المست
الجامةة، وامتجاهات التوليدية والنمطوة الواتلة لإلبدا ، و ن القحوث الةلموة م تيب  ي  دمة 
المجتمر ، وللررة توا ر  المخرجررات مرر  متطلقرات سررون الةمرت، ثمررا تواررلا الدراسرة  لرر  مرررور  

طلقرات التيراح المةر رة، وتة ير   دمرة المجتمر  المحلري، السرةي الجراح نحرو تطبير  واسرت مار مت
وتويول نتائج القحر  الةلمري، واملتر ام ساسرتراتوجوات جديرد   ري الرتةل  والتةلرو ، والترثير  ذلر  

 القحوث التطبوقوة، وتة ي  الودر  ذل  وم   طة استراتوجوة تلبي ا تواجات سون الةمت.
 ل  الن ر  ي حور ممارسة استراتوجوات  (Al Shobaki et al, 2017)وهد ا حراسة 

التمي   ي التةلو   ي تحوي  مي   تنا سوة مستدامة لمؤسسات التةلو  الةالي س لوة الهندسة وتونوة 
المةلومات سجامةة اهاهر سغ   ثنموذ  لتجربتها الرريد   ي مجال التمي   ي التةلو ، واستخدما 

ل  الةديد من النتائج والتي من  همها: وجوح ذ لة لوية الدراسة المنهج الواري، وتوالا الدراسة  
 التنا سوة بين مستو  ممارسة استراتوجوات التمي   ي التةلو  وتحوي  مؤسسات التةلو  الةالي للمي  

المستدامة، والترثي  ذل  تطوير مهارات الةاملين  ااة اهكاحيميين، وتحسين الجوح  ذل  جمو  
 لب، المويف، الجامةة( مما يسه   ي ترون وتررح ثلوات الجامةة.المستويات ال  قة )الطا

( التةرم ذل  امستراتوجوات التي تةتمدها الجامةات Nderitu, 2016واستهد ا حراسة )
% من الةينة ذل  67.9س ينوا للحيول ذل  مي   تنا سوة مستدامة، وتوالا الدراسة  ن نسقة 

ا ا ذ ن والتسوي ، ووجوح ثراءات ذو  الخبر ، وتودي  ذل  به ه امستراتوجوات يأتي ذل  ر سه
 برامج  ريد  من نوذها، و ن ه ه امستراتوجوات لها تأقير  يجابي  ي تحوي  استدامة المي   التنا سوة.

(  لر   جرراء تحليرت للمير   التنا سروة  ري Lindawati et al, 2014)  وهرد ا حراسرة
حديرررررد الةوامرررررت الدا لورررررة والخارجوررررة، وتحديرررررد نوررررراا الورررررو  جامةررررة ويرررررديا مانررررردي  الكاقولو وررررة، وت

واليرةف الحالورة، وثر ل  الرررو والتهديردات التري مرن المحتمرت  ن ت هرر، واسرتخدما الدراسررة 
المنهج الواري التحليلري، وتوارلا الدراسرة  لر  ذديرد مرن النترائج منهرا:  ن امسرتراتوجوة التري 

لرر  توررديمها وذرمرها تةررد اسرتراتوجوة توا قوررة واسررتقاعوة تةمرت جامةررة ويرديا مانرردام الكاقولو ورة ذ
تت امن م  اقنين من البدائت امستراتوجوة الموتر ة، وهي ا تران السون وتطوير المنتجات، و ن 
الجامةة تمتل  مي   تنا سوةى للتغلب ذل  نوراا اليرةف الدا لورة، وثر ل  الرررو الخارجورة مرن 

 مة. وله ى وذل  لتجنب التهديدات الوائ



 هناء فرغلي علي حممود د/
 

 100 

( بتحديرد  سةراح التنا سرروة برين  رر ب Davies& Floyed, 2005واهتمرا حراسرة )
الجامةات  ي ثت من ثنردا والوميرات المتحرد  اهمري ورة، والكشرف ذرن الةائرد مرن التنا سروة ذلر  
الط ب، واستخدما الدراسة المنهج الواري، وتوالا الدراسة  ل   ن تطبي  مةايير التنا سوة  ي 

ا تةلوموة متمي  .الجامةات ي  ةمت ذل  تودي   دمات تةلوموة  ك ر جوح ، ثما يمنج الط ب  راا

 دراسات تناولت امليزة التنافسية املستدامة والريادية: :ثالًثا
 ل  الكشف ذن متطلقات الرياح  الةالمورة  (2019الخنيزان والخضيري، هد ا حراسة )

، والوارول  لر  2030،  ي موء روية المملكة  ي الجامةات السةوحية لتحوي  المي   التنا سوة
المملكرررة  رويرررة مررروء موتر رررات تسررره   ررري تحويررر  الريررراح  الةالمورررة  ررري الجامةرررات السرررةوحية  ررري

الواري، وتوالا الدراسة  ل  ذدح من النتائج من  همها:  المنهج الدراسة واستخدما ،2030
لرر  مبرررد  تهييررة  رررو الةمرررت، تحويررت حور الجامةررة مررن الترثيررر  ذلرر  التويوررل  لررر  الترثيرر  ذ

 والشراكة الحقوقوة م   احاب الميلحة من الوطاذات الةامة والخااة والخريجين.
تودي    ار مراهومي  ول الرياحية، و رن  (2017)توفيق ومرسى، استهد ا حراسة و

تدامة، التحول نحو جامةة رياحية و ه  مةولاتها، ومبررات امهتمام بتحوي  الم ايا التنا سوة المس
واسررتخدما الدراسررة المررنهج الواررري، و هرر  مررا تواررلا  لورره الدراسررة:  نرره اررار مرررورياا ذلررر  
المؤسسرررات  اارررة الجامةرررات  ن تةيررررد الن رررر  ررري تحويرررت حورهررررا مرررن الترثيررر  ذلررر  التويوررررل 
كجامةات توليدية  ل  الترثي  ذل  مبد   يجاح  رو الةمت وامهتمام سموارحها القشرية ساذتقارها 

 قوقوررة وهرري   يررت موجرروحات المؤسسررة الجاملورة  ترر  تيررقج جامةررة رياحيررة لرراحر  ذلرر   قررو 
 حذ  وتحوي  م ايا تنا سوة مستدامة.

 المي   تحوي   ي يساه  وال   الرياح  التركير  ل  تطوير (2014حسن، وسةا حراسة )
 المتةلوة البوانات جم  ت  ولد كرحستان،  للو   ي امتيامت لشرثات اهحاء وتحسين التنا سوة،

 امستقانة، ساستخدام  ربيت  ي ل تيامت كورد  رثة ذل  التطبي    ل من الحالوة سالدراسة
ذدح من النتائج   ل  الدراسة الشرثة، و ليا مديرين من( 60) من الدراسة ذينة تكونا  ي 
 التنا سوة، ووجوح ي  الم يحو  بدوره وال   الرياح  سالتركير ل تيامت كورد  رثة اهتمام: منها

 ا بردا ، المقراح  ، المخرا ر ،) الريراح  التركيرر ذناارر تطبير  بين   يائوة حملة ذات ذ لات
 التغيرات بين تأقير ذ لات ل تيامت، ثما توجد كورد لشرثة التنا سوة المي   وتحوي ( التررح
 .امتيامت لشرثات التنا سوة المي   وتحوي  الرياح  التركير  ي تحيت التي
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 ل  تحديد تأقير القواح  الرياحية ذل  اياح  الودر  (  (Nekhailan, 2019 وهد ا حراسة
(، وتوالا الدراسة  ل  مرور  الترثي  KPCالتنا سوة  ل   لي   د  ي مؤسسة البترول الكويتوة )

وموة السائد   ي ذل  اواغة اههدام امستراتوجوة الموجهة لرياح  اهذمال، وتةديت ال وا ة التن 
الشرثة، وشجراء تحليت استراتوجي لتويو  الوم  التنا سي للشرثة، و   الواح  ذل  مراجةة وتغيير 

 وشجراءات الةمتى لمواكقة التوجهات المستوبلوة، وتطوير مهارات القواح  الرياحية.  ساليب
  ري مسرت ناءسا ا حار  تللقه ال   الدور ( سنبرااElderdery (2017 , حراسة واهتما

 يررررت  ررري و حائهررررا  ةاليتهرررا مررررن الر ررر  ومحاولررررة المؤسسرررات ونمررررو وبوررراء الرياحيررررة القوررراح  تحويررر 
 عومرررة  مرررا ة  ررر ل مرررن سامسرررت ناء ا حار   هموررة تبررررا  يررر  تواجههرررا، التررري الكبيرررر  التحررديات
 والتيمو  التنسي     ال واذتماح مرونة،  ك ر المؤسسة وجةت تنا سوة، مي   وتحوي  للمؤسسة،
  حاء و ررر  الةررراملين  ررري الترررأقير ذلررر  الوررردر  لهرررا الرياحيرررة القوررراح   ن الدراسرررة و يهررررت والهو لرررة،

ا المؤسسات،  المن مرات تحو   ن يم ن وا حار  القواح   ي الحدي ة واهس  المقاحئ  ل  واستناحا
  .المناسقة الورارات توتريي الرياحية القواح  تطبي    ل المن مات من بين امستقاعوة الرياحية

(  لر   ن الوردر  ذلر  المنا سرة يم رن تحقووهرا  ري ثرت Oukil, 2009و  ارت حراسرة ) 
ا  المؤسسات سامذتماح ذل  امبتكار وا بدا  وامت د الةولوة الرياحية، ثما   ارت الدراسة  ل   نه و وا

مبتكار والرياح  مرور ى لتحوي  للممارسات الةملوة  ي جمو   نحاء الةال   اقج من المسل  سه  ن ا
 نمو وتنا   حوليين، و واا الدراسة سأهموة نشر قوا ة الرياح  وامبتكار  ي جمو  المؤسسات.

من الةرا الساب  بوانه للدراسات الساسوة الةربوة واهجنبوة التي  جريا  ي المؤسسات 
ا  ي تنموة التربوية وغيرها، تبين  ن مومو  التةلو  الرياح   ي الجامةات  الميرية سات مطلقاا مهما

المجتمةات،  ود تنوذا الدراسات من  ي  اههدام والجوانب التي تناولتهرا، ولرد اترورا مة ر  
 الدراسات ذل   هموة تةلو  رياح  اهذمال  ي تحوي  الم ايا التنا سوة المستدامة للجامةات الميرية.

ة  ي  هموة التةلو  الرياح  وحوره  ي حذ  المي   ولد اتروا الدراسات الساسوة م  الدراسة الحالو
التنا سوة المستدامة، و هموة وم    ار محدح له يودم من   ل برامج التةلو  المختلرة،  م  نها 
ا تلرا ذنها  ي  ن الدراسة الحالوة من الدراسات الناحر  التي تودم تيور موترح ولابت للتنري  لتبني 

ات الميرية لدذ  وتحوي  المي   التنا سوة المستدامة، ولد استراحت الدراسة التةلو  الرياح  سالجامة
 الحالوة من الدراسات الساسوة  ي تحديد مش لة القح  وتحليت متغيراته، ووم  تيوره الموترح.
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و  الريراح  سأسةراحه اسرتخدما القا  رة  ري حراسرتها المرنهج الوارريى لدراسرة وتحليرت التةلر
المختلرررررة، والتةرررررم ذلرررر  مررررد  حذمرررره وتحقوورررره للميرررر   التنا سرررروة المسررررتدامة للتةلررررو  الجرررررامةي، 

 واستخرا   برا الحوائ  والنتائج المرتقطة سالمومو  محت القح .

 (:entrepreneurial educationالتعليم الريادي )
تووم بها الجامةةى  كساب   بها القو  الرياحية، ومهارات الةمت مجموذة اهنشطة التي 

الحررر، والتويوررل الررر اتي، وتة يرر  قوا ررة ا بررردا  وامبتكررار والتطرروير وامستكشرررام، وا  رراح  مرررن 
 الررو، وتةريره  سالطرن التي يستطوةون من   لها المساهمة  ي تنموة وتطوير مجتمةاته .

 (:Sustainable Competitivenessالتنافسية املستدامة )
مرا يم رن  ن تودمره الجامةررة مرن  دمرة تةلوموررة وبح ورة ذالورة الجرروح  تمي هرا ذرن غيرهررا 
مرن الجامةرات المنا سرة، ممرا يررنة   ذلر   ريجيهرا، اهمرر الرر   ي سربه  لردرات وم ايرا تنا سرروة 

ة المجتم   يها، وذدم  ي  سوان الةمت، ومن ق  اياح   عقال الط ب ذل  املتحان بها، وبناء قو
 لدر  ام رين ذل  توليدها.

 خطوات السري يف الدراسة: تسري الدراسة وفق اخلطوات التالية: 

 ادي:ــــريــــم الــــالمحور األول: التعلي
ويتنراول التأاريت الن رر  لره مرن  ير : مرهروم الرياحيرة، والنشرأ  التاريخورة، و يرائص 

هوم التةلرو  الريراح ، و هدا ره، ومبرراتره، و  ر اله، وحور الجامةرة المؤسسات واه راح الرياحية، ومر
  ي التةلو  الرياح ، ومةولاته.

 المحور الثاني: الميزة التنافسية المستدامة للجامعات:
 يررر : المرهررروم، واهسررر ، والخيرررائص، ومبررررررات  مرررن لررره الن رررر  التأاررريت ويتنررراول

 واستراتوجوات تحقووها.امهتمام بها، والمياحر، واهسةاح، ومتطلقات 
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ــات      ــة فـــي الم سسـ ــية المســـتدامة والرياديـ ــة فـــيا التنافسـ المحـــور الثالـــال: العن ـ
 التعليمية الجامعية. 

المحور الرافع: تصور مقترح لتفعيل دور التعليم الريادي الجامعي في تحقيـ  الميـزة   
 المستدامة. التنافسية

مناسررررررررب للوارررررررول  لرررررررر  والومرررررررا يلررررررري تنرررررررراول هررررررر ه المحررررررراور سشرررررررريء مرررررررن التريررررررريت ال
 تحوي   هدام الدراسة.

 المحور األول: التعليم الريادي الجامعي:
 ادي:ـريـم الـأة التعليــنش

يجمر  الك يرررون ذلرر   ن الرياحيررة لوسررا يرراهر  جديررد ، وشنمررا هرري يرراهر  لديمررة  دي ررة 
 الريررررراح  ث ررررراهر  وجرررردت مررررر  وجررررروح الحيررررارات ا نسرررررانوة،  م  نهرررررا ، (253، 2014)محمررررد، 

ا تلرا ذنها  ي  ثانا امهتمامات اهول  لميطلج الرياح   ي ذل  املتياح ق  انتشرت  ل  
 (175، 2018الةلوم اه ر .) االج، 

وباستةراا التطور التاريخي لمرهوم الرياحية،  نن اهحبوات المتوا ر  تشير  ل   ن ثلمة 
Entrepreneurship لوررررن السرراحس ذشرررر، ولرررد لررد يهررررت هول مررر   ررري اللغررة الررنسررروة  رري ا

ق  ح ت ه ا المرهوم  ل   (.253 ،2014 محمد،)تيمنا مةن  المخا ر  وتحمت المياذب. 
النشرررا ات املتيرررراحية  رررري مطلرررر  الورررررن ال رررامن ذشررررر،  م  ن روح المخررررا ر  والمغررررامر  سويررررا 

 (11، 2017)تو ي  ومرس ،  م امة لمرهوم الرياحية.
الرياح  سأنه ا نسان ال   يتمت  سالطالة والحيوية و  ل ذود الستينات واف الشخص 

الةالورة، والوبرول سالتحرديات والمخرا ر ، و ري مطلر  السرقةينات واررا الرياحيرة سأنهرا تتكرون مررن 
سلود تنا سي، وبد ول ذود ال مانينرات  ردث مرا يةررم سرال ور  الرياحيرة  ير  يهرر حور الريراح  

لاموا مشاري  رياحية اغير ، ق  تحولا  ل  مشاري  كمحرد ملتياحيات الدول، وولدت   خاو  
، وث ل  هنراد نمراذ    رر  م رت  كرر  Microsoftذم لة من  م ال بيت جيت  مؤس   رثة 

 ( 253-252، 2014التي تحولا  ل  مشرو  ذم ن. )محمد،  Face bookالنوسبود
الةشرررين،  يرر  ولرد بررد  التوجرره الحرردي  نحرو ريرراح  اهذمررال  رري  وائرت الورررن الحرراح  و 

اتجررره الجمورررر  للنشررراا الريرررراح  ثوسررريلة  تموررررةى لتغيرررر مررررراهو  المنا سرررة والم ايررررا، وا رررتداح  ررررد  
التنا سررروة  المنا سررة الترري  حت  لرر  التحررول مررن الم ايررا النسررربوة  لرر  الم ايررا التنا سرروة  لرر  الم ايررا

و رررردمات غيررررر المسرررتدامةى ممررررا  ررر ت تحررررديات لرجرررال اهذمررررال، والحاجررررة  لررر  تورررردي  منتجرررات 
توليديررة، ومواجهررة القطالررة، وحذرر  الريرراحيين ذلرر   نشرراء مشررروذات  ااررة بهرر ى ليتوحرروا  ررررو 

 (551، 2016ذمت له  ولغيره .)ذبد الة و ، 
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 مرا  ري مجررال التةلرو   تشرير الةديررد مرن البرررامج الةلمورة  لر   ن الوميررات المتحرد  ثانررا 
( Harvard) يراح  اهذمرال،  ير  لردما جامةرة ول حولة ذل  مستو  الةال  تبنا التةلو   ري ر 

 ول موررررر  ررري ريرررراح  اهذمرررال، قرررر   ررر ت  ررر وها سةرررر  الجامةرررات اهمري وررررة اه رررر  سنح ررررال 
 ( 589-588، 2017موررات  ي رياح  اهذمال  ي الدراسات الجاملوة. )المخ  ي، 

  مررررا ذررررن تةلررررو  ريرررراح  اهذمرررررال  رررري ميررررر  وررررد اسرررررتجاب الن ررررام التةلومرررري  رررري ميرررررر
ل تجاهات الةالموة الحدي ة  ي التةلو ، و ح لا الةديد مرن المقراحرات  ري بررامج تطروير التةلرو ، 
ومرن  هرر  هرر ه المقرراحرات: اسرتحداث مرراح  المجررامت الةلموررة  ري التةلررو  اهساسرري، وشح ررال مررواح 

جورا المةلومرات ا توارية  ي التةلو  ال انو ، وامهتمام بتنموة المهارات الحواتوة، واستخدام تكنولو 
 رري تطررروير التةلررو ، ومشررررو  المرردارس ال ثورررة، ومشرررو  المررردارس التنا سرروة، وحذررر  اسرررتراتوجوة 
الررتةل  النشررط، وشنشرراء الهييررة الووموررة لجرروح  واذتمرراح التةلررو ، ومررن الطبوةرري  ن ترررتقط ثررت هررر ه 

 (111-110، 2010)من مة اليونس و،  المقاحرات سالتةلو  الرياح .
 ادي:ــريــم الــتعلية الــاهيــم

  ترررر  تتيرررررج ماهورررررة التةلرررررو  الريررررراح ،  مررررن المهررررر  التةررررررم ذلررررر  مرهررررروم الريرررراح 

Entrepreneurship)(  ومرهرررررررررروم الريرررررررررراح ،)Entrepreneur ،) الرياحيرررررررررررةالجامةررررررررررة ومرهررررررررررروم 
Entrepreneurial University :وترييت ذل  ذل  النحو التالي 

 ادة: ـــــــريــــــال

ح  م ررت غيررره مررن الميررطلحات امجتما وررة،  حترر  امن م يوجررد اترررران  ن مرهرروم الريررا
ذلرر  تةريررل محرردح للريرراح ، برررت يوجررد ذرردح مررن التةريرررات التررري  ورهررا الةلمرراء والقررا  ون لهررر ا 

نشاا مبد ،  هي الوابلوة ذل  تكوين وبناء  يء ما من  الميطلج،  ود ذر ا الرياح  ذل   نها
 ة ا  سرررراس والررارررة الترررري يراهررررا آ ررررون مشو ررررة ومتناليررررة.م  ررريء ذملواررررا،     نهرررا موهقرررر

 (158، 2017الحدراو  وآ رون، )
وهرري ارررة تطلررر  ذلرر  مررن يأ ررر ون امررام المقرراحر ، ويوومرررون سالتنرراو الررررو سغررر  
الن ر ذن المياحر المتا ة  و نوص ه ه المياحر، وذل  لتودي    كار مبتكر ، و ذمال  بدا ورة 

 (239، 2014)محمد، ومنتجات و دمات جديد . 
ذ  عومرة  خيروة واجتما ورة، وهري الوردر  ذلر   كما  نها الودر  ذلر   نشراء  ريء جديرد

تحمرررت المخررررا ر المدروسرررة  ااء تحويرررر  الرمررررا الشخيررري وامسررررتو لوة ساتجررراه تحويرررر  المنرةررررة 
ام امجتما وررة، والوررردر  ذلررر  المقررراحر  بتنريررر  ذمرررت جديررد، والبراذرررة  ررري امنتقررراه للرررررو، واكتشررر

 (271، 2013مياحر الموارح. )محمد، 
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والرياح   نشاء  يء جديد ذ  عومة، وتخيوص الولا والجهد والمال، وتحمت المخا ر  
 (397، 2016الميا قة، واستققال الم ا أ  الناتجة. )الحمالي والةربي، 

وهري ذملورة  رثورة وذات مخرا ر ، تتيرمن تولوررة مرن ر س المرال والتكنولوجورا والمهررار   
القشررررررية، وهررررري مم نرررررة التطبيررررر   ررررري جموررررر  اهذمرررررال سيررررررم الن رررررر ذرررررن  جمهرررررا وتوجههررررررا 

 (95،  2013املتياح   و الخدمي. )الحدراو ، 
وتتم رت الريراح   ري المهرارات والخيرائص ا بدا وررة التري تم رن الرررح مرن  نشراء مشرررو  

قوررراح  والمخرررا ر ، اررغير ذ  عومرررة، وبيرررقغة  بدا ورررة وابتكاريرررة، وتسررراذده ذلررر  امرررت د روح ال
وتنموررة الررروذي برررين النرراس  رررول النشررراا املتيرراح ، وتولرررد الةمالرررة ال اتوررة والةمرررت ا مرررا ي. 

 (561، 2014 )محمد و  مد،
 ريررراح  اهذمرررال  رثرررة  واتورررة مسرررتمر ، وآلورررة مرررن آلورررات  ذمرررار اهرا، وتم رررت وذررراء 

نترا   و التواير  الجديررد  مطراا ارالج لكرت امران وم ران، ويتسرر  لمحراومت المبتكررين و ررن ا 
 (110، 2014)مهد ،  وغير المألو ة للسل  والخدمات.

يتيرج ممررا سررب  تنررو  تةريررات الريرراح ى م ررت م وجهررات الن رر الترري اهتمررا بتنرراول 
الرياح ، واتيج  نره مرهروم التيراح   رمرته يرروم التوردم اليرناذي والتكنولروجي، وهرو مرهروم 

وذرة مررن الةناارر تتكامررت مر  سةيررها الرقة ى لتشرر ت مرهرروم متةردح اهسةرراح يتمحرور  ررول مجم
 الرياح ، وه ه الةناار تتم ت  ي:

 .الرياح  ذملوة تحتا   ل  اكتشام الررو وتطويرها 

 . تطبي  ه كار  بدا وة ورو  جديد 

 .ال وة وشذطاء الحرية لأل راح 

 ، والر قرررة  رررري   ن يتسررر  رائرررد اهذمرررال سمجموذرررة مرررن اليررررات  براهرررا المقررراحر ، وا بررردا
 ا نجاا، والمخا ر .

 .امبتةاح ذن التوليد 

 . ترجمة اه كار  ل  وال 

  مرور  تو ر  يائص مةينة  ي المنتج الرياح  سغ  الن ر ذن ثونه سلةة  و  دمة
  ن ي ون مبتكراا وممي اا.
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 :Entrepreneurاديــــريــــوم الــــمفه

وء تةررردح تةريررررل الريررراح ، ثونهررررا ينب ررر  تةريررررل الريررراح  مررررن تةريرررل الريرررراح ، و ررري مرررر
را واسرر  ومتةردح اهسةراح، لرر ا ين رر  لرر   مومرو  واسر  ومتةرردح اهسةراح،  رنن تةريررل الريراح   ييا
ا مست ماره الررو واستغ لها، والقة  يةر ه  الرياح  بنر  من ور الرياح ،  منه  من يةر ه تقةا

ا لنشا ه الرياح ، والقة  ام ر يةر ه سيراته و يا  ئيه.تقةا
ويةرررم الريرراح  سأنرره الشرررخص الرر   يتطررور ويمتلرر  مؤسسرررته الخااررة، ولررد   ررر  روح 
المخا ر  وذمت  ي يت ذدم الوورين لتحوير  هر ا الهردم، وية ر  ر قرة لويرة  ن ي رون مسرتو ا، 
ويحاول سنارار ذمت  يء   يت، وغير راٍا ذن اهنشرطة الروتينورة، وذلر  اسرتةداح لتحمرت 

ثررررراءات القورررراح ، ويمتلررررر  الشررررةور سالورررردر  التنا سرررروة، ولديرررره المسررررريولوة  الحوررررا  اليررررلقة، ولديرررره
 (347، 2016)محموح و  مد،  الشخيوة، وموجه نحو المستوبت، ويحول الوال   ل   رو.

وذرررم الريرراح  سأنررره المقرراحر  ررري تبنرري اه كرررار الجديررد ، واكتشرررام الررررو وتة ومهرررا، 
، والوررردر  ذلررر  التخطرروط، والتةامرررت مررر  ال رررروم ومررن يمتلررر  روح المخرررا ر ، والرويررة الوامرررحة

 (254، 2014)محمد،  الغامية.
وهو الشخص الواحر ذل  امبتكرار ولديره الميرت للمخرا ر ، وشح رال التكنولوجورا الجديرد ، 

)محمررررد  وايررراح  الكررررراء  وامنتاجورررة، وتوليررررد  ررردمات جديررررد ، وامررررت د حرجرررة ذالوررررة مرررن ا برررردا .
 (562-561، 2014و  مد، 

مررا  نررره الرررررح الررر   يتحمرررت المخرررا ر  وشحار  الةمررت والمشررررو ، وهررر ا يؤثرررد ذلررر   مررررين ك
 ساسرين: اهول: المخررا ر   رر  ريراح  حون وجرروح مخررا ر ، والرشرت والنجرراح وجهررا الةملرة  رري ثررت 
مشررررو ، وال ررراني: تحمرررت مسررريولوة  حار  الةمرررت والمشرررررو ،  الريررراح  ي ررررس ولتررره وجهرررده وآمالرررره 

ذه الريرراح ،  المشرررو  للك يرر مررن الريرراحيين هررو الحلر  الرر   يحرراول تحويلرره  لرر  سالكامرت لمشرررو 
 (7، 2015وال . )نو ت، 

والريراح  يبنرري  خيرريته، ومررن قرر  سررلوثه ذلرر   ربةررة رثررائ   ساسرروة هرري: ) بررو مدللررة 
 (91، 2013والةجلة، 

 .امذتماح الكبير ذل  ال ات وامستخدام اه يت لخيائيها 

 ن ق  التررح .السةي للتمي ، وم 

 .التراول المررا والطموحى لتحوي  هدم محدح سةناية وبةد حراسة 

   الن و  المستمر نحو ترييت تحديات المخرا ر المتوسرطة التري م يم رن تيرنورها ذلر
  نها سهلة للغاية، ولكنها سالودر ذاته لوسا مدمر .
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ائت، ويووم ساهذمال يتيج مما سب   ن الرياح   خص غير توليد ، ومقاحر، ومبتكر، ومتر
سطريوة مبدذة، ولديه لدر  ذل   ه  البيية المحوطة سره سشر ت   يرت مرن ام ررين،  ير  ين رر 
 للمش  ت ساذتقارها  رو مبد من اغتنامها، ولديها الودر  ذل  تحويت اه كار  ل  تطبي   ةلي.

 خصائص الريادية )بالنسبة للفرد واملؤسسات(:
والم ايررا التررري تمترراا بهرررا المؤسسررات التةلومورررة الرياحيرررة هنرراد مجموذرررة مررن الخيرررائص 

 (18، 2017 وهي: )تو ي  ومرس ،
  :والررررر   يةرررررم سأنررررره الوررررردر  ذلرررر   يجررررراح  رائررررر  جديررررد ى لتطررررروير المخرجرررررات اإلبدددددداع

والتكنولوجوا و ساليب الةمت،  ذ تت  ذملوات القح  والتطوير، لتجديد الخدمات التةلوموة 
  .المودمة ه راح المجتم

  :وهررري ر قرررة الريررراح   ررري التيرررحوة سمرررا يمتلررر  مرررن مررروارح مررر  توبلررره تحمدددل المخدددا رة
 م تمالوة النجاح  و الرشت.

  :وهي الر قة  ي  ن تكون اهول  ي تحوي  النجاح.المبادرة 

  :وهي الودر  ذل  السلود التنا سي.المنافسة 

 :ل تودي   دمات تةلوموة متمي  . وذل  يت  من التمايز   

 تودي   دمات تةلوموة بتكلرة مناسقة م  المحا  ة ذل  جوح  ونو وة التةلو .لفة: التك 

 :تكوين اتراعوات م  مؤسسات تةلوموة   ر ى لتحوي   هدم محدح . التحالفات    
وثما تمي ت المؤسسات الرياحية سةدح من الخيائص  نن الشخص الرياح  يتمت  سةردح 

 ا الوما بينه   ي تةداحه  له ه الخيائص.من الخيائص، غير  ن القا  ين ا تلرو 
 (16، 2018)نا  ،   الشخص لكي ي ون رياحياا يجب  ن تتو ر الوه ذدح من اليرات، منها:

 .هدم  موح، وهي الوو  التي تد ةه لبناء الشرثة 

 .روية مدذومة سالةديد من اه كار الووية المحدح  الرريد   ي السون 

 .المرونة ولابليته للتطوير 

 املة وامحة لكونوة تحوي  ه ا الهدم. روية  

 . وم  استراتوجوة لتحويت  لمه  ل  وال  ملموس وتنري ها سا ارار والتيمو 

 .المقاحر  للواول لنجاح  كرته 

 .المخا ر  محسوبة التكالول 

 .لنا  ام رين ل نيمام  لوه ومساذدته  

 .يجابوة واناذة الورار  
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ل يتمتةرون سسرمات و يرائص ذرن غيرره ، ومررن ولرد  يهررت الدراسرات  ن رواح اهذمرا
هر ه السررمات الرردا   الوررو  لإلنجراا، والورردر  ذلرر  تحمررت المخرا ر، والورردر  ذلرر  الررتح   الرر اتي، 
والتمت  سال وة سالنر ، والمقاحر ، والودر  ذل  التنا سوة، والودر  ذل  اتخاذ الورار، والحرو ذل  

  التغييررر والقوررام ساه رواء الترري لر  يررت  القورام بهررا مررن امسرتو لوة وتحمررت المسريولوة، والورردر  ذلر
 ( Pines et al, 2005, 542 لبت.)

( سمة، و براها 40ولد  ومحا سة  الدراسات  ن السمات الشخيوة للرياح   ك ر من )
سا سمات  ساسوة هي التح   ال اتي )الدا لي(، ومستو  مرتر  من الطالة، والحاجة  ل  ا نجاا، 

 (401 ،2016 الحمالي والةربي،) موا، والوذي سمرور الولا، وال وة سالنر .وتحمت الغ

و ورال مبتكرر، وشبردا ، ولرردر   والشرخص الريراح   رخص يتمتر  برويرة ذ ومرة، و مروح،
ذلر  التكورل، ولديره لردر  ذلرر  اتخراذ الوررار، ثمرا  نره  ررخص نشرط ورائر  التركيرر، يرر  التغييررر 

  ((Obembe et al, 2014, 6كرراة محتملة لألذمال التجارية. 
التررررري  الشخيرررروة والسررررمات الورررردرات يمتلكررررون  الررررر ين  وليرررر  هرررر  الريرررراحيون  واه ررررخاو

  ن يجررب التري ثمرا تم رت المواارررات ،يحتاجونهرا وترؤهله  للقوررام سمشرروذاته  المسرتوبلوة بنجرراح
تجةت مرن  والتي ،الرياح  التةلو  من المبتغا  المخرجات وهي ،الرياحيون  اه خاو بها يتيف

يررر اا،  هررررؤمء الريررراحيون يمتلكرررون اررررات  خيررروة ومهررررارات اه رررخاو الريررراحيين لهررر  نمطررراا متم
 سلوثوة وشحارية ثما يلي:

 السمات الشخصية، ومن أبرزها: -1

 المررررروارح  ينوررررت  ن يسرررررتطو   يرررر  مبتكررررراا س ونررررره الريرررراح  الشررررخص يتميررررر : االبتكاريددددة
ا هو جديد م وة ذالوة، و ن يمد اهسوان س تاملتياحية من  نتاجوة منخرية  ل   نتاج

 (219، 2017. )محموح، من المنتجات امبتكارية

 لحرررررت  : يتميررررر  الريرررراح  سودرتررررره ذلررررر   يجرررراح الحلرررررول ا بدا ورررررة غيررررر المألو رررررةإلبدددددداعا
مرا ت هرر الوردر  ك ،ا مرن التونورات الحدي رةوالتي تأ ر  اروغا  ،وتلبوة الحاجات ،المش  ت

وتوسرو   الررة الحمراس والةمرت الرردءوب  التخطرروط والتن رو  والقوراح  ا بدا ورة لديره ذلر 
يراحر تمويرت بديلرة،  ذ  ن ا بردا  يم ررت ما، وايجراح ه مناسرقا ا والجراح لديره سالشر ت الر   يرر 

 (219، 2017. )محموح، لو  حا ةة له ذل  تخطي اليةاب
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 ها مومرر ومررة قر  ومررن اههردام، اررواغة ذلرر  سودرتره الريرراح  يتمير : المبددادرة روح 
 المقراحر  ولد تكون  تنشأ، التي المش  ت ومةالجة  ت ذل  لدرته وث ل  س راء ، التنري 

 (99، 2012متنوذة. )اثر،  مجامت  ي الرياح  الشخص لد 

 التي ومواجهة التحديات غاياته، بلوغ ذل  وبودرته ذالوة ب وة الرياح  يشةر :بالنفس الثقة 
 تمي ه وارات مهارات و يائص من سه يتمت  لما  حراكه من ال وة ه ه تنق  كما يواجهونها،

 (3، 2011غيره، وه ه ال وة تجةله يتودم ذبر المخا ر. )الحرامي و بو  واش،  ذن

 يمتلررررررررر  الريرررررررراحيون و اررررررررحاب المشررررررررروذات اليررررررررغير   ااررررررررروة نظددددددددرة التفاؤليددددددددة:ال 

)محمروح،  .اح ي  يةتبرون الرشت  لوة  ي سلسرلة النجر ، ه  غير متشائمين ،التراولوة
2017 ،220) 

 كمررا سشر ت جيرد، ولرته  وتن ررو  ترتيرب ذلر  الوردر  لرديه   الريرراحيون : والنظدا  المنهجيدة 
 الولررررا نررررر   رررري ومرررردرثين والةرررري، وبشرررر ت اليررررور  الكبيررررر  رويررررة ذلرررر  لرررراحرون   نهرررر 

 التحليرت مجرال  ري متمير   لردرات  لر  يحترا  وهر ا تل  اليرور ، حا ت الدعووة للتراايت
 (114، 2011ام رون. ) ييرات،  يملكها م التي المتغيرات البييوة بين والربط

 يؤمن الرياح  سأن بلوغ اههدام يتطلب التيحوة بقة  الجوانب  :االستعداد للتضحية
 (298 ،2015 ذبده،)كأولات الرا ة، والة لات امجتما وة. 

  هدا ه  وذدم الترثي  ذل  من كبير  حرجة الرياحيون  ي هر:  ويلة لساعات والعمل االلتزا  
 مد  بين  يجابوة ذ لات الدراسات وجوح تؤثد  ي  المختلرة،  نشطته  تخطوط ذن تخليه 
  ويلة، لساذات للةمت تحم ا  اه خاو  ك ر من الةم ء، ثما  نه  نجاح ومستو  املت ام

ا  ول  ه    وال يداومون  لبالغا  ي وه  يومواا، المغاحرين وآ ر الةمت  ل  الواحمين اقا ا
 (114 ،2011  ييرات،) الكبر . المن مات م  المنا سة يحوووا  ت   يام اهسبو 

 التكورل مر  ذلر  لراحرين مررنين لو ونروا ذالورةى لابلورة لرديه   الرياحيون : المرونة العالية 
 اسرررتةداح لتوبرررت ولرررديه   رررريوه ، مررر  للةمرررت ومسرررتةدين المسرررتجد ، وال رررروم المةطوررات

 (298 ،2015 ذبده،) الرةالة. غير الةمت  ساليب وتغيير جديد ،ال اه كار

 ذالوة مختلرة ذن  و مو ات    م الرياح  الشخص يمتل  :المستقبلية والنظرة الرؤية
  ذمرال   ل ممارسرة من بلوغها  ل  ويتون  الواللوة،  ي الغارلين اه خاو  مو ات

 المهمررة الخيررائص مررن المررد  سةيررد  الرويررة الواسررةة   ررد، وتةررد  ليهررا يسررقوه لرر  جديررد 
  قوورررة جةلرره ذلرر  ويةملرررون  سرره، ويحلمررون  يتنبيرررون سالمسررتوبت تجةلهرر   هرري للريرراحيين،

 (222-221، 2017لبت ام رين. )محموح،  من  و لبله  من والةة
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 الريرررراح  ينرررد    لرررف   كرررراره الرياحيرررة  رررري الميدددل نحددددو المخددددا رة واالندددددفاع للعمدددل  :
 ات ذاته  تي يأ   ه ا   ت الةناح والر قة  ي الةمت. نشاء المشروذات  قق

 لرررو تحملررروا  تررر  متميررر    نجرررااات تحويررر   لررر  الريرراحيون  يسرررة  :اإلنجدددا  فدددي الرغبدددة 
 (298، 2015 هدا ه . )ذبده،   ل  للواول اليةوبات

 مرن  الخراو الةمرت  ري والر قرة امستو لوة نحو الرياحيون  يميت :ميل كبير لالستقاللية
  هردا ه  و مو راته  لبلروغ   لهراى مرن يسرةون  الخااة سأمواله  يمولونها اري مش   ل
 (113 ،2011  ييرات،) امجتما وة. الرةت رحوح  ل  امكتراث حون 

 (22، 2017توفيق ومرسى، املهارات السلوكية، وتتمثل يف: ) -2

 املي. الحاسبو  مهار  التسوي  م ت الحرالوة كالمهارات العالية: التقنية المهارات امتالك 

 ولدرترره ذلرر   لامرررة وا لنررا ، والترررراوا امتيررال كمهررارات :تفاعليدددة بمهددارات التمتددع 
 .ذ لات جيد  ولوية م  المجتم 

 (299-298 ،2015 عبده،) مهارات إدارية، ومن أبرزها: -3

  :ذداح  طط وامحة ذات   ار امني محدح  نجاا  سحاقه .مهارة التخطيط  

  :تم ت  ي الودر  الرائوة ذل  تشخوص  ساليب التركير سحلول  بدا وة لها.تمهارات فكرية 

  :متخراذ لراراتره المهنورة بنراء ذلر  حراسرة وتحليرت واٍم للمةطورات مهارات اتخاذ القرارات
 والمةلومات الدعووة.

  :ومنهرا  سرن التةامررت مر  ام ررينى لبنراء ال وررة مةهر ، وثسرب حذمهرر  مهدارات إنسددانية
 لةمت.وومئه   ي ا

يتيرررررج ممررررررا سرررررب   ن اليرررررررات الخاارررررة سالريرررررراحيين متةررررردح  ومتنوذررررررة، وتنوسررررر   لرررررر  
 يائص  خيوة واجتما وة وشحارية وسلوثوة،  منه  من ذثر  ن  برا الخيائص الشخيروة 
للريررررراح  المخررررررا ر ، وا بررررردا ، وامبتكررررررار، وا اررررررار ذلرررررر  النجررررراح، وال وررررررة الكاملرررررة، ومواجهررررررة 

 رري الةمرت، وا برردا  والتجديرد وامبتكرار والتيررحوة، ومرنه  مررن رثر  ذلرر  التحرديات وامسرتو لوة 
سرررلوثواته سأنررره  رررخص غيرررر ذررراح ، و نررره  رررخص يميرررت  لررر  التطررروير، ومرررنه  مرررن رثررر  ذلررر  

الر   وتل  اليرات تُةد من متطلقرات الةيرر المن ور ا حار  من عواح  وتخطوط واتخاذ لرار، 
ومررور  امذتمراح ذلرر  الرنر   ري الحيررول  ،لمجررامت ري ثا رة ا الر   يتميرر  سالتسرار  نلوشره

  ت  تيقج ذم لة.النهوا بها و والقوام سمشروذات اغير   ذل  اهذمال
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ومرن هنرا يم رن تةريرل الطر ب الريراحيين سرأنه   ولير  الطر ب الر ين يمتلكرون السرمات 
المسريولوة، والوردر  ذلر   الرياحية ثامستو لوة، والمقاحر ، والطموح، والتنا سوة، والودر  ذل  تحمت

ا بردا ، وامبتكرار، واه ر ن الحسرنة، والمخرا ر ، والشرغف ساهذمرال، وهرو  رخص يرو ر الةديررد 
 من الم ايا لنرسه ومجتمةه.

 : Entrepreneurial University ةــاديــريــة الــامعــالج

ه ه املوات: هي الجامةة التي تمتل  مد  واس  من آلوات تة ي  رياح  اهذمال، ومن 
مورررررات ريرررراح  اهذمررررال، وشذررراح  الهو لررررة التن وموررررة للجامةرررراتى للسرررماح للترررررويج الرةررررال لريرررراح  
اهذمرال بررين الطرر ب والهييررة التدريسروة، ون ررام حا لرري  ررامتى لتسروي  المةر ررة الترري  نتجتهررا، 

 ثات الط ب.وال   يشمت م اتب نوت التكنولوجوا، و دمات استشارية، والمساهمة  ي  نشاء  ر 
 (438-437، و و 2018)لطري ، 

وتةرررررم الجامةررررة الرياحيررررة سأنهررررا الجامةررررة الترررري تسررررة   لرررر  تسرررروي  برامجهررررا التةلومورررررة 
و ردماتها امستشررارية وبررراءات ام ترررا ى لتررو ير  رررو ذمررت جديررد  لط بهررا، ومسرراذدته  ذلرر  

 (Jaccob etal, 2003, 1555-1556  نشاء مشاري  منتجة من  جت تنموة المجتم .)
وهي ثوانات  امنة ومساهمة سوو   ري التنمورة المسرتدامة، وايراح  الرد ت الورومي بتوليرد 
امبتكارات وتنموة اهسوان وشيجاح  رو الةمت، وشح ال التكنولوجوا المتطور ى لتحسين مخرجاتها 

 (9، 2017سواء ثان ذل  ممن نطان محلي  و حولي. )تو ي  ومرس ، 
هري الجامةرة الترري نجحرا مرن  ر ل مسررارات ذملورة  ري التحرول مررن  والجامةرة الرياحيرة

نمط الجامةة التوليدية التي ترث  ذل  المهام التوليدية المتةلوة سالتةلو  والقح  لنمط آ رر يرولي 
را غيرر توليرردياا بردمج الويرائف الجاملوررة مرن تةلررو  وبحر  ذلمري و دمررة المجتمر ى لتررؤح   اهتماما

ومة امبتكار الو نوة ورياح  اهذمال، وا سهام  ي التنموة املتياحية حوراا ملحوياا  ي حذ  من 
 (11، 2018وامجتما وة. )ذبد الوهاب، 

 المؤسسة التةلوموة الرياحية هي التي تمل  الودرات لتطوير  دماتها التةلوموة، سا ما ة 
تحررردي ، وحورهمرررا  ررري  لرر  الوررردر  ذلررر  تن رررو  وشحار  ذملوررات امبتكرررار، والرررربط برررين امبتكررار وال

 (1003، 2012)السامرائي،  تحوي  المي   التنا سوة التةلوموة.
يتيررررج ممررررا سرررررب   ن الجامةررررة الرياحيرررررة من مررررة تةلومورررررة رياحيررررة، تتميررررر  س ونهررررا تلبررررري 
ا تواجرات المجتمرر ، وتحور  التوا رر  بررين ا تواجرات السررون ومخرجاتهررا، وترو ر ميرراحر تمويررت 

ر الوررردرات الرياحيررة للطررر ب والةرراملين و ذيررراء هييررة التررردري ،  ارجوررة للجامةررة، وتهرررت  بتطرروي
 وتهت  بتطوير الخدمات التةلوموة، ولاحر  ذل  مواجهة التغيرات.
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 (:entrepreneurial Educationادي )ـــريـــم الـــالتعلي

تررر  تةريرررل التةلرررو  الريرررراح  سأ ررر ال مختلررررة  ررري سرررروالات  مررري  و وسررر  نطالارررا،  ةلرررر  
ي  ين ررر للتةلررو  الريرراح  ساذتقرراره ذملوررة  ذررداح المتةلمررين لةررال  اهذمررال، ولكررن المسرتو  اهمرر

التةريرل اهوسرر  يررر   نهررا ذملوررة تتجرراوا مجرررح تةلررو  اه ررراح ثونوررة  حار  اهذمررال،  هرري تةنرر  
بتشجو  التركير ا بداذي، وتة ي   ةور لو  سقومة ال ات وتم ينهرا، ورذايرة الةولورات والموالرف 

 (142، 2015)السةيد،  ات الرياحية.والمهار 
وهرو مواربررة تربويرة تهرردم  لرر  تة ير  التورردير الر اتي، وال وررة سررالنر  ذرن  ريرر  تة يرر  
وتغ يرة المواهررب وا بررداذات، وبنراء القررو  والمهررارات ذات الة لررة، والتري ستسرراذد الدارسررين  رري 

 (378، 2018)الرميد ،  توسو  مدارثه  من   ل الدراسة.
م التةلرو  الريراح  سأنره ذملوررة ت ويرد اه رراح سالمرراهو  والمهرارات التري تسرراذده  كمرا يةرر 

ذل  التةرم ذل  الررو التجاريرة التري لرد يتجاهلهرا ام ررون، وترد و  القيرير  وا تررام الر ات 
 (Ahmad, 2013, 195لديه ، وشمداحه  سالمةر ة والمهارات ال امة للةمت.) 

ذلر   نرره مجموذرة مررن  سراليب التةلررو  الن رامي الرر   يورروم وتر  تةريررل التةلرو  الريرراح  
ذل   ذ م وتدريب وتةلو      رح يرغب  ري المشرارثة  ري التنمورة املتيراحية وامجتما ورة مرن 
 رر ل مشرررو  يهرردم  لرر  تة يرر  الرروذي الريرراح  وتأسررو  مشرراري  اهذمررال  و تطرروير مشررراري  

 (174، 2018)االج،  اهذمال اليغير .
رياح  اهذمال يم ن الطر ب مرن ممارسرات مهرارات امبتكرار والقحر  وامسرتنقاا وتةلو  

 (17، 2018واستغ ل الرروى  نتا  عومة ميا ة. )نا  ، 
وتةلو  رياح  اهذمال هو  ذداح الخريجينى لو ونوا ناجحين  ي  واته  المهنوة من   ل 

قررراره   ررررد الةناارررر المهمرررة الررري ينقغرررري امرررت كه  المهرررارات الرياحيرررة و رررري موررردمتها امبتكرررار ساذت
 كسابها للط ب،  ي   نه يم نه  من مواجهة المنا سين سأ كاره  الرريد ، ويساذده  ذل   لامة 

 ( ,Nian et al 41 ,2014 المشروذات اليغير  بنجاح )
  ري تغييرر   رداث  ري تسره  محردح  تةلو  تونوات يستخدم مخطط والتةلو  الرياح  تد ت

 الةمررت نحررو وتحريرر ه  نروسره ، المخررا ر   رري روح تركيرره ، وغرررس و ريوررة لدارسررينا اتجاهرات
 ذات مشاري   ل  ا بدا وة   كاره  وتحويت املتياحية، الررو التناو من يم نه  وبما الحر،
 والتسرررروي  ا حار  مجرررال  ررري والمهررررارات المةرررارم وثرررر ل   كسرررابه  واجتمررراذي، التيررراح  مررررحوح

 (518 ،2017)المخ  ي، .ناجحة سيور  التجارية مشاريةه  وتسيير تشغيت  جت من والتمويت،
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 التةلو  الرياح  تةلو   ويت اهجت لره حور ممترد، سحير  يمرنج الطر ب  بررات تةلومورة 
متنوذررة، تسررراذه  ذلررر  احراد  بررررات الحورررا  المختلررررة والتركيرررر النورررد  و رررت المشررر  ت واحراد 

   تهررا،  هررو يردمج بررين التخيررص والتنررو   رري الخبرررات الرررو الترري م يسررتطو  ام رررون م
التةلوموررررة التررررري تشررررج  ذلررررر  الةلررررر  المسررررتمر وتطررررروير الوررررردراتى مسررررتغ ل وتطبيررررر  المةرررررارم 

 (231، 2014)  مد،  والمهارات التي تةلمها.
بناءا ذل  ما سب  يم ن تةريل التةلو  الرياح  سأنه التةلو  ال   يهت  سنكساب الط ب 

ن المةررارم والمةلومررات التري تةمررت ذلرر  نشررر ال وا رة الرياحيررة، وتنموررة الرروذي الريرراح  الةديرد مرر
لديه ، وتكوين   ب ذو  ذولوة رياحية، وت ويده  سالةديد من المهارات، والتري تتيرمن ا بردا  
وامبتكرررررار، واكتشرررررام الرررررررو التررررري يغرلهررررررا ام ررررررون، والرويرررررة المسرررررتوبلوة، والررررردا   والم ررررررابر ، 

حر ، والمخا ر ، والتويول ال اتي، وال وة سالنر ، وامستو لوة، والقواح ، والةمت الجمراذي، والمقا
 والتركير النالد و ت المش  ت، والودر  ذل  التنا   محلواا وذالمواا.

  ادي:ــــريــم الــداف التعليــأه

احيين  ن الهررردم الرررررئو  للتةلررررو  الريرررراح   رررري الجامةررررة هرررو بنرررراء جيررررت جديررررد مررررن الريرررر
ا ذلرر   والمبردذين  رري مجررال اهذمررال وغيررره مررن المجرامت اه ررر   رري المجتمرر ، يورردمون  بررداذا
را  و    ت منتج،  و  دمة،  و ذملوة،  و مرد ت جديرد  ري اهذمرال،  و مشررو  جديرد،  و ا تراذا

 (145، 2015اكتشا اا. )السةيد، 
ال، بت يستهدم تطوير جيت من كما ي هب التةلو  الرياح  سةيداا ذن مجرح ثونه بداية  ذم

 (Kroon et al, 2003, 319) اه راح مبدذين ومبتكرين وله  الودر  ذل  المغامر  وتحمت المخا ر.
 : رررررررري اهذمررررررررال ريررررررراح  تةلررررررررو  لبررررررررامج الرئوسررررررررة اههرررررررردام ويلخرررررررص سةرررررررر  القرررررررا  ين

 (Alberti et al,2004, 7-8)   
 ل.اكتساب المةر ة والمراهو  المريد  لرياح  اهذما 

  اكتسرراب المهررارات  رري اسرررتخدام التونوررات  رري تحليررت  رررامت وموالررف الةمررت و رري بنررراء
  طط الةمت.

 .تة ي  وتحري  روح المقاحر  والمواهب والكراءات والمهارات الرياحية 

 .تنموة قوا ة  حار  المخا ر، والحد من التحي  لكره المخا ر 

 . تطوير الدذ  للجوانب الرريد  من روح الرياح 

  التةل  الةا ري( -ير الموالف والدوا   )امبتكارتطو. 

  الحيول ذل  الوردرات التونورة والمهرارات ال امرةى لتطروير المشراري  الجديرد  والتويورل
 ال اتي والمهن الموجهة نحو تن و  المشاري .
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  .تة ي  الشق ات وامتيامت للمشاري  الرياحية 

 م سالتةل  ذل   ذداح رواح اهذمال.تحري  التنشية امجتما وة المهنوة، وامهتما 

 (110 -109، 2019ومن  هدام التةلو  الرياح : )ذبد الةا ي، 
 .تكوين   راح مقاحرين ولاحرين ذل   نشاء مشروذات التياحية جديد  تتس  سالنمو 

   ترعوررررررة الحلررررررول ا بدا وررررررة للمشرررررر  ت، وشذرررررررداح  ررررررريجين  ك ررررررر مغررررررامر   رررررر ل ذملهررررررر
 سمشروذات مستقق ا.

 ا وقوة سالنر .تحس  ين ذوول الشقاب لتم ينه ى لو ونوا  ك ر  بداذا

 .استخدام الطرن الوائمة ذل  الممارسة 

 .اياح  وذي الط ب نحو الةمت الحر ورياح  اهذمال 

 .الودر  ذل  اتخاذ الورار المناسب 

 . اكتساب مهارات  ت المش  ت، والةمت ثج ء من  ري ، وامنخراا  ي حذ  المخا ر 

  ذل  تويول المهارات اهكاحيموة  ل  مهارات ذملوة.الودر   

 .بناء الةوول الرياحية التي تتمي  سحب المغامر  وامستقاعوة 

كمرا يةمرت ذلر  ايراح  المنا سررة، وذلر  مرن  ر ل المةر ررة الدعوورة الوا ورة للبييرة المحلوررة 
 (10،  2009هغا، )ا والخارجوة، وتطوير  ساليب الةمت من   لها والتراذت مةها سنيجابوة.

 ذوررروح  ررر ل مررن التنا سررروة لررردرتها ذلرر  الحرررراظ مرررن الجامةررات والتةلررو  الريررراح  يم رررن
 موااررلة ذلرر    بهررا ومسرراذد    بهررا، لرد  الرياحيررة روح وتة يرر  ام ترررا ، وبررراءات القحر ،
 (Slinger etal, 2015, 170.) ذمال كرجال المهنوة  واته 

تةلرو   ارولها يسره   ري الةديرد مرن جوانرب الحورا  المهنورة وترسوخ قوا ة رياح  اهذمال و 
والمجتملوة والشخيوة، ومن  جت بناء املتيراح المةر ري، ومواجهرة مشر لة القطالرة مرن  ر ل: 

 (156-155، 2014)ذيد، 
  وايرررررراح   رررررو نجرررراح  ،تةلرررررر  ريررررررراح  اهذمررررررال  طررررو   ساسرررررروة نحررررو غررررس روح المقرررراحر

تحمرررت   قاء النمو املتيررراح  الورومي المتواكرب التي اح  المسرررتوبت اهذمال واناذة ل
 .مررر  التوجهات الةالموة

   ل امسرررررتورار  لخلررررر  ال ررررررو  مررررن  ررررر ىتةلرررر  ريررررراح  اهذمرررررال ي يررررد مرررررن الوررررردرات المتميرررر
يسرره   رري ذلرررر  المسرررررتو  الةالمررررري، سمررررا  التوجررررره سالمةر رررررةسلرة  ذلرررر  الرررررررو ذات الة

 .بنررراء مجتمررر  المةر ة
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  تةلرررررر  ريرررررراح  اهذمررررررال ينتررررررج رواح  رررررري ا بررررررردا  وامبتكرررار سمررررررا يم رررن مرررن التحررررررول نحررررو
رررررة لر اه كررار المتجررررردح  ذات الة ل  رررررداث  رررر   رري بنرررررراء املتيرراح المةر ررررري مررن  رررررر 

 بتنموة مجتمررر  المةر ة.

 وتة رررو  قررررررو  اه رررراح سمرررا  ،تةلررررر  ريرررررراح  اهذمرررررال يسرررررراه   ررررري ايررراح  اهاررررررول المةر يرررررة
ي يرررررد مرررن ال رررررررو  والترررراك  الر سررررررمالي  رررررري مجرررررال المةر ررررررة ذلررر  مسررررررتو  الو ررررررن، وبمرررا 

 .ر  المةر ةل لررر  من  قر  ررري بناء مجتمرر

 سررررررررب الةامليرررررررن سالمؤسسرررررررات الوائمرررررة مهررررارات نررررررراحر  ومبتكررررررررر  ي تةلررررررر  ريررررررراح  اهذمرررررررال 
 .تم نه  من ايررراح  مةدل نمرررو المبوةات بنسرررقة تررررون لرنائه  بنسرررقة ثبير 

  ا هن الريرررراحيين تةلرررررر  ريررررررراح  اهذمررررررال ي يررررد مررررن ا تمرررال تطرررروير منتجررررات جديرررد ، ن رررررا
ا  .ييقحون  ك ر  بداذا

  تةلرررررر  ريرررررراح  اهذمررررررال يرررؤح   لرررررر  ايررراح  ا تمرررال امرررت د الخرررريجين ه كرررار مشررررررروذات
والترررري تخردم التوجره نحررررو بنراء مجتمر  المةر رة  ، ذمرال تجاريررررة ذات التكنولوجورا الةاليررررة

 .لةوالمسررراهمة  ي التغلب ذل  مشررركلة القطا

  تةلررر  ريررراح  اهذمرررال يسررراه   ي تحويرررت اه كار  ل  مشررراري  سمةدمت  ك ر مرررن غيرها سما
 .ويدذ  التوجه نحرررو مجتم  المةر ة ،يحوررر  عومة وتمي  ذلررر  المسرررتو  الوومي والةالمررري

 مرتقطرررة سن ررررداث تورررررردم تكنولرررروجي يخلرررررر  الم يرررررررد مرررن الرررررررررو ال تةلرررررر  ريرررررراح  اهذمرررررررال
   يسرررتند  ل  المةر رررة.

 ويهرررت  التةلرررو  الريررراح  بتحويرررر   مسرررة  هررردام رئوسرررة وهرررري: مةر رررة لمررراذا:    تطرررروير
الموالف اليحوحة وتنموة الدوا   لبدء المشروذات، ومةر ة ثول:    اكتساب المهارات التونوة 

مررن:    تة يررر الشررق ات وامتيررامت للمشررروذات والمهررارات ال امررةى لتطرروير الةمررت، ومةر ررة 
الرياحيرة، ومةر ررة متر :    تحويرر  الحردس الحرراح للقوررام سرالمولف اليررحوج، ومةر رة مررا: لتررو ير 
لراح  مرن المةرارم والمةلومرات، لتنموررة مشررو  جديرد، وبشر ت  وسرر  يهردم التةلرو  الريراح   لرر : 

الررررتةل   رررري المسررررتوبت، وتحويرررر  ذاتهرررر ،   ذررررداح الطرررر ب للنجرررراح الررررويوري، وايرررراح  لرررردرته  ذلرررر 
 ( Lee& Wong, 2005, p.7 ومساهمته   ي بناء المجتم  سراذلوة .)

ذل    داث تغيير ل  قة جوانب  ي  خيوة الط ب وهي:  يةمت كما  ن التةلو  الرياح 
سالتغيرات  اهول تطوره  الشخيي سما  ي ذل  التغيرات  ي الموالف والقو  وامتجاهات، وال اني يتةل 

 (Sondari, 2014, 50 ي لدراته  ومهاراته ، وال ال  التأقير ذل  النوايا تجاه رياح  اهذمال. )
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ويرر  سةر  القرا  ين  نره لرو  ردح لتنموررة روح الريراح  هردم وا رد، لكران تحسرين نو وررة 
جررررره الحوررررا ، وترررررو ير المهررررارات ال امرررررة  رررري الحورررررا ، و ن  برررررا  هررررردام التةلررررو  الريررررراح  ذات تو 

 (19، 2009)جور  وآ رون،  اجتماذي.
كما  ن تنموة المهارات الرياحية وتطويرها لرد   ر ب الجامةرات  مرر مررور ى ليرمان 
نجا ه   ي المستوبت، ولو ونوا  ك ر  ا  اا سةرد تخررجه  مرن حراسرته ، يتسرلحون سا بردا  والطالرة 

 (Hj Dina et al, 2016, 122نحو رياح  اهذمال بدما من  ن ييقحوا ذا لين ذن الةمت.) 
 المسرتوبلوة، وم تسرقاته الكبيرر ، نتائجره لره الةربورة المجتمةرات  ري الريراح  التةلرو  ونشرر

 جمورررر   رررري الريرررراحيين مررررن ذرييررررة لاذررررد  ي رررون  المسررررتدامة،  يرررر  التنموررررة ذلرررر  الوويررررة و قررراره
 (30 ،2014 مقارد،) .وا نجاا وامبتكار سا بدا  تتس   جوال وشذداح المجامت،

يتيج مما سب   ن  هدام التةلو  الرياح  تمي ت سالتنو  والتةدحية،  ي  يحرو التةلو  
الرياح  ذل   ذداح جيت جديد من الرياحيين والمبدذين من   ل تغيير نمط تركيره ، وتغيير القو  

  واتخرراذ الراسرخة لرديه ، وحذر  المةرارم والمهرارات لررد  الطر ب، وحذر  ا نجراا وا بردا  والمقراحر 
الورار، وحذ  عو  امستو لوة وا حار  ال اتوة، وبناء اتجاهات  يجابوة للط ب نحو الرياح  وتشجةيه  
ذل  بناء تيور   يت لمستوبله  وحذ   مو اته ، وتنموة وذيه  سالتويول ال اتيى     نها ترث  

 جتما وة والةلموة.ذل   خيوة الطالب ومهاراته  ي جمو  الجوانب الةملوة والمهنوة وام

 مبررات التعليم الريادي في التعليم الجامعي:

يةرد التةلررو  لرا ر  المجتمةررات لتحوير  التنموررة والتورردم المنشروح، ولرر ل  ثران واجقاررا ربطرره 
سالتنموررة املتيررراحية  ررري المجتمررر ، وتأهيرررت الطررر ب للمسررراهمة  ررري تنمورررة المجتمررر  مرررن  ررر ل 

تةيررنه  ذلرر  ذلر ، ومررن قرر    رر  مومررو  التةلررو  الريرراح  تم يرنه  مررن المهررارات ال امررة الترري 
ساهتمام مت ايد  ي امونة اه ير ، و ن هناد مبررات تررا ذل  الجامةة  ح ال التةلو  الريراح  

 (218-217، 2017)محموح،  :ممن من ومتها، وتنحير ه ه المبررات  ي
  املتياح  ساذتقاره وسيلةى يةد التةلو  الرياح    د المدا ت التي تساذد ذل  امستورار

لتحوي  اهمن املتياح  للمجتمةات، وذلوه بد ت الموررات الدراسوة والبرامج التةلوموة 
والتدريبوررة  ررري مجررال ريررراح  اهذمررال  ررري ال هررور برررين المنرراهج الدراسررروة للجامةررات  ررري 

 الةديد من الدول.

  ال وا ي والمةر ي  ل  تطورت ويائف التربوة  ي الةير الحامر من مجرح نوت التراث
جةت التربوة هي الحوا ، وتةدحت ويائرهاى لتشمت ا ذداح لسون الةمت، وامنرتاح ذل  
المجتم ، ومحاولة  لول مشاكله، وتحوي  توا   بين الررح و اجاته و مو اته من جهة 

 وبييته من جهة   ر.
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 جحرة  ري التةلرو  الةرالي  كدت التجارب الدولوة  ن التةلو  الرياح  من  برا التجارب النا
   ل الةووح الماموةى لتبنوه  كر  المشروذات للخريجين.

  جاذبورة المشرروذات الرياحيررة لمة ر  الطرر ب، لكونهرا لائمررة ذلر   كررر  الةمرت الحررر حون
 تسلط الروساء.

  اهتمررام الك يررر مررن الرردول برردمج ريررراح  اهذمررال  رري امسررتراتوجوات والمقرراحرات التةلومورررة
  ي موء ذل  تووم البلدان سنا ح  ن متها التةلوموة.الو نوة، و 

  اجررة ميررر  رري الولررا الحررالي للتةلرررو  الريرراح ى لكونهررا تةرراني مررن انخررراا مةررردمت 
 تولف اهذمال.

 .يسه  تةل  رياح  اهذمال  ي اياح  اهاول المةرالوة، وبما له من  قر  ي بناء مجتم  المةر ة 

 حرررول مرررن ارتكررراا املتيررراح ذلررر  ذررردح محررردوح مرررن يرررؤح  تةلرررو  ريررراح  اهذمرررال  لررر  الت
 اررحاب رووس اهمرروال نحرررو امررت د  كبررر ذررردح محرردوح مررن   رررراح المجتمرر  لل رررو  سمرررا 

 يحو  امستورار وتحوي  التنو   ي مجامت الةمت.

  يةد تةلو  رياح  اهذمال المحرد الرئو  لتطور التياح الق ح من   ل ما يووم سه مرن
الرياحيين، والتأقير ذل  النوايا تجاه رياح  اهذمال، والتأقير ذل  تويول  تأقيرات ذل  ثراء 

 (Nasra , Younes, 2014, 712-713)الررح، والتأقير ذل  المجتم  واملتياح. 

وبه ا تتيج مبررات التةلو  الرياح  و اجرة اه رراح والمجتمر   لوره  ري الولرا الحامررى 
ل مرا يسرة   لوره مرن مررور  امرت كه  المهرارات والوردرات لما يسه  سره مرن تنمورة لأل رراح مرن  ر 

الرياحيررة الترري تم ررنه  مررن التةامررت مرر  الحورررا ، واذتمرراحه  ذلرر  ذاتهرر  و ررت المشرر  ت وتطررروير 
لدراته  ا بدا وة وامبتكارية والتكول م  المجتم  المتغير، ومن ق  تنموة المجتم  وتحوي  النمو 

 املتياح  وامجتماذي.
 الريادية الواجب على الجامعة تنميتها لدى طالبها: األبعاد

م لمررا لرر  يتررر  القرررا  ون ذلرر  مرهرروم الريررراح ،  هرر  ثرر ل  لرر  يتروررروا ذلرر  تحديررد  سةاحهرررا 
وذناارها،  هناد وجهات ن ر متةدح   ول تحديردها،  م  ن هنراد ذناارر يترر  ذليهرا مة ر  

 (395-394، 2013(، ) سين، 2014،255)محمد،  القا  ين:
 :وتشير  ل  الر قة  ي الةمت سش ت مستوت من  جت توايت الروية الرياحية. االستقاللية 

 :وتشرررير  لررر  الجهررروح المب ولرررة مررن لبرررت اه رررراحى  يجررراح الرررررو الجديرررد   و  اإلبداعيدددة
 الحلول امست نائوة.
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 :وتشرررير  لررر  جهرررروح الريررراح   ررري التوررراا الررررررو الجديرررد  التررري ترررؤح   لرررر   االسدددتبا:ية
 اسب والتودم.الم 

 :وتتيررمن جهروح الريرراح ى لتجراوا  حاء المنا سررين  ري الةمررت للحيرول ذلرر   التنافسدية
 المودرات الجوهرية.

 :وتشررررير  لرررر  الر قررررة  ررري الحيررررول ذلرررر  الررررررو سررررالرغ  مررررن ذرررردم  تحمددددل المخددددا ر
 التأكد من نتائجها.

 أشكال التعليم الريادي الجامعي:

  والةشرين م يةني مجرح التم ن من المهارات  ن محو اهموة للط ب  ي الورن الحاح
اهساسوة  ي الوراء  والكتاسة والحساب، ولكنه يةني ثونوة تويول المةارم والمهارات  ي سوان 
الحوا  المةاار ، و ي   ار ذلر  تناولرا   رد  الدراسرات سالموارنرة ثونورة ا رت م سرلود الرتةل  

لا الدراسرة  لر   ن الرتةل  الريراح  هرو تةلر  لرائ  الرياح  ذن سرلود الرتةل  التوليرد ،  ير  توار
بينما التةل  التوليد  يحرثه الحت ال   ت   ،Problem- driven ذل  المش لة وثونوة مواجهتها

، وهر ا يةنري  ن ذلر  التربورة الك سرو وة م يم نره اسرتنقاا  لرول Solution- drivenارواغته 
ل  النقو   نن ذملوة التةل  الرياح  تتطور  ي المش  ت التي يواجهها الط ب  ت  امن، وذ

سوان الحوا  سالدرجة التي تكسب الطر ب الوردر  ذلر  مواجهرة موالرف المشر  ت الةملورة، وبهر ه 
الطريورة يردرد الطرر ب حوا ر  تةلمهرر ، ولةرت ذلرر  يتيرج مرن  رر ل الموارنرة بينهمررا  ري الجرردول 

 (1271-1270، 2015التالي: )الحسيني، 
 التعلم التقليدي مقابل التعلم الريادي (1جدول رقم )

 اديــــــــــــــم الريــــــــــــــالتعل ديــــــــــــــم التقليــــــــــــــالتعل

ــزمالء        يستقي التعلم من املعلم فقط. الـتعلم مـن عـدة أصــاات) التاليـة الراجعـة للطـالء وال
 والبيئة االجتماعية(

 التعلم من خالل تبادل األصاات لألفكار واملناقشات. وعة.التعلم من خالل الكتب املطب

التعلم من خالل الفعـل ) الترربـة باواولـة واخلطـل والتاليـة       الدور السليب للطالء كمستمعني.
 الراجعة(

 التعلم من خالل االستكشاف ) موجه(. التعلم املنظم والبيئة املاطط هلا سابًقا )الوقت، املكان، الظروف(
م بدون ضاوط مع الرتكيز على هدف التحصيل اللي ينتهـي  التعل

 التعلم يف بيئة مرنة. مبنح الدرجات العلمية.

 التعلم لتحقيق أهداف واقعية واحلافز من القضية املطروحة. التعلم حلل املشكالت الالحقة.
 ينظر إىل األخطاء كفرصة للتعلم. التاوف من األخطاء والسلبية.
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لتةلررررو  الريرررراح  يلةرررررب حوراا ثبيررررراا  رررري تنموررررة وتشرررر يت المهرررررارات يتيررررج ممررررا سررررب   ن ا
واليرررات الرياحيرررة لرررد  الطرر ب، وتنمورررة المهرررارات المناسررقة التررري تسررراذده  ذلرر  توسرررو    ررر  
ن ررررته   لررر  التةلرررو  الدراسررري وامهتمرررام سررررالتركير النورررد ، والةمرررت ثرريررر ، والقوررراح ، والمسرررريولوة 

 والر قة  ي امبتكار... وغيرها من المهارات ال امة له ا الةير.امجتما وة، وشحار  المخا ر، 
وتومج اهحبوات  ن  ساليب التةل  المستخدمة  ي برامج رياح  اهذمال تختلف ا ت  اا 
كبيراا ذن  ساليب التةل  التوليدية، والتي ترث  سيرة  ساسروة ذلر  الن ريرة والرنهج التةلومري تةرد 

 (1271، 2015  اهذمال. )الحسيني، غير م ئمة  ي تدري  رياح
 ن اه رر م الرياحيرررة للةديرررد مررن الطررر ب تةولهرررا مرررةف ا ذررداح المتم رررت  ررري: مرررةف 
كراية المةر ة سأذماله ، ومةف استةداحه  للمخا ر ، ومن ق  تلةرب المؤسسرات اهكاحيمورة حوراا 

ررا  رري تة يرر  السررلود الريررراح ، ومررن قرر  يجررب  ن تكررون بررررامج التةلررو   رررا مهما ررا حاذما الريرراح  ن اما
 رررامت  ذمرررال –ل يرراح  الكرررراء  ال اتورررة الرياحيرررة للطررر ب، ثن رررراد الطرر ب  ررري الحورررا  الواللورررة 

لتشجةيه  ذل  المخا ر  وامبتكار،  دذ  التةلو  الرياح  يةطري اه رراح ال ورة للبردء  ري  - قوقوة
ن  ريرر  تةلرومه  وترردريبه ، مشرروذاته  الخاارة، و ن اكتسرراب الطر ب للن ذررة الرياحيرة يررأتي ذر

 (152-151، 2015وبالتالي يوجد   لين للتةلو  الرياح  سالجامةة وهما: )السةيد، 
  ي حور التةلو  التوليد : يم ن للجامةات تودي  التةلو  الرياح  من   ل تةلو  الط ب 

 المةارم والمهارات ال امة من  جت الشرو   ي مشرو  جديد.

 :را لبردء  ذمراله  مرن  ر ل   ي الدور امجتمراذي يم رن للجامةرات  ن ترو ر للطر ب حذما
توويرة مرهرروم التنمورة وريرراح  اهذمررال لرديه ،  يرر  يم رن ذلرر  مررن  ر ل تررو ير الرروذي، 
والتحريررررر ، وا تيررررران اه كررررررار المبدذرررررة لتحويلهررررررا  لررررر  مشرررررروذات رياحيررررررة مرررررن  رررررر ل 

  امنات اهذمال الجاملوة.
 ادي وريادة األعمال:دور الجامعات في التعليم الري

يتجررره الةررررال  نحرررو التةلررررو  الريررراح  لمررررا يحووررره مررررن  وائرررد، وههميترررره  ررري تكرررروين الةولوررررة 
الرياحيررة، وبنرراء مجتمرر    يررت التيررراحياا واجتما واررا، لرر ل   ررنن هنررراد مهمررة قال ررة للجامةررة  لررر  

لر ل   رنن ذلر  جانب حورها  ي التةلو  والقحر  الةلمري  م وهري المشرارثة  ري تنمورة المجتمر ، و 
ا  ي حذ  التةلو  الرياح  من   ل:  الجامةة حوراا مهما

  نشرراء  لسررام ريررراح  اهذمررال وو رردات لإلبررردا  وامبتكررار  رري الكلورررات والجامةرراتى لنشرررر 
 قوا ة رياح  اهذمال والتةلو  الرياح . 

 ل تنموررة وذررري الطررر ب سأهمورررة المقررراحر  والوررردر  ذلررر  تن رررو  المشررراري ، و همورررة التويوررر
 ال اتي، وتشجةيه  ذل  اغتنام الررو.



 هناء فرغلي علي حممود د/
 

 120 

 .الةمت ذل  تةري  الط ب لمشاكت الحوا  الحقوقوة، والسماح له  سالتراذت م  رواح اهذمال 

 . حمج المهارات الرياحية  ي  نشطة واستراتوجوات التةل 

  ربط الط ب سالن ام البييي الخارجي لريراح  اهذمرال ممرا يسرمج لهر  سممارسرة مرا تةلمروه
 ((Salem, 2014, 292  وال  ذملي.  ل

   حمررج موررررات ذررن الريررراح   رري المنرراهج الدراسرروة،  ورررد  واررا الدراسررات سيرررور  تةمرررو
موررات رياح  اهذمال  ي ثرت الكلورات، ومرن  م لرة هر ه المورررات: ريراح  اهذمرال،  حار  

رات اهذمررررررررال،  سرررررررراليب ا برررررررردا ،  حار  الةملورررررررررات،  حار  المشررررررررروذات،  سرررررررراليب ومهرررررررررا
الترروي ،  يجراح المشررروذات الجديرد ، ثمررا يجرب  ن يرثرر  محترو  هرر ه المورررات ذلرر  
نمراذ  ناجحررة مرن رواح اهذمررال  ري مجررال تخيرص الطرر ب، ومرن المم ررن امسررتةانة 
بررواح اهذمرال النراجحين  ري المجتمر   ري المجرامت المختلررة  ري تردري  مورررات ريراح  

 ( 80، 2010اتوة  ي مجال اهذمال للط ب. )بدو ،اهذمالى لكي ينولوا  براته  الحو

  يجب ذل  الجامةة امهتمام سةمت البرامج التدريبوة ال امة لتخريج الكواحر المتخيية
 لتدري  موررات رياح  اهذمال.

   توررردي  موررررر ريررراح  اهذمرررال لجموررر   ررر ب الجامةرررات  ررري السرررنة اهولررر  تحرررا مسررررم
 "مقاحئ رياح  اهذمال".

   ذلرر   سرراليب و ررررن الترردري  الترري ترردذ  التةلرررو  التررراذلي، و ررت المشررر  ت، الترثيرر
 وحراسة الحالة، وشذداح مشرو  سح ، والتةل   ي المول ، ولةب اهحوار، وال يارات.

 :تبني مرهوم الجامةة الرياحية من   ل 

 ه نحرو القواح  الواحر  ذل  تو ير امم انات الماحية والمةنويرة، والوا ورة سأهمورة التوجر
 رياح  اهذمال.

  را ذلر  توليرد را لائما التةلو  الوائ  ذل  ا بدا  وامبتكار،  رياح  اهذمرال تتطلرب تةلوما
اه كار والتأمت وامبتكار، والتحرر من النمطوة، وجةت التةل  التطبووري هرو المجرال 

 الشائ  هساليب التةلو  الجامةي.

  ل  الترثي  ذل  مبد  ابتكار  رو الةمت.تحويت حور الجامةة من الترثي  ذل  التويول  

  ا تيرران المشررراري  امبتكاريررة وتحويلهرررا  لرر  منتجررراتى لتنموررة المجتمررر  مررن  ررر ل
  امنات اهذمال و دائ  التكنولوجوا.

  . وجرروح سواسرررة وامررحة ولواذرررد تن ومورررة لحوررون الملكورررة الركريررة وبرررراءات ام تررررا
 (296، 2014 )السيد ومحمد،
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  لررررات مررررر  ثا ررررة الوطاذررررات ذات الة لررررة سالجامةرررررة، سررررواء مؤسسررررات   ومورررررة  و ذوررررد  ررررراكات وذ
 المجتم  المحلي  و الخريجين، و تج لنوات تواات تةمت ذل   نتا   رو الةمت.

  التةرراون مررر  الجامةرررات الةالمورررة والمتميررر    ررري مجرررال ريررراح  اهذمرررالى لنورررت التكنولوجورررا
 والمةارم المتطور .

 تلوين، وتشجو  الط ب  ن ي ونوا منتجين للمةر ة بدما من تلويها، امبتةاح ذن الحرظ وال
وشتا ة الرراة له  التةبير ذن آرائهر  و  كراره ، وتشرجةيه  ذلر  ا بردا ، وحذر    كراره  

 (378، 2018وموتر اته .) الرميد ، 

 ودمة نوت التونوة والمةر ة ويت  ذل  سالتواات الوقي  م  الجامةات الغربوة والشرعوة المت
 رري مجررامت ريرراح  اهذمررال، ومررن وسررائت نوررت التونوررة  لامررة الو رردات الةلموررة، ومراكرر  
امبتكررار وبرررامج الملكوررة الركريررة، والحامررنات ام ترامرروة والحقوقوررة متنوذررة اهغرررراا 

 (1005 ،2012 واه جام. )السامرائي،
  العوامل التي تساعد في نجاح المؤسسات التعليمية الريادية:

 السرامرائي،) الرياحية مبد من اه   سالممارسات التالوة: التةلوموة تنجج المؤسساتلكي 
2012، 1003) 
 .الرياح  الرياحية 

 .ال وا ة الرياحية 

 .تويو  الررو المتا ة 

 .الرلاسة ال اتوة 

 . ا حار  الجيد 

 .يجاح ن ام الحوا   والم ا يات  
 ادي:ـــريـــم الـــات التعليـــوقـــمع

الك ير من المةولات التي تواجه التةلو  الرياح ، وتيةف من لدرته التنا سوة، وتم ت هناد 
 (634 -633، 2016)ذبد الرتاح،  تحدياا  مام التياح المةر ة، وتكمن ه ه التحديات  ي:

  املتيرررراحية المن ومرررة تكررروين  ررري كبيرررر برررردور تسررره  والتررري: السرررائد  امجتما ورررة القرررو 
 ررررار  جتما وررررة اموالسواسرررروة للمجتمةررررات،  يرررر  تم ررررت القررررو  ا وال واالوررررة وامجتما ورررة

ذمررال  لرر  هالجمةري، وتحتررا  قوا ررة ريرراح  ا المرجةري للسررلود الررررح ، والدا ةررة للسررلود
 . ل  الطري  اليحوج  نماا سلوثوة جديد ، وبالتالي تحتا   ل  عو  جديد  تد ةها
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  :ررررراح ذلرررر  التمسرررر  هيشررررج  ا والرررر  المررروروث ال وررررا ي المجتمةرررري  رررري الرررردول الةربوررررة 
 رررة، ولررو   يهررا تحمررت للمسرريولوة، و رررب راا و ساذتقارهررا  ك ررر  مانارر سالويررائف الح وموررة

 .بتةاح ذن المخا ر موا التقلوة والخوم من التجديد والتغيير

  سرتغران  ري الرروتين، والرقطء مجرراءات وا  حاريرة ولانونورة: وت هرر  ري تةويرد امةولرات
  والسلبوة، وسوطر  الةوامت الشخيوة ذل  ممقا لورارات، وسواح  ال ادار ا الشديد  ي

 .حارية والويور  ي و ر  الكراءات ا لات الةمت الرسموة، ذ

 والحساسرررروة ال ائرررد  تجرررراه البرررروح سررررأ  ، لامررررة المشرررراري  امرررة  ذررردم ترررروا ر المةلومررررات ال
 . راح  و المؤسساتألجه   الدولة ل  مةلومات رسموة من

  رراح  ن يتحملروا مسريولوة و  قراء همن التجديد والتغيير:  ي  يخش  ث ير مرن االخوم 
تسه   براته  الساسوة  ي  منتائجها، و  ميةر ون تقةاتها و م لجديد ، سحجة  نه  ا التجربة

 .ذل   وا التجربة وتنري  المشاري  الجديد  لدام تشجوةه  ذل  ا

  ته قار شو  ،والجماذات اه راحذل  تحري  وتشجو   القواحات الواحر من ذدم توا ر النو وة 
و ر ه  ذلر  اسرتخدام المروارح المتا رة سيررور  يرد وشبرداذي، هردم مشرترد جد نحرو تحوير 

 .  يت لتحسين مستواه 

 رررداث تغييررر  ررري عررو  المررراح    ىالتكنولوجورررة الترري يم رررن اسررتخدامها المرروارح م تررروا رذررد 
 .وة امر   ل   الة مستوبل والسلود من  الة

 لوة والتواكت وذدم منة ااةوبة   داث تغيير  ي سة   نماا الشخيوة الةربوة م ت: ا
 .ة منهايالةمت  ااة اليدو  ا ترام عو 

 هرردام، وذرردم ترروا ر الر قرررة ه ررراح  رري تحويررر  اهمررةف الرروذي سأهموررة المشرررارثة بررين ا
ا  لر   ن   امترداحا ولرهالشقاب سأهميتها من  الطرولة، و ري مرا رت الدراسرة ا والوناذة لد 

 .وي اول ذمله الخاو سه يتخر  الررح من الجامةة

ا مررررررررررررررررن المةولررررررررررررررررات المرتقطرررررررررررررررة سررررررررررررررررالتةلو  ذلرررررررررررررررر  النحررررررررررررررررو امترررررررررررررررري:   وهنررررررررررررررراد ذرررررررررررررررردحا
 (629، 2015)الةتيبي وموس ، 

 التةلوموة،  ااة الجاملوة منها ةذمال حا ت البييهمةف الترثي  ذل  نشر قوا ة رياح  ا. 

    بدا  بتكار واماواب التةل  الوائ  ذل. 

 لويور  ي حذ  الموهقة واستكشام الرواح وا تيانه  وتبني مشروذاته  ومخترذاته ا. 

 سأنها لوسا ذات جدو يها ليور مخييات القح  الةلمي والن ر  ل. 

   الةالي(. رجو  بين ا تواجات التنموة والتةلو . )الوالتخييات المتدا لة التطبووي واب التةل 

 لتدريبوة الم ملة للتةلو  الجامةيبرامج امةف ال. 
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 كما  كدت الةديد من الدراسات والقحوث ذل   ن هناد ث ير من المةولات منها:
  ، يواجره الن ررام التةلومري  الواررا ذردم التوا رر  بررين ثونورة ملوشررة الطر ب، وثونوررة تةلمهرر

 يررر  توجررررد  جررررو  ذمووررررة برررين المةررررارم والمهررررارات الترررري يتةلمهرررا مة رررر  الطرررر ب  رررري 
لمدارس والجامةات وبين المةارم والمهارات التي يحتاجونها  ي سون الةمت  ي الورن ا

 (240، 2017الحاح  والةشرين. )محموح، 

  وال  ا حار  الةربوة سيرة ذامة يحول بينها وبين تحوي  الرياح  والتودم  ي  امنحيار
لنمطورة، ومرةف  ي حا ت المن مة، ومةف التراذرت مر  البييرة الخارجورة، والتوولرب وا
)الةربري وغ الرري،  الردا    لر  التغييررر، ومرةف ال ورة  رري امسرتراح  مرن المرروارح القشررية.

2012 ،110-124) 

 تجاهرررات الحدي رررة وارتقا هرررا مذرررن مسررراير  اوالقةرررد  ،مرررن الجمررروح سةررر  المنررراهج تةررراني
ر مسمجتمر  الررتةل  والتيرراح المةر رة،  يرر   برردا   بتكررار وا ا ثاالوررة لتترروج للطالررب  راا

والتنرا   الشررريل  وا ترامهررا والتركيرر النالرد  و تبنرر  بدا لره الورردر  ذلر  المقرراحر  الررحيرة
 ،والةمرت  ري  ريرر ى  مرا ة  لر  وجرروح الويرور  رري البررامج التدريبورة ذلرر  الرتةل  الرر اتي

وتنموررة المهرررارات  قورررا لمتغيررررات سرررون الةمرررت، وتحديرررد المهرررارات المطلوبرررة وتوارررول 
 (39، 2014التربوة والتةلو ، )واار   .المهن

 وران ذلر  مرهروم توليرد  للتردري ، ي هرر هما االا  رائ  التردري  تسرتند  ري مة ر  ا 
الوه المةل  ثميدر و يد للمةر ة والسلطة الةلموة، وه   ساليب تكرس الحرظ والتلوين، 

اار  )و  .وياهر  هومنة قوا ة اليما  ي المجتمر  ،ذذان والطاذة السلبوة وتكرس عو  ا
 (40، 2014التربوة والتةلو ، 

  نررررردر  وجررررروح الورررررردو ،  ذا  ن الوررررردو  هرررررر    رررررراح مررررررن  ررررر ل اتجاهرررررراته  وسرررررلوثه  ولرررررردرته  ذلررررر  الةمررررررت
 (24، 2017سميداعوة يت  ثسب الخبر  وشيجاح مسار للقومة وتحوي  الرياح .)تو ي  ومرس ، 

برررين مةولررات ماحيرررة،  يتيررج ممررا سرررب  تنررو  المةولررات التررري تواجرره التةلرررو  الريرراح  مررا
ومةولات  حارية، ومةولات تن وموة، ومةولات اجتما وة، وه ه المةولات مجتمةة تولت من حور 

 التةلو  الرياح  و اذليته.
ويم ررن الحرررد مرررن هررر ه المةولرررات التررري تواجرره التةلرررو  الريررراح  مرررن  ررر ل مجموذرررة مرررن 

 (25 -15 ،2012املوات: )الة و ، 
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 خالل:التعليم والتدريب من  -1

 .تطوير مناهج التةلو  نحو تحري  رياح  اهذمال والتركير ا يجابي 

  ،التوس   ي برامج التدريب التي من  أنها تطوير مهارات ال ات، وبناء الودرات الشخيوة
بنرراء  ريرر   - ذرداح  طررة الةمرت -واكتسراب مهررارات الةمرت اهساسرروة )مهرارات امتيررال

  دمات الةم ء .... وغيرها( -اسقة المالوةمقاحئ المح -مقاح  التسوي  -الةمت

 التوجيه واالرشاد من خالل: -2

 .توس  لاذد  التوجوه وا ر اح من   ل ربطه ببرامج تحري  لأل راح والمؤسسات 

 . نشاء  امنات  ذمال حا ت المؤسسات املتياحية الكبر  

 الل:ــن خــل مــويــالتم -3
  ت ئررررررر  المشرررررررروذات النا رررررررية ثشرررررررررثات " القحررررررر  ذرررررررن  ن مرررررررة تمويرررررررت غيرررررررر توليديرررررررة

 ر س المال الجر ء".

 الل:ـــن خـــني مـــالتمك -4
  تقسررروط وتوسررررير ا جرررراءات الح وموررررة الخاارررة بتأسررررو  المشرررروذات النا ررررية وم اولررررة

 البواسات املكترونوة( -نشا ها ) مرث  الخدمة المو د 

 الداذمة لرواح اهذمال. تهيية البنوة التحتوة الماحية والمةلوماتوة والمؤسسوة 

 .تطوير تشريةات  ماية الملكوة الركرية وشنراذها 
 المحور الثاني: الميزة التنافسية المستدامة للجامعات المصرية:

تةد التنا سوة من الميطلحات المهمة والحدي ة التي ب غا   ل السنوات الماموة،  ي  
يناذة  وما، ق  انتولا تدريجواا سةد ذل  يهرت م ت ث ير من الميطلحات  ي مجال املتياح وال

 ل  مجال التةلو ،  ي  جاء امهتمام سالتنا سوة  ي مجال التةلو   ااة م  يهور التينورات 
 الةالموة، و يول الك ير من الكلوات والجامةات  ي ث ير من حول الةال  ذل  امذتماح اهكاحيمي.

  Sustainable Competitive Advantageالمستدامة مفهوم الميزة التنافسية

من الميطلحات الشائةة  ي الكتاسرات  Competitiveness اقج ميطلج التنا سوة 
ا حاريررة واملتيررراحية  ررري الةورردين اه ررررين، و ارررقج مرهررروم التنا سرروة ذو  همورررة ثبرررر  سالنسرررقة 

دولررررة، للسواسرررة املتيرررراحية، ويختلررررف مرهرررروم التنا سرررروة ذلرررر  المسررررتو  الكلرررري وهرررري تنا سرررروة ال
والتنا سوة ذل  المستو  المتوسط وهي تنا سوة الوطا  م ت الوطا  املتياح   و لطا  التةلو  
الةرررالي، والتنا سررروة ذلررر  المسرررتو  الج ئررري وهررري تنا سررروة المن مرررة  و المؤسسرررة م رررت الجامةرررة. 

 (.297، 2012)اليالج، 
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 التنا سوة ذل  مستو  المؤسسة هي الودر  ذل  اليرموح  مرام المنا سرين سغر  تحوير  
اههدام من ربحوة ونمو واستورار وتوس  وابتكار، وتسة  المؤسسات  ل  تحسين المراك  التنا سوة 

 (15-14، 2014ن راا مستمرار تأقير المتغيرات المحلوة والةالموة.) لخيار  و  رون، 
  مسرتو  الوطرا  تةنرري لردر  مؤسسرات لطرا  اررناذي مةرين  ري حولرة مررا والتنا سروة ذلر

 ذلر  تحوير  نجرراح مسرتمر  رري اهسروان الدولورة، حون امذتمرراح ذلر  الرردذ  والحمايرة الح وموررة.
 (4، 2007) ورين، 

والتنا سوة ذل  المستو  الدولي تتم ت  ي المجامت التي يم ن للدولة  ن تنا   الغيرر 
 ك ررررر  اذلورررة، ومرررن قررر  تم ررررت نوطرررة لرررو  تتسررر  بهررررا الدولرررة حون غيرهرررا مررررن مرررن   لهرررا سطريورررة 

المنا سين  ي   د  نشطتها ا نتاجوة  و التسويقوة  و التمويلوة  و الوما يتةل  سموارها القشرية  و 
 (27، 2015)البنا،  المول  الجغرا ي لها.

 ، والدولة هي ذ لة تكاملوة، والة لة ما بين التنا سوة ذل  اليةد ال  قةى المؤسسة، والوطا
 ي   ن ثت منها يؤح   ل  اه ر ،    يم ن الواول  ل  لطا   و اناذة تنا سوة حون وجوح 
مؤسسات ذات لدر  تنا سوة لاحر  ذل  عواح  الوطا ى مكتساب مودر  تنا سوة ذل  اليةيد الدولي، 

 (5-4، 2007 ورين، وبالتالي الواول  ل  مستو  ملوشة   يت ذل  اةيد الدولة. )
تةني الودر  ذل  ت ويد المستهل  سمنتجات  -ثالجامةة –والتنا سوة ذل  مستو  المؤسسة 

ا مستمراا له ه  و دمات  ك ر ثراء  و ةالوة من المنا سين ام رين  ي السون الدولوة مما يةني نجا ا
نتا  المويرة  ي الةملوة المؤسسة ذل  اليةيد الةالمي، ويت  ذل  من   ل ر    نتاجوة ذوامت ا 

 (330،  2015ا نتاجوة سالمؤسسة والةمت ور س المال والتكنولوجوا. )غناي ، 
ويم رن تةريررل التنا سرروة  رري التةلرو  الجررامةي سأنهررا تسرراب  الجامةرات مررن  جررت تحويرر  

والوارررررول  لررررر   -التةلرررررو  والقحررررر  الةلمررررري و دمرررررة المجتمررررر  –اه يررررت  ررررري ويائرهرررررا ال  قرررررة 
 ت الةالموة.المستويا

وتتنرررا   الجامةررررات الومرررا بينهررررا ذلرررر  جررر ب المرررروارح، والمسرررتريدين، والررررررو المتا ررررة، 
 الجامةة التي تتةدح مياحرها بين تمويرت   رومي، وتمويرت لراحم مرن مشرروذات تنا سروة  اارة 
و  وموة، ومنج، وهقات، سما ييب  ي االج تمتةها سحرية  كاحيموة  ذل   ي ممارسة اهنشطة 

سوة والقح وة، ومن ق  ج ب   يت الةناار من  ذياء هيية التدري  والط ب والمويرين، التدري
وامت د مجموذة  يائص ذات مستو  متمي  ذالموارا ثرت هر ا يجةلهرا تيرنف مرن برين   يرت 

 (26-2017،25 الجامةات ذل  مستو  الةال   ي التينورات الدورية. )تو ي  ومرس ،
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دامة هي النمروذ  المتطرور للمير   التنا سروة التري تسرة   ليهرا وتةد المي   التنا سوة المست
 ي ام تراظ  توتير الجامةات  ااة  ي سون الةمت، م  اه    ي امذتقار  ن امستدامة م

سررالمي    كبرررر ولرررا مم ررن، ولكرررن تةنررري التطررور والتحسرررين المسرررتمر للميرر    ررري محاولرررة ليرررمان 
لمؤسسرة مرمن مجررال ذملهرا،  اسرتدامة المير   التنا سرروة الحرراظ ذلر  اسرتمرار الترررون التنا سري ل
 (164 -163، 2018) وس ،  هي القواء  ي الوم  التنا سي الرياح .

ولتومررج مرهرروم الميررر   التنا سرروة المسرررتدامة مررن اليررررور  المرررور ذلررر  مرهرروم الميررر  ، 
 التنا سوة، المستدامة.

  قررة،  ذ ذرررم الميررر   تةرراريل لهرر ه الميررطلحات ال (Webster)ولررد تيررمن لرراموس 
سأنهرا المرثرر   و الحالررة  و المنرةرة المميرر   الناتجررة ذرن مسررار ذمررت المؤسسرة، وذرررم التنا سرروة 
سأنهرررا الخيرررائص التررري تتميررر  بهرررا المؤسسرررة موارنرررة سمنا سررريها، وذررررم المسرررتدامة سأنهرررا يم ررررن 

 (2017،26 ام تراظ بها   ول مد  مم نة.) تو ي  ومرس ،
ريل المي   التنا سوة المسرتدامة سأنهرا مجموذرة مرن الةملورات واهنشرطة وبالتالي يم ن تة

ا وتةد اهذمال، من مة تمتلكها التي والمهارات المتكاملة لل برائن،   كبرر عومرة لتوردي  ذلموارا منهاجا
  التي للموارح المستدامة المن مة امت د   ل من المنا سين ذل  الترون  تحوي  ذل  تساذد كما

 (183، 2017ذالوة. )هشام،  ربحوة نرسه الولا  ي وتحو  توليدها، لمنا سينا ذل  ييةب
ذات الجروح  والكرراء  الةالورة، والتري تكررت للمؤسسرات  كما تةرم سأنها اهنشرطة والبررامج

 (Porter, 2005, 29-30   التمي  والتررح ذن غيرها من المؤسسات.) 
 متواارلة مير   تحوير   لر  ترؤح  تريال التيرر ات مرن متكاملرة مجموذرة سأنهرا تةرم كما

 (476، 2014 هللا وباحاوح، وحاذة) .المنا سين ذن ومستمر 
وتتم رت الميرر   التنا سرروة المسررتدامة  رري لرردر  المن مررة ذلرر  تورردي  م ايررا و رردمات سيررور  

 ( Nderitu, 2016, 82 ترون منا سيها سيرة حائمة ومستمر .)
تدامة مجموذرة مرن الم راهر تة ر  لردر  الجامةرة ويم ن الوول سأن المي   التنا سوة المسر

وتمي هرا ذلر  منا سريها  ري الجروح  والتخطرروط والخردمات مرن  ر ل امسرتغ ل اهم رت  م اناتهررا 
 ولدراتها التي ييةب توليدها.

وتةرم سأنها المنا    و الروائد التي تحيت ذليهرا الجامةرة هسةرد مرد  مم رن، والتري م 
 (144، 2108ا ها من لبت الجامةات اه ر . ) وس ، يم ن توليدها  و استنس

وتةرم سأنها لدر  الجامةة ذل  المحا  ة ذل  استمرارية تحسين جوحتها التةلوموة ذبر 
ال من، واياح  ثراءتها الدا لوة، وتحسين  حائها ومخرجاتها، واياح  الطلب ذليهاى مما يرؤح   لر  

ت، ومن ق   يرولها ذلر  مراكر  متودمرة  ري الترتيرب ارترا  عو  مؤ رات التنا سوة له ه الجامةا
 (673،  2015الةالمي للجامةات والمؤسسات اهكاحيموة والقح وة.)   مد وسةيد، 
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كمررررا ذر هرررررا الررررقة  مرررررن  رررر ل  ررررروين اهول: التميرررر  ذلررررر  الجماذررررات المنا سرررررة  ررررري 
 تقرررررات، المجررررامت الحيويرررررة م رررررت البررررررامج الدراسررررروة، و يررررائص  ذيررررراء هييرررررة التررررردري ، والم

والواذات، والتجهي ات الدراسوة والقح وة، وتسهو ت التدريب الةملي للط ب، ونمط ا حار  ون   
الجوح  وابتكار ن   وبرامج تأهيت جديد  تتواكب م  المسرتجدات البييورة،  مرا الشر  ال راني:  هرو 

ني متولف ذلر  الودر  ذل  ج ب الط ب  ل  السون المحلوة والخارجوة، والنجاح  ي الش  ال ا
 (308، 2017النجاح  ي الش  اهول. )اللقاح، 

وبتحليررت التةريرررات السررراسوة للميرر   التنا سررروة المسررتدامة يم رررن الوررول  نهرررا مرهرروم  رررامت 
لكا ررة الةوامررت الترري برردورها لررد تسرره   رري تورردم الجامةررة ذررن غيرهررا مررن الجامةررات اه رررر ، و ن 

لة وهي لدرتها ذل  تودي   دمات ابتكارية تتوا ر  مر  هناد  روا ثي تكون المي   التنا سوة  ةا
ا تواجات سون الةمت، وترولها ذلر  منا سريها مرن الجامةرات، واسرتمراريتها، وارةوبة محاكاتهرا 

 وتوليدها، واياح  الطلب ذليها.
وتررر  القا  رررة  ن الم ايررا التنا سررروة المسرررتدامة  يررائص  ريرررد  تميرر     مؤسسرررة ذلررر  

لمحتملين،  ما ة  ل  الممي ات الجديد  التي تحووها المؤسسة سما يجةلها  ي منا سيها الحالين وا
 مرث  متودم وامستمرار  ي المحا  ة ذل  ه ا التودم.

 أسس التنافسية المستدامة:
 غبرررررور، ):يسررررتند مرهرررروم الميرررر   التنا سرررروة المسررررتدامة ذلررررر  مجموذررررة مررررن اهسرررر  وهرررري

2018، 28-29) 
 نا سين ام رين م  امستمرار  ي ذل .التمي  غير المسبون ذل  الم 

 .ذداح موا ن ثوثبي يم نه الةمت  ي اهسوان الةالموة والدولوة  

 .التطوير والتجديد المستمر لودرات وشم انات المن مة 

 .تستند ذل   ساس ا توان  ي الةمت من لبت ثت المنتمين  ي المؤسسة 

 ة والةالموة.تووم ذل   ساس م انة الجامةة بين الجامةات المحلو 

 .تةتمد ذل  امستخدام اهم ت للتكنولوجوا 

 .تهت  بتلبوة ا تواجات اهسوان الةالموة ولوسا المحلوة  وط 

 . تلبوة  اجات ومتطلقات المجتم 

 .تةتمد ذل  نو وة الخريج ومد  تسلحه سمهارات الورن الحاح  والةشرين 

 ج حراسروة وهييررة تدريسرروة تةتمرد ذلرر  الجروح   رري ثررت موومرات مجتمرر  الجامةرة مررن برررام
 ومةامت وم تقات وشحار  وتسوي  وغيرها.

   تتطلرب لردر  تسرويقوة ذالوررة للجامةرة مرن  جررت اسرتوطاب  ذرداح ثبيررر  مرن الطر ب ذلرر
 المستو  المحلي وذل  المستو  الةالمي.
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يتيج مما سب   ن تحوي  المي   التنا سوة المستدامة يتولف ذل  مجموذة من الةوامت 
م ررت  رري: تررو ير ثررراءات سشرررية ذالوررة لرراحر  ذلرر  المنا سررة، والخرردمات الترري تورروم بهررا، والتري تت

 وامستراتوجوات التي تتقةها  ي بناء واستدامة م اياها التنا سوة.
 خصائص التنافسية المستدامة:

تنوذا  يائص المي   التنا سوة التي لدمها القا  ون ذل   سرب وجهرة ن رره   ليهرا، 
 لمي   التنا سوة  ل  مجموذة من الخيائص اهساسوة والمتم لة  ي: وتستند  يائص ا

 :التنا سوة تكون ذل  السون التةلومي  ي المستوبتى    الررو المستوبلوة،  المستقبلية 
 وذل  ذن  ري  امست مار اهم ت للكراءات.

 :قحر   التنا سوة تةرد محاولرة ليرن  وتشر يت المسرتوبت، ولرو  مجررح امنت رار لل التغير
 ذن م ان الوه.

 التنا سوة م تةتمد ذل  ويورة وا د  للجامةات، برت توروم ذلر  مجموذرة مرن الشمول  :
 المةايير، وثت ملوار يةبر ذن جانب من جانب الةمت الجامةي.

 التنا سرروة تةتمررد ذلر  التنسرري  والتررراسط بررين  ج ائهرا، والترري تويررف جموةهرراى التكامددل  :
 تستطو  مواجهة غيرها من الجامةات المنا سة.لتحو  م ايا تنا سوة ذالوة، و 

 (30-29 ،2018 : ويشمت تكوين روية مستوبلوة واست مار الررو الجديد . )غبور،التخطيط 

 يرر  تررررا التنا سرروة مبررد  الررنر  الطويررت والم ررابر  مررن  جررت   ررداث تررأقير المثددابرة  :
 لتة و  لدر  الجامةات  ي الررو المستوبلوة.

 سوة تبن  ذل   ساس ام ت م ولو  ذل   ساس التشاسه.:  التنا االختالف 

 ي  يم ن    ل مي ات تنا سوة   ر  سسهولة ويسر و   اذتقارات التغيرات المرونة  :
الحاارلة  رري البييرة الخارجوررة،  و تطرور مرروارح ولرردرات الجامةرة مررن جهرة   ررر . )ذبررد 

 (435، 2015الهاح ، 

 ررول  مسررتدامة مجموذرة مرن الخيررائص تتمرثر يتيرج ممرا سررب   ن للمير   التنا سروة ال
امسررتمرار وامسررتدامة، وهررو مرهرروم يشرررير  لرر  لرردر  المؤسسررة ذلررر  تحويرر  مرثرر  تنا سرري متوررردم 
ذلر  المنا سرين مرن  رر ل  ررن مبتكرر  و  لرة م يسررتطو  المنا سرون الحراليون،  و المحتملررون 

حامررر والمسررتوبت، ومررن قرر  اسررت مار محاكاتهرا،  ررالمي   التنا سرروة المسررتدامة ترثرر  ذلرر  سةرد  ال
 الموارح المتا ة للجامةة م  تنموة موارح جديد  سحي  تكون حائمة ولو  مؤلتة.
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 المستدامة للجامعات المصرية: مبررات االهتمام بدعم المزايا التنافسية

 ن امهتمرام بردذ  وتحوير  الم ايرا التنا سروة ه  جامةررة يم رت هرد اا  ساسروااى  وجروح هرر ه 
 ايرا ييرمن لهررا القوراء وامسرتمرار، و رري يرت التحررديات الراهنرة، هنراد مجموذررة مرن المبررررات الم

التي  برات الحاجة  ل   هموة حذ  وتحوي  المي   التنا سوة  ي التةلو  الجامةيى وه ه المبررات 
 يم ن تلخويها  ي النواا التالوة:

 ة:ـــــوملـــــالع 

 قرر  ري التوجره  -مرن ترأقيرات اجتما ورة وسواسروةومرا نرتج ذنهرا  -كان ل هور الةولمة 
وشذاح  الن ر  ي سواسرات التةلرو  الجرامةي ذامرة، لر ا  رنن اهمرر يوتيري مرن الجامةرات التواجرد 

 حا ت المجتم ، والتراذت م  جمو  مؤسساته سما يساذدها ذل  المنا سة المحلوة والةالموة.
 ا وعاملًيا:تزايد االهتمام بتصنيف الجامعات وترتيبها محلًي 

ل  يةد مم ناا تجاهت ن   تينول الجامةات ذل  مستو  الةال   ي يت المنا سة الووية 
برررين الرررردول ذلرررر  تبرررروء اليرررردار   رررري مجررررال التيرررراح المةر ررررة،  ذ اررررارت التيررررنورات الةالموررررة 
را  للجامةرات سم اسرة الورو  الناذمرة للدولرة التري تير  جامةرات متودمرة  ري هر ه التيرنورات، و راا

الرد ول سوررو   ري هر ا التيررنول،  رهدت الةديرد مررن الجامةرات سالةرال   رري السرنوات الوليلررة  ذلر 
الماموة تغيرات ج رية سواء ذل  مستو  آلوات التشغيت وانتواء الط ب والتمويت، والمواح التي 
تردرس بهررا و رررن الحيررول ذلرر  الشررهاح  الجاملورة،  م  ن بتتقرر  مولرر  الجامةررات الةربوررة  رري 

 ( 33-31، 2018)غبور،  ات الةالموة اتيج  نه ملول.التينور
 ثقافتها:  ونشر الريادية أجل من التعليم 

مبد من  يجاح ذولوة مبتكر  ومبدذة لاحر  ذل   ت المشاكت والنجاح  ي ثت ما ا تراروا 
ة وتحمت نتائج ه ا ام توار م  ال وة سالنر  والنشاا واستغ ل الررو واتخاذ المقاحر  والمسؤولو

 والمخا ر  وامت د الودرات الررحية للتويول.

  :التوجه نحو تدويل التعليم العالي 

الرردولي  و الكرروني سمؤسسررات التةلرو ، و ريررة الحررراد الرردولي  القةرد  مررراء وهرو ذملوررة
للط ب، و ذياء هيية التدري ، والترثي  ذل  اكتساب مهارات حولوة، وذود اترالات وتحالرات 

ين الجامةات، وه ا ال م الجامةات  ن تةمت ذل  تخريج  رريجين لرديه  مهرارات  راكة متقاحلة ب
حولوة، و ن تةمت ذل  منا سة الجامةات الةالموة والرائد ، وه ا  حذر  سالجامةرات  ن تحسرن مرن 

 م اياه التنا سوة ل  تراظ سط بها، و سات تها، وتلبوة متطلقات سون الةمت.
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 :اقتصاد مجتمع املعرفة 

مت د م ايا تنا سوة هو قمرر  تجنيهرا الجامةرات مرن تحولهرا  لر  التيراح المةر رة  اقج ا
 بتحوي  نمو التياح  مستدام، ورياح   للوموة وذالموة.

 :إنشاء الحاضنات التكنولوجية 

هي الم ان ال   يووم بتودي   دمات وتسهو ت للط ب الراغبين بتأسو  منشآت اغير  
 احاب  بر  وا تياو، وتسة  ه ه الحامنات  ل  تنموة  تحا   رام  ني وشحار  من لبت

 الطالات القشرية المبدذة والخ لة وشل  التةريل سالمراهو  الجديد  وتو ير اهحوات ال امة لتطبووها.

 :نشر ثقافة املنافسة للجامعة 

  وا ة المنا سة تشج  الجمو  ذل  التطوير والتحسين المسرتمر، ويرؤح  منراا المنا سرة 
ر   روح التنا   بين الجامةات ذل  تجويد اهحاء، وتحسين الجوانب اهكاحيموة وا حارية،   ل 

وتشرجو  نورت التكنولوجوررا، والمسراذد   رري ح ر  الجامةرات نحررو ا  ر   ذلرر  تجرارب الجامةررات 
 المتودمررة سمررا يسررره   رري امرتوررراء بهررا، وتشررجو  الجامةررراتى لتحسررين وتطررروير لرردراتها التنا سررروة.

 (31-2017،27   ومرس ،)تو ي

 :كثرة املشكالت التي تعاني منها الجامعات والتي منها 

 .توليدية برامجها التةلوموة وا توارها  ل  روح الةير 

 .مةف مستو  مد  تها من الطلقة  ي ا ذن ارترا   ذداح   بها 

 .سطء تةاملها م  متطلقات وا تواجات المجتم  الحالوة والمستوبلوة 

 ناا التن ومي الداذ  لةملوات ا بدا  وامبتكار.ا توارها للم 

 التنا سوة بين  ريجي الجامةات الميررية  ري اهسروان المحلورة والةالمورة، وت ايرد   واب
 (33 ،2018 غبور،) سطالة  ريجي الجامةات.

 كمررا يرررر  الرررقة   ن امهتمررام بتحويررر  الم ايرررا التنا سررروة سررات   رررد  اليررررورياتى لمرررا
 (30 -29 ،2015 ، البنا) :بينها من متةدح   وائد من هامتجا ه ا يحووه

  است مار تطوير التونوات الجديد  للمةلومات وامتيالى للوارول  لر  اسرتوةاب المةر رة
  ي ذال  الغد سش ت  سر  و ك ر ثراء .

 .التطوير المستمر هنماا جديد   ي من ومة التةلو  الجامةي 

 ر م  مؤسساته التةلوموة والقح وة.امنرتاح ذل  الةال  والتراذت المستم 
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 .الودر  ذل  تسوي  مخرجات الجامةة  ل  سون الةمت 

 .تد و  التنموة المهنوة المستمر  وال اتوة لأل راح الةاملين 

 .تلبوة تولةات المسيولين ذن الجامةة، والةاملين  يها، والمتةاملين مةها 

 تأكيد التوجه المستوبلي  ي  طة وبرامج التغيير  

ول القا  ة  ن اكتساب الم ايا التنا سوة المستدامة للجامةات الميرية  مح  من وتي
المرتكرررر ات والرررردذائ  اهساسررررروة للجامةررررة سحيرررر  تسررررره   رررري تورررردمها وح ةهرررررا لألمررررام  رررري ميرررررام 
الجامةرررررات المتودمرررررة، ثمررررررا تةرررررد مطلقاررررررا يررمررررره الوالررررر  الحررررررالي الورررررائ  ذلرررررر  التسرررررار  المةر رررررري 

 والتكنولوجي واملتياح .

 مصادر التنافسية المستدامة:

 ن الجامةرررة التررري تسرررة   لررر  تحويررر  م ايرررا تنا سررروة مبرررد  ن تكرررون ذلررر  وذررري سأهمورررة 
تطويرهرا، لهر ا نجرد  نره سرالرغ  مرن ترو ر ميراحر مةينرة للم ايرا التنا سروة،  رنن تة ي هرا وتطويرهرا 

تمر  التررري يم ررت مررررور  تررررا نرسرررها ذلرر  الجامةرررات جموةهررا  اارررة  رري يرررت التغيرررات المسررر
 تشهدها البيية التنا سوة.

 (33-32، 2017 وتنحير مياحر التنا سوة المستدامة  ي: )تو ي  ومرس ،
 ة:ـــــادر داخليــــــمص

تنقر  مررن حا رت المؤسسررة سوردراتها امسررتراتوجوة وموارحهررا وتم رت ميرردر لرو  لهررا ومنهررا: 
ليب الةمرررت، وتحليرررت سلسرررلة القومررررة ا م انرررات الماحيرررة والقشررررية والوررردرات المميررر  ، و ررررن و سرررا

 لألنشطة التي تؤحيها س راء  ذالوة.
 ة:ـــارجيــادر خـــمص

تتم ررت سالبييرررة الخارجورررة ومرررا يوجرررد  يهرررا مررن  ررررو تم رررت ميررردراا للتنرررا  ، وتتيرررمن: 
 التكنولوجوا، والمنا سة، والتحالرات، والتشريةات، والمنا سة، وبراء  ام ترا .

: لم ايا التنا سوة للمؤسسات  ي ق قة مياحر وهي ثمرا يلريوهناد من انف مياحر ا
 (186، 2014سلومان، )

 الم ايا التنا سوة المبنوة ذل  ما تمتلكه المؤسسة من الموارح  و الخيائص. -1

 ذل   يول المؤسسة ذل  امتوااات مةينة. المبنوة التنا سوة الم ايا -2

 مةر ة والودرات والمهارات.ذل  ترون المؤسسة  ي ال المبنوة التنا سوة الم ايا -3
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وهنرراد مرررن ارررنف هررر ه الميررراحر  لررر   ربةررة ميررراحر  ساسررروة للميررر   التنا سررروة، يم رررن 
 :للجامةة تك ول جهوحها  يها  و  ي وا د منها للحيول ذلر  المير   التنا سروة المسرتدامة، وهري

 (419، 2017)ها  ، 
حار  امستراتوجوة، وتةتمد ذلر  : المي   التنا سوة ج ء  ساسي من ا اإلدارة االستراتيجية -1

 تطبي  استراتوجوات التنا  ، و ساليب تحليت بدائلها.

: وتتيمن الموارح المالوة التي تؤقر ذل  جوح  الخردمات، سا مرا ة  لر  موارد الجامعة -2
استخدام التكنولوجوا المتطور ى   داث تغيير  ي نو وة الخدمة، ولواذد مةلومات تساذدها 

 ا ر التي لد تتةرا لها، والررو التي يجب استغ لها لبت ام رين.ذل  تحديد المخ

 : وهي الميدر الحقووي لتة و  و ل  القومة.الموارد البشرية والكفاءات -3

: ويتم ت  ي تحسين منتج لائ   و  نتا  منتج جديد، ذن  رير  اذتمراح الجامةرة اإلبداع -4
 ذل  استراتوجوة امبتكار وا بدا .

 التري تلر  البييورة  و الخارجورة ميراحرها التنا سوة ما بين ح مياحرتةد سب  مما يتيج
 ترررؤقر الترري والةوامرررت والوررو  الجامةررة، الوررره تةمررت الررر   وا  ررار الةامررة الخارجورررة سالبييررة تتةلرر 
الترري  الدا لورة وميرراحرها المجتمر ،  دمررة  ري الجامةررات سره تورروم الر   الرردور جانرب  لرر  ذليهرا
 المالوررررة والمررروارح القشررررية كرررالموارح  يهرررا، الرررتح   وتسررررتطو  الجامةرررة تملكهرررا التررري المررروارح تشرررمت

 يم ررن الترري التكنولوجوررة والمهررارات تمتلكهررا، الترري والمهررارات بهررا تورروم الترري واهنشررطة واهجهرر  ،
 سون  ا تواجات تلبوة ق  ومن متمي  ، وبح وة ذلموة مخرجات ذل  للحيول است مارها للجامةة

 اه ر . الجامةات منا سة ذل  والودر  ي،والةالم المحلي الةمت
وثت ذنير من ه ه الةناار له حوره ال   م يم ن تغا له،  ي  تكمرت هر ه الةناارر 
سةيرها الررقة  مرن  جررت تنا سروة مسررتدامة، وشن ثران ذنيررر المروارح القشرررية يرأتي  رري المرتقررة 

 اهول ى لما له من لدر  ذل   حار  سالي الةناار.
 المستدامة بالجامعات ومؤشراتها: أبعاد التنافسية

يشير ث ير من القرا  ين والدارسرين ذلر   ن هنراد مجموذرة مرن اهسةراح للمير   التنا سروة 
المستدامة، والتي يم ن امستناح ذليها ذند ذملوة عواس مرد  تحوير  المير   التنا سروة المسرتدامة 

 ل  اذلوة وثرراء  المخرجرات  ي المؤسسات، والتي تةني لدرتها ذل  الترون ذل  غيرها من  
والخرردمات الترري تورردمها، وتتم ررت هرر ه اهسةرراح  رري: الكررراء ، والجرروح ، والمرونررة، وا برردا  والريررراح  

 والتمي ، والسرذة، والمةر ة، والوما يلي ترييت لكت سةد منها:
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 اءة: ـــــــالكف -1

وارح المتا ررة والنتررائج تتجسرد الكررراء   رري الة لرة املتيرراحية بررين امسررتغ ل اهم رت للمرر
المتحووة من   ل تة و  المخرجات ذل   ساس ثموة مةينة من المد  ت،  و تخنو  الكموة 
المستخدمة من المد  تى للواول  ل   ج  مةين من المخرجات، ويم ن الوول سأن المؤسسة 

ذل  النتوجة ثما  ذات ثراء   ذا ما  ووا اههدام المرجو ،  مرهوم الكراء  م يتةل   وط سالح  
هو الحال سالنسقة للرةالوة، ولكن س ونوة الحيول ذل  ه ه النتوجة م  اه   سةين امذتقار  روا 
و هدام التحوي ، وبالتالي تي  الكراء  جانبين جانب الرةالوة وجانب استغ ل الوسائت المتا ة، 

 (34-33، 2017 )تو ي  ومرس ، وبالتالي  نن الكراء  تم ت الطريوة الم لي  ي استةمال الموارح.
 ودة:ــــــــالج -2

تةرد الجروح  مطلقارا  ساسررواا لنجراح مؤسسرات التةلرو  الةررالي والجرامةي  ري تحوير   هرردا ها 
سجوح  و اذلوة ثبير ، وبالتالي تةد جوح  الخدمات والمخرجات   رد الم ايرا التنا سروة المهمرة التري 

وح  ذنردما ترنجج المؤسسرة  ري تيرمو  وتنرير  وتوردي  يم ن  ن تتمي  بها الجامةات، وتتحو  الج
  ررررررردمات ومخرجررررررررات ذات مواارررررررررات ذالوررررررررة، وتررررررررري سمتطلقررررررررات وا تواجررررررررات سررررررررون الةمررررررررت. 

 (217، 2017)ذبد الةال، 
ومرررن قرررر   اررررقج ملوررررار نجرررراح وتورررردم    جامةررررة يورررراس سالمسررررتو  الةلمرررري واهكرررراحيمي 

ن الةمت، ومن ق   اقحا الجوح    رد لخريجيها، ومد  تسلحه  سمهارات تت ءم ومتطلقات سو 
اهسةرراح اهساسرروة الترري تبنررر  ذليهررا الميرر   التنا سرروة المسرررتدامة للمؤسسررة  رري مواجهررة التحرررديات 

 (2017،34 المختلرة. )تو ي  ومرسي،
 ة:ــــرونــــامل -3

وتةنررري لرررردر  الجامةررررة ذلرررر  التةامررررت سسرررررذة و ةالوررررة مرررر  المتغيرررررات المحوطررررة، وتورررردي  
المخرجات  ي الولا المناسب، وشجراء التحسينات المستمر  بناء ذل  متطلقات سون الخدمات و 

الةمررت، و اررقحا المرونررة السرر ح الرةررال  رري المنا سررة، وهرر ا يتطلررب مررن الجامةررات  ن تكررون 
لديها الوابلوة ذل  التغير وامستجاسة سألت جهد وولا وثلرة، و ن تسة   ل  تةديت  ططها و واا 

 (218-217، 2017تم  المحلي والةالمي. )ذبد الةال، لمتطلقات المج
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 السرعة يف تقديم الخدمة: -4
ويةنرري الترثيررر  ذلررر  توليرررت المرررد  ال منورررة، والسرررذة  ررري توررردي  الخررردمات سأليرررر ولرررا 
مم ن، وبالن ر  ل  ما يم لره الولرا مرن  همورة لرد  الرررح واهتمامره المت ايرد سره ااحاحت المنا سرة 

لسرررررذة بررررين مختلرررف الررررن   المختلررررة، وتم ررررت السرررررذة مرررد  لرررردر  الن ررررام الوائمرررة ذلرررر   سررراس ا
التةلومري ذلرر  موابلررة  لقرات المجتمرر  سالدلررة والسرررذة المطلروبين، وبالتررالي ذلرر  الجامةررات  ن 
تؤثرد ذلرر  سرررذة  حار  الةملوررات بهرا، وتخنررو  ولررا ا نجرراا، والتسرلو  السررري  للخرردمات، مرر  

 (219-218، 2017لةال، تخنو  تكالول الخدمات. )ذبد ا
 الريادة واإلبداع والتميز: -5

 ن الريرراح  وا بررردا   رررامت متجررردح   ررري جموررر  نررروا ي الحورررا ،  الرياحيرررة ذملورررة   ررر ن 
الطالررررات الكامنررررة لأل ررررراح المبرررردذين، وتررررو ير الةنااررررر اليرررررورية الترررري تحررررر ه  ذلرررر  المقرررراحر  

مهررارات المناسررقة مررن  جررت تحويرر  التنا سرروة والتميير  وا برردا   رري جمورر  المجررامت، واررولها سال
 (2017،35 المستدامة. )تو ي  ومرسي،

ويويد سا بدا   ي الم ايا التنا سوة تودي   دمات ومنتجات سطرن جديد  ومبتكر  وغير مألو ة 
ل  يسب  للمنا سين استخدامها،  ي  يةرم ا بدا  سأنه   كار تتيف س ونها جديد  ومريد  ومتيلة 

ش  ت  و تطوير  ساليب  و  هدام  و  ذاح  ترثيب اهنماا المةرو ة  ي السلوثوات ا حارية سحت الم
 (219، 2017 ي    ال متمي   ومتطور  تد   الن ام التةلومي  ل  اهمام. )ذبد الةال، 

ويةد ا بدا  للب الرياحية، ويحرو الرياحيون ذل   يجاح الطرن ا بدا وة واستخدامهاى 
يرر   التنا سررروة هذمرراله ،  ا برردا  يسررره   رري المحا  ررة ذلررر  م انررة المؤسسررة، وتة يررر  لتة يرر  الم

حورهرا ومولةهرا الريرراح ، وبالترالي  م انوررة تحوير  المير   التنا سرروة واسرتدامتها، ثمررا يةتبرر ا برردا  
ا للمي   التنا سوة المستدامة من   ل لدرته ذل  استكشام الررو الجديد   ري البي ا رئوسا يرة سةدا

 (2017،37 الخارجوة ومرالبتها وسرذة امستجاسة لها. )تو ي  ومرسي،
 ما التمي  الوةني تودي  المؤسسة لخدمة ترون مرا يودمره المنا سرون الحراليون،  و امنررراح 

 (167، 2018سخيائص است نائوة تةطيها جاذبوة تنا سوة. ) وس ، 
 ة:ـــــــرفـــــــاملع -6

لحرررالي مررن انرجررار مةر رري،  ورررد  اررقحا هرر ه المةر ررة هررري نتوجررة لمررا يشررهده ذيرررنا ا
المورح اهك ر  هموة  ي حذ  وتحوي  المي   التنا سوة المستدامة،  المؤسسات الناجحة اليروم هري 
المؤسسرررات الترررري تحيرررت ذلرررر  المةر رررة الجيررررد  وتجسرررريدها  ررري  رررر ت مخرجرررات وشنتررررا  ذلمرررري 

ساسرررروة لرررردذ  وتحويرررر  الم ايررررا التنا سررررروة وتكنولوجوررررا  دي ررررة،  المةر ررررة اليرررروم  اررررقحا حذامررررة  
 (2017،37 المستدامة. )تو ي  ومرسي،
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وهر ه اهسةرراح جموةهررا متراسطررة، وثرت سةررد يررؤح  للقةررد ام رر،  مررن  رر ل ابتكررار وابرردا  
 رن جديد  تتس  سجوح  ذالوة تؤح   ل  الكراء ، ث ل  ا بدا  والتمي  والرياح  تؤح   ل  الم يد 

  .من الجوح  والكراء
ولررد لامرررا سةررر  الدراسررات بترجمرررة هررر ه اهسةرراح  لررر  مؤ ررررات يم ررن امذتمررراح ذليهررراى 

 (168، 2018لتحوي  التمي  والرياح  بين الجامةات، ومن  ه  ه ه المؤ رات: ) وس ، 
  القحر  وامكتشرام: ويتيرمن مؤ ررات م رت: النشرر  ري المجر ت الةلمورة، جروائ  هييررة

مرررا  ذيرراء هييرررة التررردري ، ذرردح حرجرررات الررردثتوراه الترردري ،  جررر  امنررران القح ررري، ر 
 الممنو ة سنوياا.

  التةلررو  والرررتةل : ويتيرررمن مؤ ررررات م رررت: جرروح  الطررر ب، التنرررو  برررين الطررر ب، تم رررن
الطرر ب مررن الوررردرات المختلرررة، مخرجرررات الطرر ب، المشررارثة الدولورررة، رمررا الطررر ب، 

 مشارثة الط ب  ي القحوث الجاملوة.

 امات الةامرة: وتتيرمن مؤ ررات م رت: رمرا المروا ن، الملكورة الركريرة المشارثات واملت 
 للجامةة، مشارثة الط ب  ي اهنشطة.

  البنوررررة التحتورررررة والمررررروارح: وتتيررررمن مؤ ررررررات منهرررررا:  جمررررالي المررررروارح المالورررررة،  جمرررررالي
المسرراذدات الممنو ررة للجامةرررة  و التبررر  السررنو  للجامةرررة، جرروح  الم تقررة، المسررراذدات 

 و ت، رما المويرين، مرتقات وم ا آت  ذياء هيية التدري .والتسه

   التحسين المستمر من   ل تطبي  الممارسات اه يت  ي المجامت السراسوة، وتة ير
 قوا ة تن وموة  ةالة ملت مة سالتمي  وامستجاسة للتغير.

ن   ل يتيج مما سب   ن تحوي  الم ايا التنا سوة المستدامة للمؤسسة الجاملوة يت  م
استغ ل   يت لإلم انات التي تتمت  بها الجامةة، والتي سم اسة مجامت تتمير  بهرا الجامةرات، 

 وتم نها من تحوي  الترون والرياح  بين الجامةات اه ر .
وتتجسرد الم ايررا التنا سرروة لمؤسسرات التةلررو  الةررالي مرن  رر ل ذرردح مرن المؤ رررات الترري 

تمت ذل  ق قة مستويات رئوسة تي  الطالرب، والمويرف، تتدا ت م  مؤ رات اهحاء، وهي تش
والمؤسسرة، مرر  التأكيرد ذلرر   ن الم ايرا التنا سرروة المسررتدامة تنقر  سالنسررقة للمؤسسرة المحرردح  مررن 
مؤسسررررات التةلررررو  الةررررالي مرررررن امسررررتخدام الرةررررال والكررررفء للمررررروارح الملموسررررة وغيررررر الملموسرررررة، 

 (Al Shobaki, Abu Naser, 2017, 147والجدول التالي يومج تل  المؤ رات: )



 هناء فرغلي علي حممود د/
 

 136 

 رــــــــــؤصــــــــــوى املــــــــــحمت رـــــؤصـــــامل

 بــــالــــالط
معدل توظيف اخلرجيني اجلدد، نسبة الطلبـة الـلين يكملـون دراسـاتهم العليـا، معـدل النرـا  يف        

 اختبارات املهنة، املعرفة والقدرات، تنمية مهنية للارجيني.

 فــــوظــــامل
ــارات       أداء املوظـف التدريســي، أداء املدرســني يف البحـم العلمــي والبحــوة التطبيقيـة، اخلــ ة وامله

 العملية يف التدريس للكادر األكادميي.

 ةــــؤسســــامل
ــي، تطــوير         ــة اطتمـع اول الثقافـة املؤسســية، تقـويم اخلــرجيني، ؤيـز املؤسســة وتفردهـا، خدم

ناه،، عمعـة املؤسسـة، إدارة املوجـودات والتسـهيالت املتاحـة، التعـاون مـع        التعليم الكلي، تطوير امل
 املؤسسات اخلاصة، تقويم املؤسسة، تقويم الصناعة للارجيني.

را لمرا سررب   رنن مؤ ررات التنا سرروة تةتمرد ذلر  تكامررت ذناارر الةملورة التةلوموررة  وتأسوسا
 من  الب، و ستاذ، ومناهج، وشحار  جاملوة.

 الميزة التنافسية المستدامة للجامعات:متطلبات بناء 

 نه من  جت تحوي  وتة ي  المي   التنا سوة المستدامة سالجامةات الميرية، يجب توا ر 
 ذد  متطلقات، والتي تتم ت  ي: 

وهررري المتطلقرررات الترري تتم رررت  ررري حذررر  واهتمرررام الهييرررات والمؤسسرررات  متطلبدددات خارجيدددة: :أوال
 سرروة المؤسسررات الجاملوررة وهرري: )  مررد وسررةيد، المحلورة والدولوررة مسررتدامة تنا

2015 ،675-676) 
  :وحذر  الح ومرة لتنا سروة المؤسسرات الجاملورة يرأتي ذبرر قر ث لنروات وهرري: الحكومدة

التشرري : ويتةلر  بتن رو  لطرا  التةلرو  الةررالي، والسرماح هنمراا مختلررة مرن المؤسسررات 
مؤسسرات الجاملورة ذبرر التحررول سالتواجرد، والةمرت ذلر  تغييرر  رير  الردذ  الح رومي لل

من مي انوة اهحاء  ل   نوا  مختلرة من المي انوات التي ترث  ذل  اهحاء والكراء ، ومنج 
التمويرررررت بنررررراء ذلررررر  نتررررررائج اهحاء والةمرررررت المتررررررون، والتن ررررررو : ذبرررررر مرررررنج الجامةررررررات 

، والتمويررررت امسرررتو لوة التن ومورررة وا حاريررررة والمالورررة وشحارتهررررا سمرررا ييرررمن مرونررررة الوررررار
المسررتمر:  تررر  يم رررن القورررام سأحوارهرررا س رررراء ، وبمرررا ييرررمن لررردرتها ذلررر  التحرررول نحرررو 

 املتياح المةر ي.

 :للمجتمررر  تولةررات مةينررة مرررن الكلوررات الجاملوررة، وهررر ه التولةررات لررد تيررراب  المجتمددع
سشريء مررن الخيقرة ذنرردما ترثر  الكلوررات ذلرر  التمير   ذ سررتوت لردرتها ذلرر  امسررتوةاب، 

اى لتة ي  تنا سوة ه ه الكلوات سما يتوا   م  المةايير المةتمد .وه ا  ا حاذما  يتطلب ترهما

 :تي يم ن للمؤسسات الجاملوة الةمت  مؤسسات ضمان الجودة واالعتماد والتنافسية 
 و    روا وبيية احوة تنا سوة.
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 ي ينللمتم الرراة   ل  تا ة من المدني ي ون  المجتم  ومؤسسات الدولة كما  ن حذ 
 لبنراء اهسحراث، والسرةي لتطبير  المنراا وترو ير ماحيارا الةلمري القحر  الكراءات، وحذ  و احاب
 (501 ،2018  براهو ،.) الجامةي سالتةلو  للجوح  متكاملة من ومة

وهرري المتطلقررات الترري تتم ررت  رري لرردر   حار  المؤسسررة الجاملوررة ذلرر  متطلبددات خارجيددة:  :ثانًيددا
وبناء لدرات لد م تكون متو ر  لد  المؤسسات الجاملوة امت د موارح مختلرة، 

( وتتم رت  ري امتري: )  مررد 189، 2019اه رر  المنا سرة لهرا. )ذبرد الغررالي، 
 (678 -676، 2015وسةيد، 

  :المبنوررة ذلررر  عررو  التميرر ، وا برردا ، وامبتكررار، والمقرراحر ، والمرونرررة، الثقافددة التنظيميددة
 والتم ين ا حار .

 الورراحر  ذلرر  تبنرري رويررة اسررتراتوجوة تسررمج سررالتحول نحررو املتيررراح  جامعيددة:القيددادة ال
 المةر ي، والودر  ذل   ر  المستريدين، وامنتماء والومء للمؤسسة.

  :وهرري التري توجررد التمير  والرررارن برين المؤسسررات الجاملورة،  ااررة المدوارد والكفدداءات
 ذندما يت  حذمها سموارح مالوة وتونوة.

 تم ررت البييرررة الترري تحتيرررن ذملوررات و نشررطة المؤسسرررة، وتررو ر البنورررة يدددة: البنيددة التحت
ررا  ري امنيرررام نحررو ا برردا  وامبتكرار برردما مررن القحرر  ذررن  المناسرقة يررو ر تة يرر اا مهما

 متطلقات الةمت اهساسوة.

 وير  القة   نه من  جت  ن تحو  الجامةة المي   التنا سوة يجب تو ير ما يلي:
 طيط االسرتاتيجي:األخذ بمدخل التخ 

 لكي تحو  الجامةة م انة تنا سوة مسرتدامة تتطلرب تركيرر ثلري  رامت، يتنراول الجامةرة 
من مختلف الجوانب واهسةاح، حا لواا و ارجواا، وذل  ذن  ري  تحليت الوو  واليةف  ي بييتها 

اههدام الدا لوة، والولوم ذل  لدرات المنا سين وتحليت الررو والتحديات المحوطة، ووم  
المستوبلوة، والوسائت المناسقة لتحوي  ه ه اههدام،  الجامةة تحتا   ل  التركير امسرتراتوجي، 
وي هب التركير امستراتوجي  ل   ن تحوي  المي   التنا سوة المستدامة يةتمد ذل  تحليت ثت من: 

  موارنة سالمنا سين. نواا الوو  واليةف الدا لوة، والررو والتحديات الخارجوة  ي بيية المؤسسة
و ن الميرررر   التنا سررررروة هرررري ذلررررر  المرهرررروم امسرررررتراتوجي الرررر   ية ررررر  الومرررر  التنا سررررري 

للمؤسسة  ااء منا سيها، وبالتالي تةد المي   التنا سوة هد اا استراتوجواا تسة   ل  تحقووه  المستمر
وجوة هن مرررة و نشرررطة المؤسسررة مرررن  رر ل اهحاء المتميررر  للمررروارح الدا لوررة، والكرررراءات امسررترات

وذملوات المؤسسة، ومن ق  يم ن الح   سأن التخطوط امستراتوجي هو الةملوة الشاملة للمؤسسة 
 (38،  2017  ي  يجاح مي   تنا سوة مستدامة. )تو ي  ومرسي،
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يتيرررج ممررررا سررررب   ن هنررراد ذ لررررة لويررررة بررررين التخطررروط امسررررتراتوجي وتحويرررر  الم ايررررا 
لترررالي  ننرررره يجرررب ذلرررر  الجامةرررات الميرررررية اه ررر  سمررررد ت التخطرررروط التنا سررروة المسررررتدامة، وبا

 امستراتوجيى لتحوي  المي   التنا سوة والحراظ ذل  استمرارها.
 :التخطيط لبناء مجتمع املعرفة 

 من   ل ذد  موومات وهي ثالتالي:

 .موومات تكنولوجوة: تتم ت  ي استخدام تونوة المةلومات 

 ةالة عواح  الشاملة، للجوح  ن   سلو ،  ت تن وميموومات تن وموة: تتم ت  ي هو . 
 .موومات  كرية: تتم ت  ي التشجو  ذل  امست مار  ي ر س المال الركر ، القح  الةلمي 

  ،موومرررررررات اجتما ورررررررة: تتم رررررررت  ررررررري الممارسرررررررات السرررررررلوثوة لأل رررررررراح، والقرررررررو ، والةررررررراحات
 (501، 2018واهذرام.) براهو ، 

نا سرررروة المسررررتدامة للجامةررررات مررررن  رررر ل: مررررنج م يررررد مررررن كمررررا يم ررررن تحويرررر  الميرررر   الت
امسررتو لوة للجامةرررات مرررن النا ورررة المالورررة والتن وموررة وا حاريرررة واهكاحيمورررة والقح ورررة، وتحويرررت 
سةرر  الجامةررات  لررر  جامةررات و نورررة وبح وررة ومتخييررة سحيررر  تتخيررص ثرررت جامةررة  ررري 

ا تترراح  ررررو  لجامةررات حولوررة ممرررا تخييررات تمنحهررا ميررر   تنا سرروة  رري ذملواتهرررا ومخرجاتهررا، و 
يةرر ا التنرررا   حا رررت لطرررا  التةلرررو  الةرررالي، وير ررر  مرررن لررردرات الجامةرررات المحلورررة، واسرررتوطاب 

التن ومورة للجامةرات  ري التةالررد  الكرراءات المتمير   مرن  ذيراء هييرة التردري ، والر ر  مرن الوردر 
اح اهكرراحيمي، وترةيرت التحالرررات مةهرا، وربرط  نشرراء الجامةرات والكلورات سمةررايير الجروح  وامذتمر

امستراتوجوة م  الجامةات ومراك  القح  الةالموة لتحسين لدرات الجامةات اهكاحيموة والقح وة 
وا حارية والتونوة، والةمت ذل   حرا  تطبووات رياح  اهذمال  ي البرامج اهكاحيموة والقح وة  ري 

 (308-307، 2012الجامةات. )اليالج، 

واررول الجامةررة لمرتقررة تنا سرروة مررن  رر ل مجموذررة مررن المتطلقررات، والتررري كمررا يم ررن 
تتم رت  ري: تحوير  سرمةة ذالورة مةتررم بهرا  ري القحر  الةلمري والتردري ، وتحوير  م انرة مميرر   
مةترررم بهرررا مرررن مؤسسرررات المجتمررر  سررواء التةلومورررة،  و غيرررر التةلومورررة، وتطررروير تخييرررات 

  لرديها رويررة اسرتراتوجوة، و طرط تنري يررة، وتحوير  تراريخ  رري متمير   ذالموارا، وامررت د  حار  متمير  
ا نجاا المترون، والمساهمة الرةالة  ي تودم المجتم  المحلي والةالمي، والموارنة الدائمة سأ يت 
الجامةررررات واهلسررررام ذلررررر  مسررررتو  الةرررررال ، وتوليررررت هجررررر  المواهرررررب بتررررو ير منررررراا محلرررري جديرررررد 

 (42-41، 2017له .)تو ي  ومرسي ، 
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وهناد  ربةة ذوامت سم اسة  س  ذامة لبناء الم ايا التنا سوة ه  مؤسسة، وتتم رت هر ه 
 (196، 2001الةوامت  ي: الجوح ، والكراء ، والتجديد، وامستجاسة لحاجات الةميت. )هت وجون ، 

يتيرج ممررا سرب   ن هنرراد متطلقرات لواررول الجامةرة  لرر  المير   التنا سرروة المسررتدامة، 
ات سم اسة  هردام توتيري مرن الجامةرات تحقووهرا واروما للتنا سروة المسرتدامةى هن وه ه المتطلق

المير   التنا سروة تحور  مجموذرة مرن الم ايرا تتم رت  ري: مرمان سوراء واسرتمرار المن مرة، وتمي هرا، 
 وتحوي  امسققوة والترون ذل  المنا سين م  اةوبة محاكاتها.

التنا سرررروة، بررررت يجررررب  ن تحررررا ظ ذليهررررا،  غيرررر  نرررره م ي ررررري  ن تحورررر  الجامةررررة الميرررر  
وتيمن استمراريتها من   ل المةر ة المناسقة واستخدامها س راء  ذالورة، ولتجنرب ا  رران  ري 
الحررراظ ذلررر  الميرر   التنا سررروة للجامةرررة، وتكرروين م ايرررا تنا سرروة راسرررخة، وي رررون ذلرر  مرررن  ررر ل 

 (171، 2018اهساليب التالوة: ) وس ، 
 المرجلوة: والتي تتوج مةر ة الوملوة التنا سوة للمؤسسة وموارنته سمنتجات  استخدام الموارنة

وممارسات و دمات  ك ر منا سيها ثراء ، ق  الةمت ذل  تة ي  اهحاء التمي  وبناء الموارح 
 والودرات التي تدذ  التمي   ي اهرثان اهربةةى ليمان تحسين  نشطة المؤسسة.

 وة من مة من سح  وتحليت وانتواء م ئ  للمةلومات التي الوو ة امستراتوجوة: وهي ذمل
تودم م ايا تنا سوة للمؤسسة، وتتطلب الوو ة توا ر  مسة  روا، وهري:  راح  قابترة مرن 
لبت ا حار ، واتيال حا لي جيرد، والرتح    ري الولرا، والحرد اهحنر  مرن الهواكرت، وروح 

 جما وة لوية بين مختلف   راح المؤسسة.

 امستراتوجوة من  جت استةمال هجومي للمةلومة  لتياح : وهو امتداح للوو ةال ثاء ام
بهرردم تة يرر  واسرررتمرارية الميرر   التنا سرروة، وذلررر  مررن  رر ل بنررراء مةر ررة جيررد  ل رررروم 
ومتطلقات المنا سة والمةلومات امستراتوجوة ذات القومة الةالوة، والتي تسه   ي تة ير  

 تنا سوة المؤسسة.

وجررررون (  سررراليب للحرررراظ ذلررر  اسررررتدامة الميررر   التنا سررروة، وهررري: )هررررت ولرررد  ررردح )هرررت 
 (230 -228، 2001وجون ، 
  الكررراء  والجرروح  والتحررردي   –الترثيرر  ذلرر   رثرران بنررراء الميرر   التنا سرروة اهربةررة الةامرررة

ويتطلررب ذلر  تطروير ثررراءات متمير   تسره   رري  نجراا  حاء مترررون  -وامسرتجاسة للةميرت
 الةمت.ذل  مستو  و دات 
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  امستمرار المن   لةمليتي التحسين والتةل :  ي يت التغير الدينامو ي  ي البيية  ارقج
مررن السرررهولة ت  ررري الميررر   التنا سررروة  مرررا ذررن  ريررر  التوليرررد،  و التررررون ذليهرررا سسررربب 
ابتكررارات وذملورررات  دي رررة يلجرررأ لهررا المنرررا  ، لررر ا مبرررد مررن التحسرررين المسرررتمر للكرررراء  

  وامستجاسة للةميت، سا مرا ة  لر   حراد  همورة الرتةل  المسرتمر حا رت والجوح  والتحدي
 المن مةى  يجاح  رن لتحسين ذملواتها.

  التغلب ذل  الويور ال اتي: والويور ال اتي هو ذدم الودر  ذل  التكول م  ال روم
 المتغيرر  سسرربب ارةوبة تغييررر اسرتراتوجيتها وهواكلهررا، وبالترالي  هرر   طرو  للتغلررب ذلرر 

الويور ال اتي هو تحديد الةوائ  الخااة سالتغيير حا ت المن مة، والتي توف  ائ ا  مام 
 التغيير من  جت   داث تغييرات مناسقة  ي الهو ت التن ومي ون   التح   والرلاسة. 

وامهتمررام بهررر ه الةنااررر ينقررر  مرررن امهتمررام سالةنيرررر القشرررر  وتة يرر  لدرتررره ومهاراتررره 
د المةر ررررة والةمرررت ذلررر  الجررروح  المبدذررررة حا رررت المؤسسرررة، وذلررر  الجامةررررة ا بدا ورررة  ررري امرررت 

متاسةررة مررد  جرردو  لرردرتها وموارحهررا الترري تمتلكهرراى ليررمان اسررتمرارية الريرراح  والسررب  التنا سررري 
وام ت م ذن الجامةات اه ر ، وتجديرد سواسرتها التنا سروة وتوجهاتهرا امسرتراتوجوة مسرتدامة 

 ها.الم ايا التنا سوة ب

 استراتيجيات تحقيق المزايا التنافسية المستدامة بالجامعات:

يةتمررد تحويررر  الم ايررا التنا سررروة المسرررتدامة ذلرر  لررردر  الجامةرررة  رري ا تورررار امسرررتراتوجوة 
 (222-221، 2017)ذبد الةال،  :المناسقة، وه ه امستراتوجوات هي

 Overall Cost Leadership Strategyاسرتاتيجية التكاليف األقل:  -1

وتةتمد ه ه امستراتوجوة ذل   ر  التكالول سامستخدام اهم ت للموارح والحيول ذل  
الموارح سألت ثلرة، وتحو  تل  امسرتراتوجوة ذرد  م ايرا تنا سروة منهرا المرونرة، والتوسر   ري سرون 

 (222، 2017الةمت، ومواجهة المنا سين، وتووية المرث  التنا سي للمؤسسة. )ذبد الةال، 
وتؤس  استراتوجوة عواح  التكلرة المنخرية ذل  لدر  الجامةة ذل  تو ير  دمة بتكلرة  لت 
من منا سيها، ويتطلب ذل   ن تستغت الجامةة ثت الدوا   المم نة لخر  التكالول، والةديد من 

 ت الجامةات  ي مختلف  نحاء الةال  تحاول امستراح  من استراتوجوة التكلرة اهلت وتويورها سش
كبير  ي بناء  ن مة تةلو  الكترونوة الوما يسم  سالجامةات ام تراموة،  تة ي  التةلو  ذبر امنترنا 

 (431، 2017يساذد الجامةات ذل  المنا سة سش ت  ةال  ي التدريب والتةلو  الةالمي. )ها  ، 
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  Strategy Differentiation اسرتاتيجية التمايز: -2

السررون بتوردي  منررتج يتميرر  سالوردر  ذلرر  المنا سرة، ومررن قرر   امسرتراتوجوة وتسرتهدم هرر ه
 ذلرررررررر  الجامةررررررررات  ن تكررررررررون لررررررررديها مميرررررررر ات محرررررررردح  تةمررررررررت الجامةررررررررة ذلرررررررر  الحررررررررراظ ذليهررررررررا. 

 (222، 2017)ذبد الةال، 
ويم ن للجامةات  ن تستريد مرن هر ه امسرتراتوجوة  ري تحوير  التمير   ري    مجرال مرن 

بهررررا ذرررن المنا سررررين لهرررا، وهنرررراد  ورررارات للتميرررر  يم ررررن  ررر ل تورررردي   ررردمات ذات عومررررة تنرررررح 
 (430، 2017للجامةات ام توار من بينها: )ها  ، 

يرتكرررر  ذلرررر  المرررروارح والسررررمةة والبررررررامج اهكاحيموررررة، وشنجررررااات  ذيرررراء هييررررة التررررردري ،  األول:
 والقح  الةلمي ثميته وجوحته، وامذتماحات اهكاحيموة.

  ذلرر  تجرارب الطرر ب وحرجرة رمرراه  ذرن البرررامج اهكاحيموررة يرثر  ذلرر  المسرتريد،   الثدداني:
 والخدمات، سجانب جوح  الممارسات التةلوموة.

وهو  وار امست مار امستراتوجي ال   يرث  ذل  الةائد من امست مار، وتحليرت التكلررة  الثالث:
 والةائد، ومقط النروات.

ا جموةهرا، ولكررن المهر   ن تكررون ويم رن ه  جامةرة ام توررار مرن بينهررا  و التةامرت مةهرر 
 هناد  طوات للةمت متوااية لةملوات التخطوط والتن و  والتووي .

 Focus Strategy اسرتاتيجية الرتكيز: -3

وتهت  سقوام المؤسسة بتوسو  السون  ل  ذد  لطاذات سحي  تيمن لدراا من التماقت  ي 
ه الجهروح التسرويقوة لخدمرة لطرا  كرت لطرا  مرن الوطاذرات مر  الةمرت ذلر  عورام المؤسسرة بتوجور

محردح، وذلرر  المؤسسررة المراعقررة المسررتمر  لتغيرررات البييرة التونوررة والنمررو  رري الوطررا  المسررتهدم. 
 (222، 2017)ذبد الةال، 

ويم ن للجامةات  ن ترث  ذل    د الجوانب اهساسوة، ثالترثي  ذل  جوح  المد  ت 
ر  المروارح القشررية،  و الترثير  ذلر  التنمورة المسرتدامة والةملوات،  و الترثي  ذل  ا بدا   ي  حا

للموارح المالوة،  و ذل  السمةة  و غيرها من الجوانب التي تر   هميتها وشم انورة الترثير  ذليهرا 
 (431 ،2017 للتمي  والمنا سة. )ها  ،

تشرتمت و  ار)بورتر(  ل  هر ه امسرتراتوجوات وهري: عوراح  التكلررة، والتمراي ، والترثير ، و 
  ن الركر  استراتوجوة الترثي  ذل  سةدين، الترثي  ذل  التكلرة، والترثي  ذل  التماي ، و  ار  ل  
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 ية استراتوجوة،  للب ي  تو التنا سوة  المي  هي  ن  امستراتوجوات اهساسوةمرهوم  ءالتي تكمن ورا
ت  ن تحي المؤسسة نذا  راحت ى ووم سام توارسسة  ن تؤ من الم بالتنا سوة يتطل   ي  الميوو ن تح

ذليها،  لللحيو  تسة التنا سوة التي ختار نو  المي   ذليها  ن ت بيج هالتنا سوة  نن   ذل  المي
 All things to all " الناسكت  يء لكت سسة "ؤ ن تكون المأ  ،ذليها هالوت ستحيل ال   والمجا

people" غالقرا مرا يةنري  ن  هن ذلر  ىسرطمرن المتو  ت لر ءو حا ستراتوجييةد وارة للتوسط ام
  (Porter, 1985, 12 ا   ن.)تنا سوة ذل   ي  لو  لديها م المؤسسة

 استراتوجواا،  واراا سيرته التماي  ذل  تووم  ن يجب المستدامة الناجحة التنا سوة المي    ن
 (15 ،2013 الروهاء،.)سسهولة توليده ام رون  يستطو  م منتج  و  دمة تودي  يةني وال  

غير  ن هناد الةديد من الرجوات تمن  تنري  تل  امستراتوجوات، وذل   ذ ل  يت  تحديد 
الخطرروات الةملوررة الميررا قة لتلرر  امسررتراتوجوات، ومررن قرر   ررنن هنرراد مجموذررة مررن المؤ ررررات 
 الةملورررررررة الميررررررررا قة لممارسرررررررة امسررررررررتراتوجوات التنا سررررررروة، والترررررررري يومرررررررحها الجرررررررردول التررررررررالي: 

(Akan et al., 2006, 45) 
 املؤصرات العملية املصاحبة ملمارسة االسرتاتيريات التنافسية (2جدول رقم )

 اسرتاتيرية التمايز
اسرتاتيرية 
 قيادة التكلفة

اسرتاتيرية الرتكيز على التكلفة 
 املنافضة

اسرتاتيرية الرتكيز مع 
 التمايز

 .تطوير اخلدمات واملنترات 

   ــداك يف التكنولوجيـــــــا اإلبـــــ
 يب التسويقية.واألسال

    ــة ــات إجيابيــــ ــاء عالقــــ  بنــــ
 مع مواقع الصناعة.

 .تعزيز اإلبداك والقدرات اخلالقة 

 .توقع منو وتاري احتياجات السوق 

 .بناء حصة سوقية كبرية 

تقليل تكاليف 
 التوزيع.
 

 .تقديم خدمة مميزة للعمالء 

 .حتسني الكفاءة التشايلية 

 .الرقابة على جودة املنترات واخلدمات 

   املكثـف للعـاملني يف الصــف   التـدريب
 األمامي من املؤسسة.

   ــدمات ــديم اخلـ تقـ
 واملنترات اخلاصة.

  إنتاج سلع وخـدمات 
ــوق   ــات السـ لقطاعـ
 ذات السعر املرتفع.

 .إنشاء سوق حمددة 

يتيرررج ممرررا سررررب   ن هنررراد قرررر ث اسرررتراتوجوات للتنا سررروة، وهرررري اسرررتراتوجوة التمرررراي ، 
الترثي ، وتشتمت استراتوجوة الترثي  ذل  سةدين، الترثي  واستراتوجوة عواح  التكلرة، واستراتوجوة 
لكت استراتوجوة من امستراتوجوات مجموذة من المؤ رات و ذل  التكلرة، والترثي  ذل  التماي ، 

ررا ا ت  اررا  الدالرة ذلرر  اهحاء التنا سرري، وهر ا يؤثررد ذلرر   ن ثرت اسررتراتوجوة تتيررمن مسراراا مختلرا
  سوة.ج رياا لتحوي  المي   التنا
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 ( استراتوجوة راسةة وهي:433-432 ،2017 و مام )ها  ،
 Strategic Alliancesالتحالفات االسرتاتيجية:  -4

تهرت  الةديررد مرن مؤسسررات التةلررو  الةرالي سالتحالرررات  و الشررثات امسررتراتوجوةى لتة يرر  
تطروير ل IBMالتةل  والقحوث والردذ  المؤسسري،  جامةرة مينسروتا ح لرا  ري تحرالف مر   ررثة 

ن ررام مةلومررات متكامرررت للطرر ب، وذلررر  مسررتو  الةررال  الةربررري توجررد تحالررررات اسررتراتوجوة برررين 
جامةررات ذربورررة و  رررر  ذالمورررة لتة يررر  لررردراتها التنا سررروة، الرررقة  الجامةرررات السرررةوحية ذوررردت 

سمرا يحور   (Yale)و  (MIT)اتراعوات  راكة وتو مة م  جامةات ذالموة  مري وة م ت جرامةتي 
 ةر ة، والتونوة، وشلامة  سحاث مشترثة. نوت الم

ويجررب ا  رررار   لرر   ن اسرررتراتوجيتي التمررراي  والتكلرررة همرررا اهسررراس الرر   انطلورررا منررره 
جمو  امستراتوجوات الوما سةد، وبالنسقة للتةلو  الجامةي نجد  ن استراتوجوة التكلرة تتسراو  مر  

املورررة م تتجررره نحررررو الربحورررة،  ررررنن ميرررطلج الكرررراء  والرةالوررررة  ررري اهحاء، وهن المؤسسررررات الج
امستراتوجوة التي تتناسب م   هدا ها هي استراتوجوة التماي ، والتي انطلورا منهرا اسرتراتوجوات 

 (166، 2018  ر  م ت: ) وس ، 
  :ا.استراتيجية االبتكار  والهدم منها تودي  منتجات  و  دمات جديد  تماما

  :نهرررا ذمررررت اه رررواء نرسررررها التررري يورررروم بهررررا والهرررردم ماسددددتراتيجية الفعاليددددة التشددددغيلية
المنا سون، ولكن سطريوة   يت وهو ما يةرم بتبني " السلود الحشد "، ويم ن امذتماح 
ذل  ذدح من املوات لتحو  الرةالوة التشغيلوة منها: استخدام   يت للتكنولوجوا، والتناء 

 ك ر  ةالوة.  يت المد  ت، والتدريب اه يت لأل راح والهو ت ا حار  اه

  فيا التنافسية المستدامة والريادية في الجامعات: المحور الثالال: العن ة
رررا الجامةررات تحرررديات جديررد  م رررت: مرررور  تحويررر   تشررهد المؤسسرررات التةلوموررة  يواا
مةررررايير الجرررروح ، والحيررررول ذلررررر  امذتمرررراح، و يررررولها ذلرررر  ترتيرررررب متورررردم  رررري لرررروائ    يرررررت 

لموررررة،  لرررر  غيررررر ذلرررر  مررررن التحررررديات، وهرررر ا ييرررر  الجامةررررات الجامةررررات ذلرررر  المسررررتويات الةا
 (.649، 2015)  مد وسةيد،  الميرية  ي منا سة  ديد  ذل  المستو  المحلي والدولي.

ه ا سا ما ة  ل   ن الجامةات اليوم تلوش  ي بيية تنا سوة تهدم  ل  التمي  والترون 
وا بدا   ي مةار ها ومهاراتها وام انواتها،  ذل  منا سيها، ل ا تسة  ثت جامةة ذل  التررح والتمي 

 ( 332-331، 2107)الديحاني،  وتنميته  سيور  حورية مستمر  لتحوي  اههدام المنشوح .
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ذل   ن التنا    ي مجال التةلو  الةرالي  ارقج  مرر  (2017 ود  كدت حراسة )الةال، 
نا سرروة  سرروم تروررد الم رران مررور  ووالةرري، و ن الجامةررة الترري لررن تسررة  للوارول  لرر  ميرر   ت

والم انررة، وبالترررالي مبرررد مرررن تررو ير ميررر ات تنا سررروة برررين الجامةرراتى لتكرررون اه يرررت  ررري مررروء 
 التحومت الةالموة والتياح المةر ة.

 ت ايد  ود التنا سوة، المي   ذل  الحراظ ذل  الودر  ومةف الةالموة، المنا سة لت ايد ن راا
 ترةيرررت ذلرر  الجامةررات لررردر   رري ي مررن المسررتدامة التنا سررروة الميرر   ميرراحر  هررر  مررن سررأن الرروذي
 اهذمرررال ريررراح  وتةلررو  الريررراح  التةلررو  يةتبرررر لرر ل  منا سررريها، مررن  سرررر  سشرر ت الريررراح  التةلررو 

 التغير م  التكول ذل  الودر  لديها ي ون   ي  والتطبوقوة الن رية النا وة من للتغيرات استجاسة
 (Peter, 1995, 4. )للجامةة التنا سي اهحاء ذل  اهقر لغسا له مما والمستمرى السري 

ومن ق   الجامةات التي تتبني التةلو  الرياح  تةتبر هي  حا  التغيير  ي المجتم  ال   
يسة   ل  تحوي  التنا سوة واستدامتها، لما له من تأقير ذل  سلوثوات و مو ات اه راح الر ين 

مررا  نهرررا وسرريلة لتطررروير الةولوررة الرياحيرررة، وبنرراء المهرررارات يسررةون   ررر ن مشرراريةه  الجديرررد ، ث
الحواتورة والرياحيرة المناسرقة للوررن الحراح  والةشررين لرد   رقاب الجامةرة، وت ويرده  سالوردر  ذلر  

 .لمجتم ا ر اا  اذ ا  ي تنموة  وا ن ي ون
الرياح  يةمت ذل   ن التةل  ، ساسوة للتنموةهحرثات الم التةل  الرياح  يةد سم اسة   د ا

 برين مؤسسررات سرد الرجررو  الوارت  رري الررتةل  الريراح   لوررةةرد ذلر  بنراء مجتمرر  للمةر رة، ثمررا ي
ل  هو رت السرون مرن  ر  رو ذمت وتغييرر  هو يساه  بتو ير، التةلو  وا تواجات سون الةمت

ويراء يسراذد  ري الممرا مرن الررواح المبرد  والمبتكرر، وشنترا  جيرت  ب، للطر رياحيرة مهرارات تنمورة
 .والرور القطالة ةمش ل ذل 

ومرن قر   رنن التةلرو  الريراح  الجرامةي يةررد مرن  هر  ذوامرت تمير  الجامةرات ومؤ رراا لوياررا 
للمنا سررة ذالموارراى وذلرر  مرررن  رر ل مررا يسررره  سرره مررن تنموررة ا بررردا  وامبتكررار والمقرراحر  والحمررراس 

ا لألذمررررال ولرررراح   وبنررراء ال وررررة وامهتمررررام برررين  رررر ب الجامةررررات  ررري تةلرررر  ثوررررل ييرررقحون  رواحا
للمسررتوبت، ثمرررا يهرررت  سنكسرررابه  المهرررارات وابتكرررار  ررررو ذمرررت جديرررد ، والتررري تسررره   ررري تنشررروط 

 اهسوان المحلوة، ومن ق  التنموة املتياحية، وبالتالي الودر  ذل  المنا سة ذالمواا.
ا  ي الحراظ ذل  الرياحية واستدامة التنا   سوة، منها:وهناد ذناار ث ير  تلةب حوراا مهما

  الن رر  لر  ريراح  اهذمرال ذلر   نره وسريلة  اذلرة  يجراح  سروان جديرد ، ومرن قر  محاربرة
القطالررررة، ثمررررا تةرررررد مجرررراما  يررررقاا لممارسرررررة ا برررردا  وامبتكررررار وايررررراح  ا نتاجوررررة والنمرررررو 

 املتياح  واياح  الد ت الشخيي، وه ا بدوره يحو  التنا سوة.
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 ؤسسرررات الرياحيررة وثيلرررة التغيررر  ررري المجتمرر ،  اارررة  ررري تةررد المشررراري  الرياحيررة  و الم
هو ررت السررون والةمرررت، ثمررا تةمررت ذلررر  ر رر  الكرررراء   رري اسررتخدام وتحويرررت المرروارح مرررن 

 مستو  متدني ا نتاجوة  ل  مستو  ذالي ا نتاجوة.

 .تةمت الرياح  ذل  تو ين ونوت  ساليب ووسائت التكنولوجوا الحدي ة من الدول المتودمة 

 لريرراح   ريوارا بررين الةلرر  والسرون، وسررد الرجرو  بينهمررا مررن  ر ل  يجرراح مشررروذات تم رت ا
 (633-632 ،2015 وموس ، الةتيبي) و دمات جديد .

  التةررررم ذلررر   بوةرررة البييرررة التررري تسرررة  المؤسسرررة  لررر  التةامرررت مةهرررا، ورذايرررة ال وا رررة
 الرياحية وتطويرها  ي الجامةات.

  ليررمان النمررو مرن  رر ل  ربرر  ويرائف رئوسررةى وهرري: ترراك  المةر ررة و مايتهررا وشحارتهراى
 الحيول ذل  المةر ة، واوت المةر ة، وتخ ين المةر ة، والمشارثة  ي  نتا  المةر ة.

  تنموررررة الوررررردرات الريرررراح  الةامرررررة مررررن  ررررر ل الوررررردر  ذلرررر   يجررررراح الركررررر  وتويومهرررررا، ورويرررررة
 ذمال.المش  ت ثررو، وشحار  الة لات س راء ، وتودير ا تواجات اه

  تنموة مجموذة القو  والمهارات والمةتودات والسلوثوات الرياحية التي تؤقر  ري مخرجاتهرا
 ي جةت اه راح رياحيين  م مى لتد و  مخرجات  و  م انوات المؤسسة  ي سون الةمت، 
وبالترررالي الحرررراظ ذلررر  م اياهرررا سشررر ت مسرررتدام م رررت: الوررردر  ذلررر  القحررر  ذرررن الرررررو، 

 رر  المقراحر ، وتطرروير  ررق ات اهذمرال، واتخرراذ الورررارات وامسررتو لوة والرتح   الرر اتي، و 
 وامت د التركير امستراتوجي.

  تطوير استراتوجوات م ئمة لمواجهة الوو  التنا سوة الخم ، والتي تم ت هو ت المنا سة
وهي: الجامةات التوليدية، والجامةرات الخاارة واهجنقرة، والتةلرو  المرتروح، والتةلرو  ذرن 

 سةد، وسوو  المستريدين وا تواجاته ، ولو   احاب الميالج ومغو ه .

  :تلبوة متطلقات التنا سوة من   ل استراتوجوات تحسن اهنشطة الرئوسة والمساذد  م ت
المنرةررررة، واسررررتراتوجوة  -اسرررتراتوجوة تحسررررين  ةالورررة اهحاء، واسررررتراتوجوة تحسررررين الكلررررة

  جررراء تغييررات جوهريررة  ري الخرردمات.) الخنيرر ان،ا ترران السررون الةرالمي، واسررتراتوجوة 
 (112، 2019والخيير ، 

  امهتمررام بتنمورررة مواهررب المررروارح القشرررية  ررري تحويرر  تنا سررروة التةلررو  الةرررالي مررن  ررر ل
التركيررررر النالررررد والورررردر  ذلرررر   ررررت المشرررر  ت، الورررردر  ذلرررر  التةرررراون والةمررررت الجمررررراذي، 

ت وامتجاهات، ومهارات القواح ، ومهارات امتيال وا بدا  وامبتكار، والتنو   ي ال وا ا
الشررهوة والم توبرة، واملتر ام سأ  عورات الةمرت وا تراالورة اهحاء، ويجرب امهتمرام بترو ير 
 التدريب والتطوير المستمر للةاملين، وتة ير  عرو  قواالورة ترتكر  ذلر  التررون  ري اهحاء.

 (680 -679، 2015)  مد وسةيد، 
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  القواس المرجةيBench Marking  را نموذجوارا، وتحردح وذل  سأن تختار الجامةة منا سا
جوانب تمي ه  ي مختلف المجامت، ق  اتخاذ ثا ة التدابير ال امة للةمت ذل  توليت الرجو  

 (312-311 2017)اللقاح،  بينهما، وذل  للواول  ل  م انة ه ا المنا   النموذجي.
 سرتراتوجوة الترةيرت ا يجرابي لردور التحالررات امStrategic Alliances  مر  الجامةررات

ومراكررررر  القحررررروث الةالموررررررة لتحسرررررين لررررردرات الجامةررررررات الميررررررية اهكاحيمورررررة والقح وررررررة 
 (381-380، 2015)غناي ،  وا حارية والتونوة.

 التنافسية الميزةدور التعليم الريادي في تحقي  تفعيل المحور الرافع: التصور المقترح ل
 معات المصرية:لجافاالمستدامة 

 ي موء اهحب الن ر  للقح  والدراسات الةلموة ذات اليلة، يأتي ه ا التيور سلواا 
لترةيرت حور التةلررو  الريرراح   رري تحويرر  المير   التنا سرروة سالجامةررات الميرررية، ويتكررون التيررور 

 :من ستة محاور ذل  النحو التالي الموترح
 فلسفة التصور المقترح:أ( 

 سررريةة بييررة  ري يررت – موترررح ذلرر   لسررة مؤحاهررا  ن التةلررو  الريرراح يسرتند التيررور ال
 اقج مرور  ملحةى لمساهمته الكبير   ري تحوير  المير   التنا سروة  -المنا سة تتمي  سحد  التغير

المستدامةى  ي  يرث  التةلو  الرياح  ذل  تم ين الط ب من التركير وا بدا  وامبتكار والةمت 
وشكسررررابه  المهرررارات ال امررررة لسرررون الةمررررت، وتجهيررر ه   حار  مشرررراريةه ى ذلررر   ررررت المشررر  ت، 

لو ونوا موا نين منتجين حا رت مجرتمةه ، ومرن قر  يسرهمون سورو   ري التنمورة املتيراحية، وايراح  
 الد ت الوومي، ومن ق  تحوي  المي   التنا سوة المستدامة.

   اقج وسيلة الةير  ي تغيير كما تتم ت  لسرة التيور الموترح  ي  ن التةلو  الرياح
قوا ررة اه رررراح والمجتمرر  و سررراليب تركيررره ى لويرررقحوا مقرراحرين لرررديه  الورردر  ذلررر  تحويررت   كررراره  
وا تراذاته   ل  مشروذات ناجحة، ثما  ن نشر وشحما  التةلو  الرياح   ي الجامةرات لره نتائجره 

كونره يسراذد  ري بنراء لاذرد  ذرييرة مررن الكبيرر  وآقراره ذلر  تحوير  المير   التنا سروة المسرتدامةى ل
الرياحيررة، وشذرررداح  الةولورررة لتطرروير وسرريلةى الريرراحيين والمبرردذين والمبتكررررين ولرراح  المسررتوبت،  هرررو

   ب الجامةة ل وا ة رياحية لوامها ا بدا  وامبتكار وا نجاا.
كمرررا تورررروم  لسرررررة التيرررور الموترررررح ذلرررر   سرررراس  ن الجامةرررات تةررررد   ررررد  المؤسسررررات 

لمسرريولة ذررن تورردم المجتمرر  وح رر  ذجلررة التنموررة  لرر  اهمررام، ولكررن الجامةررات  اررقحا تواجررره ا
تحرديات جديرد  منهرا تحرديات تردويت التةلرو  الجرامةي، ومرغوا سرون الةمرت المتغيرر ، والمنا سرة 

الريرررراح ى ومررررن قرررر   تبنرررري  للتةلررررو  التوجررره منطلوررررات المحلورررة والةالموررررة، وهرررر ه التحررررديات تةتبررررر
الميررية للتةلرو  الريراح  يسراذدها ذلر  التكورل مر  متغيررات الةيرر، وتنمورة لردرتها  الجامةرات

 ذل  بناء مي   تنا سوة مستدامة.
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وترأتي  لسرررة التيررور الموترررح مررن منطلرر   ن حذرر  وتحويرر  الميرر   التنا سرروة للجامةررات 
رتوراء بهر ه الميرية لوسا هد اا  ي  د ذاته، وشنما وسيلة لتحوير  هردم  ذمر ، وهرو محاولرة ام

الجامةرات، وجةلهرا  ك رر ثرراء  ولردر  ذلر  المنا سرة، ومسراذد   ريجيهرا ذلر  م  ورة التطررورات 
 والتغيرات الةيرية، وتنموة لدرته  ذل  المنا سة المحلوة والةالموة.

 أهداف التصور المقترح:ب( 

ذ  وتحوي  يةد الهدم اهساسي من ه ا التيور الموترح ترةيت التةلو  الرياح  من  جت ح
المي   التنا سوة سالجامةات الميرية، وذل  ذن  ري   ذطاء المسيولين والقواحات و ذياء هيية 
ا م  توموج  لسرته، و هدا ه، ومرتك اته، وم محه، والمةولات  التدري   ي الجامةة تيوراا وامحا

 ه الجامةات  ي التي تحد من تطبووه، وممانات لنجاح ه ا التيور، مما يساذد الوائمين ذل  ه
 اتخاذ الورارات المناسقة والرةالة للتطبي  السلو ، ويم ن توموج ه ه اههدام الوما يلي:

  التطرروير الشررامت لمن ومرررة الةملوررة التةلومورررة  رري الكلوررات الجاملورررةى لمسرراير  التغييررررات
تدامة والتطورات المةاار ، من   ل ترةيت التةلو  الرياح  لتحوي  المي   التنا سوة المس

 سالجامةات الميرية.

   مةالجة  وجه الويور التي  ابا الجامةات الميرية، والتي تتم ت  ي انخرراا ثرراء
 الموررات الدراسة، و رن و ساليب التةل ، و ساليب التووي ، والقح  الةلمي، والمةلمين.

  تحديرررد المهرررام واهحوار التررري ينقغررري  ن يوررروم بهرررا ثرررت ذنيرررر مرررن الةناارررر الجاملورررةى
 .الميرية المستدامة للجامةات التنا سوة المي   لدذ  الرياح  التةلو  لترةيت

  المي   لدذ  الرياح   ر اح المسيولين  لي ا جراءات التي يم ن من   لها ترةيت التةلو 
 .الميرية للجامةات المستدامة التنا سوة

 ترةيررت التةلررو   توردي  سةرر  اهلوررات والطرررن الترري يم ررن  ن تةتمرد ذليهررا الجامةررات  رري
 الرياح  وحذ  المي   التنا سوة بها.

 .ا ذداح اهكاحيمي للط ب، والتأكيد ذل  مرور  امت كه  للمهارات الرياحية 

 .الةمت ذل  تغيير اتجاهات   ب الجامةة، وغرس قوا ة الةمت الحر  ي مختلف مجامته 

 مررال، واررناذة لرراح  غررس روح المقرراحر  لررد   رر ب الجامةررة، وايراح   رررو نجرراح اهذ
 المستوبت، لتحمت   قاء النمو املتياح .

  توردي  مجموذررة مررن التوارروات الترري ينقغرري ذلرر  الجامةررات مراذاتهررا ل رتورراء سجهوحهررا
 وذ  المي   التنا سوة بها.
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 ركائز التصور المقترح:ج( 

 : همها من  س ، ذد  الموترح ذل  التيور  لسرة ترتك 

 ساسررريى لتحويررر  الميرر   التنا سررروة للجامةررة،  يررر   نررره اهحا   ن التةلررو  الريررراح  مررد ت  -1
الرئوسة  ي تكوين  خيوة ومهارات الررح، وبالتالي المجتم  ث ت، وله الدور اهساسي 

  ي تكوين المواهب الركرية والطالات المبدذة وتويورها  ي تحوي  التنموة.

 الي   ل الةووح الوليلة الماموة.التةلو  الرياح  من  برا التجارب الناجحة  ي التةلو  الة -2

المي   التنا سوة المستدامة  اقحا مطلقاا مرورياا  ت  تستطو  الجامةات تحوي  النمو  -3
 والقواء  ي البيية التنا سوة.

والترري تسررة  للحيررول ذلرر  الرياحيررة  2030يتر امن هرر ا التيررور مرر  رويررة الجامةررات  -4
 والمي   التنا سوة المستدامة.

الطامحرررررة  لررررر  الريررررراح  الةالموررررة ذلررررر  اسرررررتغ ل ا م انرررررات والوررررردرات تةمررررت الجامةرررررات  -5
 ا بدا وة وتوجيهها  ي  دمة الرياحية والتنا سوة المستدامة.

تطوير الخطط والبرامج الدراسوة حا ت الجامةة، وامستراح  من  طط وبررامج الجامةرات  -6
 الرياحية والمنا سة ذالمواا.

ةها  ري ميرام الجامةررات المتودمرة، والحرراظ ذلرر  تبنري الجامةرات للتةلرو  الريرراح  يير -7
 م انتها  ي التينورات الدولوة.

 إجراءات التصور المقترح:د( 

 تتنررراول  جرررراءات التيرررور الموتررررح مجموذرررة مرررن المقررراحئ تررر  استخ ارررها مرررن الدراسرررة
  الن رية للقح ، ويت  تطبووها من   ل ذد   جراءات، يم رن مرن   لهرا ترةيرت التةلرو  الريراح

 لتحوي  المي   التنا سوة المستدامة سالجامةات الميرية، ثما يلي:
 المبادئ التربوية الموجهة للتعليم الريادي الجامعي: :أوالً 

 التةلو  الرياح  يجب  ن يوجه نحو الطالب سأن يسمج له سالتركير الحر والمستوت، و ن 
ررا سره وبحواترره، ويحرردح مسرتوبله و هدا رره، و  يلبرري  مو اتره،  الريرراح  ت هررر  رري يخترار مسرراراا  ااا

مجتمرر  يشررج  ذلرر  التركيررر الحررر، ويبتةررد ذررن السررلبوة والخيررو  وامستسرر م، وبرر ل  مبرررد  ن 
 يةتمد التةلو  الرياح  ذل  الموجهات التربوية امتوة:

 :تعلم من أجل فهم التفاعل بين التعامالت االجتماعية المتعددة 

رررا تشررر ت بييررةوال والمشررررو  الريررراح  الشررخص مرررن  كررت ا، ن اما ومرررن اليررررور   ن  مةورردا
يمتلررر  الطالرررب اهحوات ال امررررة لكونورررة التةامررررت والتواارررت مررر  التجمةررررات المختلررررة )المررررورحين 

 وم سوما  احاب الميلحة ال ين يتراذت مةه  سانت ام. والةم ء والممولين...(
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 :تعلم من أجل التنقل في بيئة معقدة 

التةامرررت مررر  التةويرردات التررري يررمرررها الةيرررر الحرررالي سمتغيراتررره  ن ثررراء  الطالرررب ت هرررر  ررري  
المتشاس ة، والتي تررا ذل  الطالب  ن يتحل  سسرمة التركيرر النالرد، والوردر  ذلر   حار  المةر رة 

 والمةلومات المتنوذة المستخلية من البيية المحوطة.
 :تعلم من أجل بناء وتقييم المعرفة واالستراتيجيات الرياداة 

ليرررررررور  الترثيررررررر  ذلرررررر  تطررررررروير المهررررررارات الررحيررررررة للطررررررر ب، وبنرررررراء المةر رررررررة  مررررررن ا
وامسرتراتوجوات الرياحيرة مرن  جرت المغرامر  الرياحيرة المحسروبة، التري تجةلهر  لراحرين ذلر  تحوير  

  هدا ه ، وتطوير ن ذته  الرياحية.
 :تعلم من أجل تحويل األفكار إلى أفعال 

ومت تتةلرر  ب"لمرراذا؟" )التركيرر التررأملي(، وثرر ل  ولتحويرت اه كررار  لر    ةررال ت ررار تسرا
"كورل؟"،  ررالجم  بررين هر ين الجررانبين مررن الرتةل  يسرره   رري تطروير المهررارات الرياحيررة، والتةامررت 

 سطريوة   لة ومرنة م  اهوما  المةود .

 إجراءات لتفعيل دور التعليم الريادي: :ثانًيا

ةلرررو  الريرراح  يجرررب  ن تةمررت القوررراح  لنجرراح التإجددراءات تتعلدددق بالقيدددادة المؤسسدددية:  -1
 : المؤسسوة ذل  محورين

 األول: تأصيل ثقافة التعليم الريادي، وذلك من خالل:
  تو وة ثا ة الةاملين و ذياء هيية التدري  والط ب سرلسررة التةلرو  الريراح ، وحوره  ري

 وورش الةمت.تحوي  المي   التنا سوة المستدامة، وذل  من   ل ذود الندوات والمؤتمرات 

 المؤسسي وامبتكار ا بدا  تحوي  موومات كأ د الرياح   ل  القواح   و ا حار  من التحول 
 .آ ر جانب من التنا سوة المي   تحوي  متطلقات  ه  و  د والتن ومي، وا حار 

   ذاح  الن ر  ي رسالة الجامةةى لتتبن  التةلو  الرياح ، ووم  آلوات ممنهجةى لتطبي 
   الرياح  الجامةي.التةلو

 .حذ  امبداذات والمهارات واه كار الجديد ، والةمت ذل  تطوير ه ه اه كار وا تيانها 

 .اياح  مسيولوة المؤسسة تجاه البيية وتلبوة ا تواجاتها 

 .تو ير مناا حاذ  لإلبدا  وامبتكار حا ت الواذات الدراسوة 

 تدذ  المي   التنا سوة. تيمو  برامج تةلوموة  ي التخييات الناحر  والتي 

  تنمورررة روح التحرررد  والر قررررة  ررري المقرررراحر  وتم رررين المقرررراحرين مرررن  يجرررراح  ررررو  قوقوررررة
 لتأسو  مشاري  رياحية.
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 :خالل من الريادي الثاني: التوجه االستراتيجي نحو التعليم
 .تيمين رياح  اهذمال للط ب ممن  نشطتها امستراتوجوة 

 غيرات المحلوة والةالموة.المرونة وسرذة امستجاسة للت 

 .الترثي  ذل  المستوبت سش ت  كبر والسةي نحو امستدامة 

 .تحويت الجامةة  ل  بيية تكنولوجوةى لتتواكب م  اه كار الرياحية 

 .جةت المخا ر  تش ت ذنيراا جوهرياا  ي استراتوجوة الكلوةى لتحوي  النجاح 

 ؤسسة.تنوي  مياحر التمويتى للحراظ ذل  استو لوة الم 

 التدريس، وتتمثل فيما يلي: هيئة إجراءات تتعلق بأعضاء -2
  تبني ال وا ة الرياحية والةمت ذل  حذمها وتنميتها، والةمت ذل  تو ير بيية قواالوة رياحية

 تربوية تدذ  امبتكار والتمي  وا بدا .

   متاسةة ثت ما هو جديد  ي مجال التخيص، وباهسراليب والطررن الحدي رة  اارة تلر
 متةلوة سالتةلو  الرياح .ال

 .تطبي  استراتوجوة التةلو  الرياح ى لبناء الط ب بناءا  ام ا ومتكام ا 

 . الترثي  ذل  بناء الةولوة الرياحية للط ب، وبناء المهارات الرياحية لديه 

 .الوذي سا ت م اهنماا الركرية للجيت الحالي ذن اهجوال الساسوة 

 بريرررراح  اهذمررررالى تسررررتهدم  كسرررراب الطرررر ب المهررررارات  تيرررمو  برررررامج تةلوموررررة  ااررررة
الرياحيررررة، وتكسرررربه  المةررررارم الخااررررة س ونوررررة توليررررد اه كررررار ا بدا وررررة وتحويلهررررا  لررررر  

 مشروذات، وشذداح حراسات الجدو ، وتنري  المشروذات.

 ة. مراء القةد الدولي ذل  المناهج والموررات الجاملوة، وربطها سالتغيرات المةرالوة الةالمو 

  ت ويررد المنررراهج سالويرررايا والمشرر  ت امجتما ورررة والسواسررروة واملتيرراحية، والتررري ترررربط
 الط ب سمجتمةه .

 والررتةل  الرر اتي، الرتةل : م ررت اهذمررال ريراح  مجررال  رري المتمير   الحدي ررة الطرررن  اسرتخدام 
 الحالررررة، وحراسرررات التطبيررر ، همررراكن الميدانوررررة وال يرررارات الررر هني، والةيرررف التةررراوني،
 .الحدي ة اهساليب من وغيرها .. اهحوار، وتم يت الناجحين، اهذمال لرواح ومواس ت

  ومشر  ت ليرايا  مرام القا ر  مومر   ري المتةل  جةت ذل  التووي  ذملوة  ي الترثي 
  وط، والحرظ الت ثر ذل  الط ب لدر  عواس ذل  يوتير م سحي  والتنوي  سالوال ، مرتقطة

 ما اممتحانات  سيلة تنوي  م  وا بدا ، كالتحليت اه ر  الةولوة لودراتا عواس  ل  تمتد بت
 . الة وحراسات ومشروذات، مرتوح، وثتاب وذملوة، ومومو وة، موالوة، بين

 .الةمت ذل  بناء وتنموة والمهارات القح وة للط ب سطريوة مبتكر  و  لة 
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 إجراءات تتعلق بالفكر التنظيمي، وتتمثل فيما يلي: -3

 رار مورررر قوررا ي ذرررن ريرراح  اهذمررال لطرر ب الجامةرررة، يتنرراول اه ررر الركريررة للتةلرررو   لرر
 الرياح ، ومد  تأقيره ذل  المستو  الررح  والمجتمةي.

   نشررراء مرثررر  لريررراح  اهذمرررال حا رررت الجامةرررة، مجهررر  سا م انرررات التررري يتطلبهرررا التةلرررو 
 الرياح  و نشطته المختلرة.

 ي ثونها من  ه  املوات المساذد   ي يهور املتياح المةر ي.تو ير  امنات ا بدا  الةلم 

 الرياحية الناتجة ذن القحوث التي تجريها الجامةة. لأل كار بن   نشاء 

 الجامةة، يووم بوم   طط مستوبلوةى لتطوير  حا ت مرث  للتخطوط امستراتوجي  نشاء
 القح  الةلمي، وتلبوة ا تواجات سون الةمت.

 براءات  ل  الةلموة اهسحاث بتحويت الجامةة، يووم حا ت ات ام ترا  نشاء م تب براء 
 ساليررناذة الةلمري القحر  وربرط الةلمورة، اهسحرراث نشرر ذلر  الطر ب وتشرجو  ا تررا ،

 .التطبوقوة والنوا ي

 ا لكتروني، سحي  يشررم ذلر   حارتره ذو  الخبرر  مرن  اهكاحيمي لإلر اح برنامج  نشاء
 ويووم بتوجوه الط ب، ويدذ  التةل  بين الط ب وبةيه .  ذياء هيية التدري ،

 .ا تل  المرتقطة سسون الةمت   نشاء برامج بينوة تجم  بين تخييين  و  ك ر، و يواا

  تو ير البنوة التحتوة ون   المةلومات، والتي تودم الك ير من الخدمات المساند  مما ية ا
 ن من المنا سة المحلوة والةالموة.الودر  ذل  تو ير  رو مشروذات جديد ، والتم 

 إجراءات تتعلق بالتعاون المجتمعي: -4

  ،لامررة  ررراكة متقاحلررة برررين الجامةررات وغيرهررا مررن الجامةرررات الرياحيررة الةربوررة واهجنبورررة 
 وث ل  المؤسسات ا نتاجوة من  جت تقاحل الخبرات، واكتساب سة  المهارات.

 جراربه  و برراته ، وثرر ل  للتةررم ذلرر  ذررا نمراذ  ناجحررة للريراحيينى ل سرتراح  مررن ت
 الملووات التي واجهته .

  ذود بروتكومت تةاون م  لطاذات المجتمر  المختلررةى لتردريب وتو ورة  ر ب الجامةرة
 ساهنشطة الرياحية. 

 .ذود مساسوة ه يت مشرو  رياح  لط ب الجامةة 

 تم .متخيية  ي القحوث الرياحية التي تخدم الجامةة والمج مجلة  ادار 

 .تدريب الط ب ذل  مهارات التواات امجتماذي 
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 معوقات التصور المقترح:ه( 

 ذلرر  تنرير ه تةرلررت لرد الترري المشر  ت بررقة  الموتررح التيررور تحوير  يتررأقر  ن يم رن
 :ومنها  ةال، نحو

  م توجرد لررد  الجامةررات رويرة ورسررالة واسررتراتوجوة تتبنرر  التةلرو  الريرراح ، وتنموررة قوا ررة
 مال.رياح  اهذ

 .واب تويول التكنولوجوا  ي تطبي  اه كار الرياحية  

 . واب القواح  الرياحية التي تهت  سالتةلو  الرياح  ورياح  اهذمال حا ت المجتم  

  ذدم وجوح  امنات  ذمال للمشروذات حا ت الجامةات، سجانب مةف الموارح والبنوة
 التحتوة لدذ  الرياح  لد  الط ب.

 ليدية  ي التةلو  الجامةي، والخوم من تطبي  الخبرات الجديد .اذتواح الن   التو 

  الويرور  رري مسرتو  وذرري  ذيراء هييررة التردري  والطرر ب سرالتةلو  الريرراح ، وحوره  رري
تحويرر  التنموررة املتيرراحية للمجتمرر ، وغرررس روح الريرراح   رري نررروس الطرر ب وتررأهليه  

 للتويول ال اتي.

 لدراسروة سالكلوررات الجاملوررة، واذتماحهرا ذلرر  الحرررظ جمروح ث يررر مرن البرررامج والموررررات ا
 والتلوين حون امبدا  وامبتكار.

 .ليور الجامةات الوما يتةل  سنذداح سواسة و لسرة وامحةى لترةيت التةلو  الرياح  بها 

   ذردم وجروح مراكر  مسرريولة ذرن ريراح  اهذمررال  ري الجامةرات الميرررية، وهر ا يرؤح   لرر
 ذشوائوة الجهوح.

  ذد البوانات  ي مة   الجامةات سودرات الط ب و يائيه  الرياحية سحي  مةف لوا
 يسهت توجيهها من   ل التةلو  الرياح .

  الرجو  القارا  بين متطلقات سون الةمت والخطط امستراتوجوة للجامةات الميرية نتوجة
 ليةف الشراكة بين الجامةات واليناذة.

 مترولين.اهمال الجامةة للخريجين الموهوبين وال 

   ذرررررررردم امهتمرررررررررام سةمررررررررت  ررررررررررثات مررررررررر  الجهررررررررات الخارجورررررررررةى لرررررررردذ  مشرررررررررروذات ريررررررررراح
 اهذمال لد  الط ب.

  المورقرات ال واالوررة الموجرروح  لررد  الطرر ب، والتري تررد ةه  سالتمسرر  سالويررائف الح وموررة
ا ذن المخا ر .  ساذتقارها  ك ر  ماناا وابتةاحا

 ر النتائج.ا  قاا المق ر لأل كار الرياحية حون انت ا 

 . ذدم الر قة  ي التغيير،  ك ير من الجامةات را   للتغير وا بدا 



2020 (4ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 153 

 الضمانات التي تؤخذ في االعتبار لنجاح التصور المقترح:و( 

 يتولف نجاح التيور الموترح ذل  توا ر سة  اليمانات  همها:
 الجامةات حا ت الرياح  الركر الجاملوة القواحات تبني. 

 يية التدري  مبدذين ومنتجين  ي الةمت.امستةانة سأذياء ه 

 . ذمت برامج تو وة وت قول للط ب  ول حور و هموة التةلو  الرياح 

 . تو ير المناا التن ومي المناسبى لتشجو  الط ب ذل  التركير الرياح 

 .تطوير الودرات التةلوموة والتكنولوجوة للجامةات الميرية 

 التنا   محلواا وذالمواا. ذداح جيت من الرياحيين لديه  لدر  ذل   

 .وم   طة استراتوجوة تلبي ا تواجات سون الةمت 

 .توبت الموتر ات والتواوات 

 .التطوير المستمر للبرامج والموررات الدراسوة حا ت الجامةات الميرية 

 .التويو  الدور  لكت ذناار الةملوة التةلوموة 

نررراء القوررام بهررر ا القحررر  بررقة  المشررر  ت التررري م ترر ال تحترررا   لررر   ررةرت القا  رررة  ق
، ومنها:  حراسة، مما ي يد ه ا القح  ذمواا وقراءا

 .جراء سحوث   ر  تتناول متطلقات التةلو  الرياح   ي الجامةات الميرية  

 مةولات تطبير  التةلرو  الريراح   ري الجامةرات الميررية مرن  تتناول   ر  سحوث  جراء
 ر  ذياء هيية التدري .وجهة ن 

 حور اهنشطة  ي تنموة المهارات الرياحية لد    ب الجامةة. تتناول سحوث   ر   جراء 

 امنات اهذمال وحرها  ي تة ي  رياح  اهذمال والتنا سوة  تتناول   ر  سحوث  جراء 
 المستدامة لد    ب الجامةة.

 ب التةلو  لبت الجامةي. تهت  بتنموة ال وا ة الرياحية لد    ر  سحوث  جراء   
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 ة:ــــربيــــع العــــراجــــامل :أواًل
التنا سرررروة  الميرررر   تحويرررر   رررر  القح وررررة الشررررراكة حور (. "ترةيررررت2018 بررررراهو ، هالررررة   مررررد ) -1

التربوررة.  كلورة - المنوالوررة جامةرة .4.   33مررجالتربيددة   كليددة مجلددةالميررية".  للجامةرات
 . 516-472 و و

(. "المرونة امستراتوجوة مد ت 2017 بو رحن،  يمان سشير محمدى الةن  ، حمل   ر محموح ) -2
لتحوي  المي   التنا سوة المستدامة: حراسة استط  وة مراء ذينة من مدير   رثة  سواسريت 

 . 274 -237. و و 2.   20. مجمجلة جامعة دهوكل تيامت المتنولة  ي الةران". 

(. "التحررديات التري تواجرره ريرراح  2013مدللررة، سرمير ميررطر ى الةجلررة، مراان ارر ح )  برو -3
. 5.   مجلددة جامعددة فلسدددطين لابحدداا والدراسددداتاهذمررال بررين الشررقاب  رري  لسرررطين". 

 .108 -88جامةة  لسطين. ذماح  الدراسات الةلوا والقح  الةلمي. و و 

(. "تيررور موترررح لترةيرررت 2015  )ذ مررانى سرررةيد، منررال موسرر الةابرردين ايررن   مررد،  سررامة -4
. 31. مررجمجلدة كليدة التربيدةالمير   التنا سروة لكلورة التربورة سرالواح  الجديرد: حراسرة ميدانوررة". 

 .726 -646. جامةة  سيوا. ثلوة التربوة. و و 3 

لريررررراح   الطلقررررة ونوررررة اهاهررررر سجامةررررة التةلرررررو  بررررين (. "الة لررررة2014  مررررد، سررررهير قابررررا ) -5
 الررواح . ثلورررة جنرروب . جامةررة1.   2. مررج التجاريددة للبحدددوا العلميددة المجلددةاهذمررال". 

 .247 -227سونا. و و  التجار 

مجلدددة (. " الريرراح   رري الشررررثات الةربوررة سمن ررور اسررتراتوجي". 2009اهغررا، و يرر   لمرري ) -6
 .40-1. و و 11. مج1.   سلسلة العلو  اإلنسانية -جامعة األ هر

(. " حور ر س المال الركر   ي تنموة الودرات التنا سروة 2015البنا،   مد ذبدهللا اليغير ) -7
. جامةرة سروها  . ثلورة 42.  المجلدة التربويدةلد    ب جامةة  سيوا: حراسة ميدانورة". 

 .143 -1التربوة. و و 

نحو   لسطين  ي اهلي  جامةة لتحويت موتر ة استراتوجوة. "(2018) رائد  سين ،جارحال -8
. 129.   33. مرجالةلمري النشرر مجلر  .الكويرا . جامةرةالتربويدة المجلدةجامةرة رياحيرة". 

 .372-321و و 

 التكنوهو لوةالتطبووات . "(2017)  سين سةد ، ميد  ى الخرسان ،ى ثري ،  امد ثري  الحدراو  -9
أعمال المؤتمر الدولي الرابع وحورها    تحوي  رياح  اهذمال املكترونوة: حراسة تطبوقوة". 

مرث  جيت القح  الةلمي وجامةة تلمسان. ثلوة الةلوم املتياحية.  إللكترونية عشر: الجرائم ا
 .172 -153مخبر الحوثمة الةموموة واملتياح امجتماذي.  رابل . و و 
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 تبني يت  ي المةاار  امذمال لمن مات كمد ت الرياح (. " 2013) ،  امد ثري الحدراو  -10

الفدري للعلدو   مجلدةالتةلومري".  سغداح مستشر   ي ميدانوة حراسة : المال الركر  راس مرهوم
  128 -85. جامةة الكو ة. ثلوة امحار  واملتياح. و و 27 االقتصاداة واالدارية  

(. " الرياحيرة  ري تطروير المنتجةرات 2011 سينى  بو  وراش، ذبداملره ) جمالالحرامي،  -11
جامةة لونوسي ذلري . 4.  يةمجلة االقتصاد والتنمية البشر السوا وة:  الة  يقة امان". 

 .15-1البليد . مخبر التنموة املتياحية والقشرية. و و 

 مرن كرت  ري ال انويرة سالمدرسرة اهذمرال ريراح  تةلرو (. " 2015الحسيني، ذ     مد محمد ) -12

.   21. مرج دراسدات تربويدة واجتماعيدة". ميرر  ري منهرا ا  راح  وشم انورة والنررويج ا نلنرد
 .1301 -1253لوة التربوة. و و . جامةة  لوان. ث3

معهدد (. "التربوة من  جت الرياح   ري  لسرطين: حراسرة استكشراالوة". 2012الحشو ، ماهر ) -13
 .47 -1. و و أبحاا السياسات االقتصاداة الفلسطيني)ماس(

(. "والرر  قوا ررة ريررراح  2016الحمررالي، را ررد بررن محمررد ى الةربرري، هشررام يوسررف ميررطري ) -14
دراسات عربية في آلوات ترةيلها من وجهة ن ر الهيية التدريسوة". اهذمال سجامةة  ائت و 

 .442-387. و و 76.  التربية وعلم النفس

(." متطلقات 2019الخني ان، تهاني بنا محمد بن ناار ى الخيير ،  ا مة بنا ذل  ) -15
". 2030الرياح  الةالموة  ي الجامةات السةوحية لتحوي  المي   التنا سوة  ي موء روية المملكة 

 .122 -104. جامةة  سيوا. ثلوة التربوة. و و 6.  35. مج مجلة كلية التربية

(. " تطروير حور التنمورة المهنورة هذيراء هييرة التردري  2017الديحاني، سلطان غالرب ) -16
.   دراسدات تربويدة ونفسدية ي تحوي  المي   التنا سوة لجامةة الكويا: حراسة مستوبلوة". 

 .382-317وة. ثلوة التربوة. و و . جامةة الترب2.  95

 اهذمال رياح  قوا ة تنموة  ي الميرية الجامةات حور (. "تويو 2018الرميد ، سسام سمير ) -17
 . المرث 6.  واألعمال المال اقتصاداات مجلةللتحسين".  موتر ة الط ب: استراتوجوة لد 

 .394-372و  وذلوم التسيير. و والتجارية املتياحية الةلوم مةهد - الجامةي

 وحذر  لبنراء الةرالي التةلرو  جوح  ممان مةايير تطبي  (. " هموة2012السامرائي، ذمار ) -18
ررا".  قوا رة امبردا  والتمير  والريرراح  للجامةرات الخاارة: حراسرة  الررة الجامةرة الخلوجورة نموذجا

ة . الجامةرة الخلوجورة. مملكررالمدؤتمر العربددي الددولي الثدداني لضددمان جدودة التعلدديم العددالي
 .1011 -987م. و و 2012/ 4/ 5-4القحرين.  ي الرتر  من 

 الجامةرة  ر ب توجره لردذ  مرد ت الريراح  التةلرو " (. 2015)   مرد سريد ذيرام ،السرةيد -19

. و 18بورسرةيد. ثلورة التربورة.  جامةرة . مجلدة كليدة التربيدة الحرر". والةمت الرياح  نحو
 .177-132و 
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وجوات الريرراح  وحورهرا  ري تحوير  المير   التنا سرروة: (. "اسرترات2008السر رانة، سر ل  لرف ) -20
مجلة كلية بغدداد للعلدو  االقتصداداة حراسة ميدانوة ذل   رثات امتيامت  ري اهرحن". 

 .112 -77. و و 17  الجامعة  

سواسرات وبررامج التةلرو   (. "2014السريد، لموراء محمرد   مرد ى محمرد،  يمران ذبرد الرتراح ) -21
ال    موء  برر  ثرت مرن سرنغا ور  واليرين وشم انورة ا  راح  منهرا  ر  ورياح  اهذم الرياح 
. راسطرررة التربرررويين الةرررررب. 53   .دراسدددات عربيدددة فددددي التربيدددة وعلددددم الدددنفس". ميرررر

 .349 -275السةوحية. و و 

(. "تنا سرروة مؤسسررات التةلررو  الةررالي:   ررار موتررررح". 2012ذبرردهللا ) بررن اليررالج، ذ مرران -22
 .310 -297ةة لااد  مرباح ورللة. و و جام  10 مجلة الباحث  

(. " نموذ  موترح لر   الودر  التنا سوة لجامةة 2017اللقاح، ذبد هللا بن  مد بن  براهو  ) -23
المجلددة الدوليددة التربويددة الملر  سررةوح  رري مرروء مةرايير التيررنورات الةالموررة للجامةررات". 

 .327 -306. و و 3.   6مج  المتخصصة 

(. " الوذي ب وا ة رياح  اهذمال 2015يل ى موس ، محمد  تحي )الةتيبي، منيور بن نا -24
. جامةررررة مجلددددة التربيددددةلرررد   ررر ب جامةررررة نجرررران واتجاهرررراته  نحوهرررا: حراسررررة ميدانورررة". 

 .670 -615، و و2.   162اهاهر. ثلوة التربوة.   

 يدددو (. " آلوررات حذرر  ومسرراند  ريررراح  اهذمررال سالمملكررة". 2012الة ررو ، ذلرر  بررن ارررالج ) -25
مرايو  16لاذة المل  ذبد الة ير  التاريخورة،   IE Youthشباب اإلبداع وريادة األعمال 

 .25-1م ة الم رمة. اللجنة الو نوة للشقاب. و و  -. جامةة  م الور 2012

ةولررات تحويررر  الريرراح   ررري  حار  المةر رررة م ( . "2012الةربرري، برررن حواح ى غ الرري، ذررراحل ) -26
. 8  مجلددة العلددو  اإلنسددانية واالجتماعيدددة  ". يررة نموذجرراتجاواهررا: ا حار  الج ائر  وسرربت

 .142-110ورللة. و و  -جامةة لااد  مرباح

    وحورها والتةلو  التةل     التمي  استراتوجوات تبن  (. "2013الروهاء، سام ذبد الواحر ) -27
حراسوة".   الة الو نوة جامةة النجاح الةالي: التةلو  لمؤسسات المستدامة التنا سوة تحوي  المي  

 .84-50واهسحاث. و و  للدراسات الوران مرث  .1 والتميز   للجودة العربية المجلة

  ررري وحوره اهذمرررال لريررراح  الح ررومي (. "التةلرررو 2017المخ  رري، ذبرررد الملررر  بررن  ررراهر ) -28
  رري الح وموررة الجامةررات ذلرر  اسرتط  وة حراسررة (:2030) المملكررة رويررة  هرردام تحوير 
. جامةرررة  2030مدددؤتمر دور الجامعدددات السددعوداة فدددي تفعيدددل رؤيددة  الريرراا". مدينررة

 .644 -570الويو . و و 
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(. "تورير رياح  اهذمال  ري ميرر". مرثر  سحروث 2012المراد الةالمي لرياح  اهذمال ) -29
 التنموة الدولوة.  وتاوا. ثندا.

لسررون الةمرررت:  (. " ذررداح الشرررقاب الةربرري2014) للتربوررة وال وا رررة والةلرروم الةربوررةالمن مررة  -30
 رررررري لطررررررا  التةلررررررو  الةربرررررري".  21اسرررررتراتوجوة  حرا  ريرررررراح  اهذمررررررال ومهررررررارات الورررررررن الرررررر

 الجمهورية التونسوة، البرنامج الةربي لتحسين جوح  التةلو .

(. "  ةالورررة برنرررامج لرررائ  ذلرر  الررر ثاء  ررري تنمورررة 2015 يرروب، ذررر ء الررردين ذبرررد الحميررد ) -31
دراسددات ت المسرتوبلوة لرد   ر ب المر لرة ال انويرة". مهرارات ريراح  اهذمرال و رت المشر  

 .264 -299، جامةة  لوان. ثلوة التربوة. و و 21. مج 3   تربوية واجتماعية 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلو  (. " حراسة  الة ذن مير". 2010،  بو س ر )بدو  -32
 Startين اليونسر و ومؤسسرة التةلو  للرياح   ي الدول الةربوة. مشررو  مشرترد بر والثقافة 

REAL  . البريطانورررة. حراسررررة  الررررة ذررررن الررردول الةربوررررة )اهرحن، تررررون ، سررررلطنة ذمرررران
 ميررررررررررر(. مرثرررررررررر  اليونسرررررررررر و. يونورررررررررررود الرررررررررردولي للتةلررررررررررو  والترررررررررردريب التونرررررررررري والمهنررررررررررري. 

 .93 -66و و 

 ي  وحورها الرياحية الجامةة "(. 2017 يرين ذيد ) ى مرس ،ا ح الدين محمد  ،تو ي  -33
 .بنهرا . جامةرةالتربيدة كلية مجلة: تيور موترح".  المستدامة التنا سوة الم ايا وتحوي  حذ 
 .69 -1. و و 109.   28مج التربوة.  كلوة

(. "التربوة الرياحية  ي المدارس ال انوية والتدريب المهني والتوني 2009جور  مانو وآ رون ) -34
. تحرير: رانوا سخةاا ى سموج جابر. األعمال برنامج كاب: تعرف إلى عالموالتةلو  الةالي". 

 من مة الةمت الدولوة. جنول. الم تب اهللومي للدول الةربوة. بيروت. لبنان. 

 حراسررة: التنا سروة الميرر   تحوير   ري الريرراح  التركيرر (. " حور2014)   مررد  سرن،  حرير  -35
 - انكدددوربيرررت".   محا  ررة  ررري ل تيررامت كرررورد  رررثة المرررديرين مررن ذينرررة مراء ميدانوررة

 .130-113. و و 5.  18الدين. مج ا ح . جامةةاإلنسانيات
الريراح   Entrepreneurship Business(. "ريراح  اهذمرال 2013 سين، موسون ذلر  ) -36

 -مجلة جامعة بابل ي من مات اهذمال م  ا  ار  لتجربة سة  الدول: سح  ن رر ". 
 .407-385و و  . جامةة سابت.2.   21. مج العلو  اإلنسانية

(. "تيرررور موتررررح لترةيرررت حور التوجررره الريررراح   رررري 2019) محمرررد ميرررطر   مرررد، محمرررد -37
 مجلدة كليدة التربيدة تنمورة اهحاء الريراح  لرد  القرا  ين  ري ثلورة التربورة سجامةرة  سريوا". 

 .465-420. جامةة المنوالوة. ثلوة التربوة. و و 4.  34مج
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 (. "2017ذبررد الررر من ى الملوجرري رمررا  برررراهو  )  الررد،  ورراح  ذبرردهللا ى ذبرردهللا، مجرررد  -38
استراتوجوة موتر ة لترةيت حور جامةة  ائرت  ر  تأاريت قوا رة ريراح  اهذمرال لرد  الشرقاب 

  .الجملورررة الميررررية هارررول التربورررة. 10.  5مرررج مجلدددة المعرفدددة التربويدددة ". الجرررامةي
 .104 -66و و 

مشررررررروذات اليررررررغير   رررررري اهرحن". الريرررررراح  املتيرررررراحية وال(. " 2011 يرررررريرات، ذمررررررر ) -39
. الجامةرررة المستنيررررية. ثلورررة ا حار  30.  9مرررج .االقتصددداداةالمجلدددة العرا:يدددة للعلدددو  

 .140-108واملتياح. و و 

حور توانة المةلومات وامتيامت  ي تة ي  الرياح  الشخيوة: (. " 2012اثر، ربو  ذل  ) -40
تنميدة ".  الينا وة  ي محا  رة نينرو حراسة استط  وة مراء ذينة من مدراء المن مات 

 .107-89. جامةة الموات. ثلوة ا حار  واملتياح. و و 108.   34. مجالرافدين

 الميرر   تحويرر   رر  امسرتراتوجي التخطرروط (. " حور2014 مررد ) برن الررر من سرلومان، ذبررد -41
 السروي .  لنرا . جامةرة1.  5مرجوالبيئيدة،  التجاريدة للدراسات العلمية المجلةالتنا سوة". 

 .198-173سا سماذيلوة. و و  التجار  كلوة

قوا ة  تنموة    الجاملوة القح وة امذمال  امنات (. " حور2018االج، ساس  سلومان ) -42
. جامةة المنوالوة. 4.   33مجالتربية   كلية مجلةميدانوة".  حراسة: سمير اهذمال رياح 

 .223 -138كلوة التربوة. و و 

(. " اسرتراتوجوة موتر ررة لائمرة ذلر  ن ريرة ا بردا  الجرراح 2019سرةيد )ذبرد الةرا ي، هالرة  -43
لتنموررة ذرراحات التميرر  ومهررارات ريرراح  اهذمرررال المسررتوبلوة لطالقررات املتيرراح المن لرري  ررري 

. جامةة سوها : ثلوة التربوة. المجلة التربويةموء تة ي  الودر  التنا سوة للتةلو  النوذي". 
 .161 -83. و و 62  

  ي الميرية سالجامةات التنا سوة الم ايا تحوي  (. "2017  مد ) محمد لةال، ذنترا ذبد -44
 . جامةرة4.  41مرجالتربويدة   العلدو  فدي التربية كلية مجلةال ثاء امسرتراتوجي ".  موء
 .275-178التربوة. و و  كلوة -  م  ذين

ةلررررو  لريرررراح  (. "تيررررور موترررررح لترةيررررت الت2016ذبرررد الة ررررو ،  نرررران ااهررررر ذبررررد الخررررال  ) -45
مجلددة كليدددة اهذمررال سالجامةررات الميرررية  رري مرروء سةرر  الخبرررات اهجنبوررة والةربوررة"، 

 .702 -532 . جامةة  سيوا. ثلوة التربوة. و و2.  2.   32، مج التربية

 سالجامةرررررات التنا سرررروة الورررردر  لتحويررررر  موترررررح (. "تيررررور2019ذبررررد الغررررالي، هنوررررة جررررراح ) -46
 جنرررروب . جامةرررة39التربويرررة.   الةلررروم  سرررروان". مجلرررة ةسجامةررر ميدانورررة حراسرررة :الميررررية

 .239-169سونا. و و  التربوة كلوة - الواح 
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