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التعرف على أهم المداخل التربوية التي تحقق االقتصاد اإلبداعي  ،والنوعي بتحقيقها الجامعي

التعرف على واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي  ، والتعليم النوعي في مصربكليات طالب البين 

وضع رؤية مستقبلية  تحقيقه، ثمفي مصر وأهم معوقات التعليم النوعي بكليات طالب البين 

في مصر مع توضيح التعليم النوعي بكليات طالب البين  لتحقيق االقتصاد اإلبداعيمقترحة 

 آليات تنفيذها. 

 القتصاداقتصرت حدود الدراسة على دراسة المداخل التربوية لتحقيق ا حدود الدراسة : 

 وأهم لى أرض الواقعاإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي في مصر ومدى تحقيقه ع

بكلية ب من الطال( 447)بلغ عددها ة الميدانية على عينة ، وتم تطبيق الدراسمعوقات تحقيقه

  .جامعة جنوب الواديو أسيوط تي التربية النوعية بجامع

 استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة : 

 توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها ما يلي:  نتائج الدراسة:

تعلييم طيالب كلييات ال بيينأوضحت نتائج الدراسة الميدانية ضعف تحقيق االقتصاد اإلبداعي  -

 النوعي حيث إن إجمالي تحقيق مداخل االقتصاد اإلبداعي كان ضعيفًا.

ي النوعي الجامعكليات التعليم بطالب التوجد عدة معوقات لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين  -

معوقات ال، والمعوقات المادية وقات باإلمكانات البشرية المعوها من أهمووبدرجة كبيرة 

 المعوقات المتعلقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع. ، واإلدارية والتشريعية 

يدانية راسة المفي ضوء نتائج الدراسة النظرية ونتائج الد  : الرؤية المستقبلية المقترحة

امعي م الجتم بناء ووضع رؤية مستقبلية مقترحة لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعلي

 .النوعي في مصر 

Abstract 
Objectives: The present study aims to identify the concept, 

emergence, objectives, and characteristics of creative economy. It 

identifies the role of creative economy in developing the Egyptian 

economy and illustrates its fields, industries, and relationships of 

Faculties of Specific Education to their achievement. Moreover, it 

defines the reality, obstacles, andmost significant educational 

approaches to the achievement of creative economy among the 

students of Faculties of Specific Education in Egypt. The study 

concludes with a proposed future perspective to the achievement of 

creative economy among the students of Faculties of Specific 

Education in Egypt and illustrates its implementation mechanisms. 

Limits: The study was limited to the reality, obstacles, and most 

significant educational approaches to the achievement of creative 
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economy among the students of Faculties of Specific Education in 

Egypt. It was applied to a sample of (447) students at the Faculty of 

Specific Education at Assuit University and South Valley 

University. 

Method: The author utilized the analytical descriptive approach. 

Results:  The field study illustrated the low achievement of creative 

economy among the students of Faculties of Specific Education 

because all approaches of creative economy were low. 

 Many obstacles hinder the achievement of creative economy 

among the students of Faculties of Specific Education with a 

high degree, including the obstacles of human potential, 

finance, administration and legislation, and cooperation with 

society institutions.  

Proposed future design: Based on the results of the theoretical and 

field studies, a proposed future design was developed to achieve 

creative economy among the students Faculties of Specific 

Education in Egypt .  

 

 مقدمة: ال
د في لقد وجد أن االقتصاد هو محور تقدم الشعوب واألمم وكلما ازداد وتحسن االقتصا

ليى إوتطور االقتصاد في العالم مين االقتصياد الاراعيي تطور وتقدم، والعكس صحيح، المجتمع 

م حيديث أخيًرا ظهر االقتصاد اإلبداعي وهيو مفهيو، واالقتصاد الصناعي ثم إلى اقتصاد المعرفة

ميا ملالقتصاد يقوم عليى أكتياف المبيدعين والموهيوبين ويسيتثمر إبيداعاتهم ويحولهيا إليى ميال 

  للفرد ثم المجتمع. ييرفع المستوى االقتصاد

ود ولقد وجد علماء البحث والدراسة "أن جانب كبيير مين األسيباب المحققية للتقيدم يعي

حظيي بيه تاإلبداعي وإلى الصناعات اإلبداعية وإلى الفكير اإلبيداعي الخيالل اليذي إلى االقتصاد 

، اليدول المتقدميية وإلييى المجيياالت اإلبداعييية المتطييورة التييي وصييلت إليها".)محسيين الخ يييري

2009 ،4.) 

م انتقيل ومن ثم حدث اهتمام كبير في الدول المتقدمة باالقتصاد اإلبداعي بشكل كبير، ث

باعتبياره  هذا االهتمام إلى الدول الناميية السياعية إليى التقيدم واللحيال بركيب اليدول المتقدمية،

 حديثًا يمثل فرصة كبيرة لهم للتوسع فيه وزيادة الدخل القومي لتلك الدول. اقتصاًدا

اد فلوريد أن الطبقة االقتصادية الجدييدة هيي الطبقية اإلبداعيية وهيي التيي ويرى ريتش

يقدر لها أن تسود الحياة االقتصادية في القرن القادم، مقابالً للطبقية العاملية التيي سيادت خيالل 

العقود األولى من القرن العشرين وطبقة الخدمات التي سيادت فيي العقيود الالحقية ، وإن كانيت 
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و وتغييير االقتصياد ميلنية ليسيت كبييرة كطبقية الخيدمات ، إال أنهيا تمثيل المحير  الطبقة اإلبداع

 (.9،  2007أبريل)جون هارتلي ، 

ير عين وبإصدار منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافية والعليوم )اليونسيكو( عيدة تقيار

 تهام، وآخير إصيدار2013م، 2010م، 2008أوضاع االقتصاد اإلبداعي فيي العيالم فيي األعيوام 

( كتيياب عيين االقتصييياد UNCTADمييم المتحيييدة للتجييارة والتنمييية )مييؤتمر األبالتعيياون مييع 

صياد االقت بيه تقريير عينوم  2018والصيادر عيام  اإلبداعي والصناعات اإلبداعية بيدول العيالم 

م، وبييذلك يكييون 2015م ، حتييى عييام 2002دول فييي العييالم ميين عييام اليي ميين عييددفييي  اإلبييداعي

م ول العيالداالقتصاد اإلبداعي أخذ اهتماًما عالميًا، ومرحلة جديدة من االهتمام به على مستوى 

 المختلفة. 

مية العامة الرفيع المستوى بشيأن االقتصياد اإلبيداعي فيي خدوقد عقد حوار السياسات 

ليث الثا (UNCTAD)الدوحة باعتباره حيدثًا لميؤتمر األونكتياد  م، في2012التنمية في أبريل 

اقتصياداتها اإلبداعيية  هيو مواجهية دعيم الحكوميات فيي تعاييا عشر وكان الغيرض مين الحيوار

ة م المتحدكخيار إنمائي يمكن للنهوض بالنمو االجتماعي واالقتصادي والتجارة واالبتكار. )األم

 ،2012  ،1 .) 

ول به في الد فقد بدأ االهتمامي عمنظماته العالمية باالقتصاد اإلبدااهتمام العالم و وبعد

لم ي فيي العياونظيًرا لحداثية مفهيوم االقتصياد اإلبيداعذلك االهتمام كثيًرا،  العربية وإن كان تأخر

 ي،صيادالقتالمجيال افإنه تم تناوله بالدراسة من قبيل بعيا البياحثين وبيالبيتهم مين العياملين ب

م( وقامييت بدراسيية الصييناعات 2014التييي درسييته دراسيية لقيياء عبييود ) وميين أهييم الدراسييات

صناعات اإلبداعية في الوطن العربي باعتباره جوهر االقتصاد اإلبداعي وتوصلت إلى أن تلك ال

 ة للعديداإلبداعية هي طريق الوطن العربي إلى النمو االقتصادي المستدام وهي ثروات استثنائي

لييات آها ليم تحيب باهتميام ييذكر مين قبيل بعيا اليدول العربيية وأن من االقتصاديات الغربية وأن

 وصولها لهذا االقتصاد وتفعيله مازالت ضعيفة. 

م( ، وهي دراسة أوضحت أهمية االقتصاد اإلبداعي، 2015ودراسة عمرو هدية )

عي االهتمام بالتصميم كصناعة إبداعية من أجل تحقيق االقتصاد اإلبداوأوصت ب رورة 

 نامية. بالدول ال

م(، وتناوليييت بالدراسييية 2017ودراسييية هميييت عبيييد العاييييا، عبيييد الوهييياب الحيييايس )

 صلت لعدةالصناعات اإلبداعية وعائداتها االقتصادية، واالجتماعية والثقافية على المجتمع وتو

الل اإلبداعية لتحقييق االقتصياد اإلبيداعي والعميل عليى حسين اسيتغمقترحات لتعايا الصناعات 

 رأس المال البشري المتاح واألصول الثقافية المحلية وتعايا االبتكار في المجتمع. 

( عين رييادة األعميال الفنيية فيي 2017 وجاءت دراسة أنصار رفياعي ، ثرييا يوسيف )

 مجيياالً  باعتبيار ريييادة األعميال الفنييية وذلييكمجيال التصييوير لتفعييل مفهييوم االقتصياد اإلبييداعي. 

 ر.سيسهم في المايد من الصناعات اإلبداعية التي تحقق االقتصاد اإلبداعي في مص اجديدً 

رها م( بعمل تحليل جغرافي للصناعات اإلبداعية ودو2018وقامت دراسة سالم على )

 م نظًرالعالين بلدان افي تحقيق التنمية االقتصادية وتوصلت إلى تباين توزيع هذه الصناعات ب

  مورة.لتباين العوامل الجغرافية والطبيعية والبشرية واالقتصادية والتاريخية في المع

م(، وهدفت إلى الكشيف عين دور 2018عبير رفاعي )بها  تموجاءت دراسة أخيرة قا

الصناعات الثقافية وبصفة خاصة صناعة الحرف التقليدية كمصدر لالقتصاد اإلبداعي وكشيفت 
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صييناعة الحييرف التقليدييية فييي بنيياء االقتصيياد  –الثقافييية وجييود ضييعف لتيياثير الصييناعات عيين 

 ي المصري لوجود عدة معوقات لذلك.اإلبداع

 .Denatale, D)دراسية جريت عن االقتصاد االبداعيأومن الدراسات االجنبية التي 

&Wassall, G. H. , 2007)  ا لالقتصيياد تعييد نموذًجي (إنجلتيرا)، حيييث إن  (إنجلتيرا)فييي

اإلبييداعي علييى المسييتويات المحلييية والقومييية واإلقليمييية والعالمييية ألنهييا تهييتم بهييذا االقتصيياد 

اإلبييداعي وأنشييأت مؤسسييات لييذلك الغييرض بالبيتهييا بييير ربحييية، وميين أهييم هييذه المؤسسييات 

 "افيني"وتسيمي  New England for Art (NEFA)مؤسسية إنجلتيرا الجدييدة للفنيون 

وهييي تييدعم اإلبييداع واالبتكييار فييي إنجلتييرا، وتوصييلت الدراسيية إلييى أن إنجلتييرا تحييتفب بمييياة 

تنافسية من خالل ثرواتها اإلبداعيية، والبيد مين السيعي نحيو ضيمان اليوعي وااللتياام مين أجيل 

 الحفاظ  على موارد االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية خاصة فئية المبيدعين والمبتكيرين

 أهم عنصر لإلنتاج واإلبداع.  هاألنة لديهم لثقافام بتنمية اواالهتم

مية في ترى أن السياسات التربوية والتعلي (Araya, D., 2010, 217)دراسة و            

ه بلدراسة تتم التحتم على التعليم العالي بكل مؤسساته أن يتطور  (الواليات المتحدة األمريكية)

ركيا ع التمهميته ودوره تجاه الجوانب االقتصادية في المجتمع لمنظور االقتصاد اإلبداعي وأ

افية على العالقة بين االقتصاد والثقافة، وضرورة احت انه للجوانب االقتصادية والثق

دي داع يؤواإلب، والتكنولوجية وأن التنمية في جميع األصعدة تعتمد على المعرفة واإلبداع 

 . وظيفية داعيةتاج أعمال فنية أصيلة ومنتجات ثقافية وإبلصيانة أفكار جديدة ويتم تطبيقها إلن
 (سيلوفاكيا)عين  (Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, 413)دراسية وجياءت

ت حيييث إنهييا دوليية ليسييت بنييية بييالموارد المعدنييية، وتعيياني ميين نقييص المييوارد المالييية وحاوليي

لنشياط االخروج من األزمة االقتصادية باللجوء لالقتصاد اإلبداعي، والذي يشمل جميع مجاالت 

ات على أساس اإلبداع كقيمة أصييلة وهيو جيوهر االقتصياد اإلبيداعي، والصيناعالقائمةالبشري 

دف مين لى االبتكار واإلبداع والموهبة تعمل على خلق فرص العمل وخلق الثروة والهالقائمة ع

افييي هييذه الدراسيية تنمييية االقتصيياد اإلبييداعي المسييتمد ميين سييياقه الثقييافي واالجتميياعي والجغر

ذليك،  ودعم الصناعات اإلبداعية من خالل إصالح التعليم وإزالية كيل المعوقيات التيي تعوقيه فيي

صيول حواجا في العلوم واألبحاث وضمان حقول الملكيية الفكريية ضيمانًا بالووضرورة إزالة ال

إلييى اإلبييداع فييي الصييناعات ون ييع ذلييك موضييع التنفيييذ ميين خييالل بييرامج الدراسيية الجامعييية 

 المبتكرة المصممة على أساس مبدأ التخصصات المتعددة مع ربطها بالممارسة. 
لعمل على وضع وتقيديم إلى ا  (White, D. S., et al. , 2014, 46 )وسعت دراسة

ي مقتييرح لمقيياييس األداء والنجيياح فييي االقتصيياد اإلبييداعي وتوصييلت إلييى تقييديم إطييار مفيياهيم

حكم ارية للتلتطوير االقتصاد اإلبداعي وكذلك التدابير والمقاييس التي يمكن استخدامها كأداة إد

 في األداء في االقتصاديات اإلبداعية. 

راحل الصيناعات اإلبداعيية واقتصياد اإلبيداع )مراحيل( وهنيا  دراسة تناولت موتوجد 

ميين يقسييم الصييناعات اإلبداعييية ألربييع مجموعييات: وهييي المرحليية األولييى: وهييي التييي تسييمي 

بالمجموعييات اإلبداعييية ، وهييي مجموعييات الصييناعات اإلبداعييية وتشييتمل اإلعييالن والهندسيية 

نتييياج اإلعالميييي والفييين والتصيييميم المعماريييية والنشييير والبرمجييييات والفنيييون المسيييرحية واإل

واألزيياء، والمرحليية الثانييية: هيي ظهييور الخييدمات اإلبداعييية ، وهيي كييل المنتجييات اإلبداعييية ، 

والمرحلة الثالثة: هي تشرب اإلبداع وظهور المواطنين المبدعين ثقافيًا وهم يشيملوا المنتجيين 

صيفة عامية، المرحلية الرابعية: والمستخدمين ورواد األعمال وهم كيل مين يتعاميل ميع اإلبيداع ب



 المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي

.....................................  

- 368 - 

هيي انتشييار االقتصيياد اإلبيداعي وظهييور المييدن اإلبداعيية التييي ترعييى اإلبيداع وتييوفر لييه اليينظم 

 – Hartley, J. et al. , 2015, 69). التعلييم الداعمة ويتوفر اإلبداع بكثافة في تليك الميدن

73) 

المملكية )بالمملكة المتحدة حيث إهتميت  (Munro, E. , 2017, 14)وأجريت دراسة

ين وصييناع القييرار فيهييا باالقتصيياد اإلبييداعي ميين خييالل برنييامج للتييدخل المسييتهدف بيي (المتحييدة

الحكومة وواضعي السياسات فيها مين جهية وبيين الممارسيين للعميال اإلبداعيية مين أصيحاب 

 قتصيياد اإلبييداعي فيييالمشيياريع الصييغيرة والشييركات الصييغيرة ميين جهيية أخييرى، واالهتمييام باال

 (بالسييكو)تاايييد مسييتمر، والدراسيية الحالييية هييي دراسيية عيين مكتييب المشيياريع الثقافييية عيين 

بإسيييكتلندا"، وهيييو مركيييا يقيييدم المسييياعدات للمبيييدعين ويسيييهل الوصيييول للتيييدريب وتطيييوير 

ه المهييارات، وأجريييت الدراسيية علييى العمييل بييه والخييدمات التييي يقييدمها والمعوقييات التييي تواجيي

 ين عليه ومخاطر العمل التي قد يواجهونها. المتردد

 

 ( فكانت عن تصميم نموذج لريادة األعمال Nurmala.S& Ahyar,C.,2017)دراسة و    

قتصاد من العمل باال (أندونيسيا)في مجال االقتصاد اإلبداعي من أجل تمكين المرأة في 

 اإلبداعي والمساهمة فيه.
فهي دراسة عن تقييم االقتصاد (Ghazi, E. L. &Goede, M., 2017) وأما دراسة    

ية لى نظرعباستخدام مؤشرات االقتصاد اإلبداعي المستندة  (كيش بإيران)اإلبداعي في جايرة 

تسلط و (يشك)الطبقة اإلبداعية ودورها في الصناعات اإلبداعية الرائعة التي توجد في جايرة 

ي اعي فالدراسة ال وء على الطبقة اإلبداعية من الصغار في السن وتنمية االقتصاد اإلبد

  . كمفتاح للمدينة اإلبداعية (كيش)جايرة 

هييدفت إلييى محاوليية التركيييا علييى فهييم الفييرص الجديييدة للقييدرة جيياءت دراسيية ثييم   

 اخيتالف إليى ي، وتوصيلتالتنافسيية مين خيالل وجهيات النظير المختلفية حيول االقتصياد اإلبيداع

المفهوم بشكل طفيف من بليد خخير حسيب مواردهيا المتاحية ، وتوجيد مقياييس لمؤشيرات أداء 

ا عليى ميا زاليت تتعثير فيي قيدرته(البلقيان )االقتصاد اإلبداعي تختليف مين بليد خخير وأن بليدان 

 ( Ndou,V. et al. , 2019, 41)تعايا االبتكار واإلبداع وكذلك اقتصاد اإلبداع. 

بيداعي ك بعا الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت بالدراسة االقتصياد اإلكانت تل

 .همية دور التعليم تجاههوأ تنميته  المجتمعته لوضرور هوأهميت

ي االقتصياد اإلبيداعي في الدراسيات التيي تناوليت دور التعلييم  فيي تحقييق توجد بعاو

دراسة وتناولت بال ( Liu, T. – C. , 2012) دراسة المجتمع وبالبيتها درسات أجنبية منها 

ن لهيا ، دور التعليم المفتوح في االقتصاد اإلبيداعي وأهيم وجهيات النظير العالميية وتحلييل مقيار

وذليييك لمقارنييية عالميييية القتصييياديات اإلبيييداع وموقيييف التعلييييم المفتيييوح منهيييا وميييدى تطيييوير 

 قليمية. السياسات في التعليم الجامعي لكي تتوافق مع الخصائص اإل

صياد دراسة أن تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لهيا تيأثير عليى االقتتلك الوأوضحت 

ة اإلبييداعي وذلييك بسييبب االنفتيياح والحرييية التييي أتيحييت والتطييور فييي وسييائل اإلعييالم بمسيياعد

تشيجيع اإلنترنت مما أتاح مساحة لالبتكيارات اإلبداعيية مين عرضيها وتغذيية األفكيار الجدييدة و

 ر الجديدة وتلك البيئات المفتوحة ساعدت على اإلبداع وشجعته. األفكا

توصلت إلى أن التعليم المفتوح يمكن أن يكون هذا التعليم بمثابة الرابط األساسي بيين 

التعليم واالقتصاد اإلبداعي ويوفر تطوير التعليم المفتوح الموارد التعليمية وهيو وسييلة عمليية 
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عرفية ووضيع مفياهيم االنفتياح فيي العمليية التعليميية ميع توضييح وأثر هذا النهج على إنتاج الم

موقييف الثقافيية االجتماعييية ميين منظييور االنفتيياح، ومفهييوم االنفتيياح: يعنييي أن التعليييم المفتييوح 

ملتام باالنفتاح في تعليم المعرفة والتعليم المفتوح يحيول أيً يا المفياهيم المفتوحية إليى البحيث 

 العلمي. 

عليى قد أثر إلى أن االقتصاد اإلبداعي  (D'Andrea, M. , 2012)وتوصلت دراسة 

ييث ح، (أدنتاريو بكندا  )م في2010المناهج الدراسية وتم وضع مناهج دراسية منقحة في عام 

 9فوف )إن االهتمام باالقتصاد اإلبداعي والفنون انعكس على تطوير المناهج الدراسية في الص

( ، والميينهج الدراسييي يقييدم مقييررين جديييدين للفنييون ميين ضييمن المنيياهج الدراسييية بتلييك 12–

الصييفوف ويتعييين علييى الطييالب اجتييياز مقييرر ميين تلييك المقييررات الفنييية كشييرط للتخييرج ميين 

لنظير االمدرسة الثانوية، ولكن الدراسة توصي ب رورة مطالبة المدرسة الثانوية بالماييد مين 

 وتطويرها من أجل النهوض باالقتصاد اإلبداعي في المجتمع.  إلى المناهج الدارسية

اعية فهي دراسة عن تعليم الفنون من أجل تربية المواهب اإلبد (Gu, W., 2018)دراسة و

 من أجل (قوانغشي بالصين)في الصين ويرى أنه طريق طويل حتى يتم تعليم الفنون في 

قتصاد لى االعية لتعايا التحول االقتصادي إتطوير القدرات اإلبداعية ورعاية المواهب اإلبدا

 اإلبداعي. 

ة دول البييبواهتميام  اإلبداعي يت ح من الدراسات السابقة األهمية الكبيرة لالقتصاد 

صير مفيي اليدول الناميية بصيفة عامية، وفيي   بيه االهتميام فيي ضعفيوجد والعالم المتقدم به ، 

ويجيب  وأنه يجب االهتمام بهذا االقتصاد الجديد الذي يعد ثروة يجيب األخيذ بهيا ، بصفة خاصة

 والجامعيات بصيفة خاصية بيدور كبيير فيي أن تقوم المؤسسات التعليميية المختلفية بصيفة عامية

د اإلسهام في تحقييق االقتصياد اإلبيداعي وتعايياه فيي مصير مين أجيل العميل عليى دفيع االقتصيا

 المصري إلى األمام. 

ي فيي وجدت الباحثة أن التعليم الجامعي النيوعي هيو أقيرب أنيواع التعلييم الجيامع ولقد

الت دعم وتنمية وتحقيق االقتصاد اإلبداعي فيي مصير نظيًرا الهتماميه بالمبيدعين فيي عيدة مجيا

حقييق ومن ثم من شيأنه أن يسيهم بشيكل كبيير فيي ت ،واستقطابه لهم بالكليات النوعية المختلفة

فييي مصيير ولييذلك سييوف يييتم تنيياول مييدى تحقيييق التعليييم الجييامعي النييوعي االقتصيياد اإلبييداعي 

ميا و ؟وميا هيي معوقيات التحقييق؟ليذلك  التربويية لالقتصاد اإلبداعي في مصر وما هي المداخل

 ؟رالتعليم النوعي في مصبكليات طالب الالرؤية المستقبلية لتحقيق اقتصاد اإلبداع بين 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
لمجتمييع هتمييام العييالم باالقتصيياد اإلبييداعي ودوره فييي التنمييية االقتصييادية فييي االنظييًرا 

جتمع امتال  المبالتالي البد من االستفادة منه في مصر والعمل على تحقيقه داخل مصر خاصة 

تصياد المصري لعدد كبير من المبدعين في جميع المجياالت المختلفية وهيم الوقيود الحقيقيي لالق

م هم وتحويييل مييواهبهثمارالفقييري لييه، وبالتييالي البييد ميين العمييل علييى اسييت اإلبييداعي والعمييود

 .وإبداعاتهم إلى مال 

وقامت بعيا الدراسيات بدراسية دور التعلييم الجيامعي قيي تحقييق االقتصياد االبيداعي  

 دراسة وكل تلك الدراسات أجنبية وال توجد من بينها أي دراسات عربية ، ومن تلك الدراسات 

(Atkinson, R. &     Easthope, H. , 2008)  أن التعليم الجامعي البد أن وتوصلت إلى

يقييوم باإلسييهام فييي التنمييية فييي المجتمييع عيين طريييق تييدعيم االقتصيياد اإلبييداعي والمشيياريع 

اإلبداعييية وتقييديم الخطييوط العري يية الخاصيية بييه للطييالب وتييوفير البنييية التحتييية التييي تلييامهم 
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م مع تنمية قيدراتهم اإلبداعيية فيي المجياالت الثقافيية والفنيية وتوفير خدمات التسويق لمنتجاته

في جدول السياسة العامة للجامعات مع تحقييق العدالية االجتماعيية بيين  أوأن يكون ذلك واضحً 

 الطالب. 

ميي مين م ثيم البحيث العليمن أهم آليات الجامعة لدعم االقتصاد اإلبداعي هيي التعليأن و

معية ليذلك مين أهيم آلييات الجا باالسيتثمار فيي التيدريأن التحتيية و أجل التطوير ثم توفير البنية

 االقتصاد اإلبداعي. 

قتصاد تجاه اال (بأستراليا) من التجارب الناجحة لدور الجامعاتترى هذه الدراسة أن و

اعيية اإلبداعي تجربية جامعية كويناالنيد التكنولوجيية التيي قاميت برسيم خيرائط للصيناعات اإلبد

 يسيياعد علييى جييذب الطييالب لهييذا المجييال بتعييريفهم األميياكن المتيياح بهييا تلييكألسييتراليا ممييا 

 الصناعات وأنواعها ومجاالتها المختلفة. 

اف التعلييم الجيامعي مين شيب يرورة استكوأوصيت  (Araya, D., 2010) و دراسية

 ، وتيدويلمنظور االقتصاد اإلبداعي ، وإعادة النظر في الديمقراطية في سييال الثقافية واإلبيداع

 عي وتكيونالتعليم الجامعي وضرورة إعادة تصور العالقة بين التعليم الجامعي واالقتصاد اإلبدا

ث إن حييمقراطييية الثقافيييةالجامعيية حاضيينة لييه ولإلبييداع أمييًرا أساسيييًا السييتمراره وتدعمييه الد

ى ط لهيا حتياليوم وهيو تطيوير الينظم والسياسيات التعليميية والتخطيي اكبيرً  التعليم يواجه  تحديًا

تميي حتستطيع تسيخير القيدرات اإلبداعيية التيي تكمين داخيل البشير ميع االهتميام بالثقافية كيأمر 

اس تكييار والثقافيية كأسييوضييروري لتلييك السياسيية التعليمييية التييي يجييب أن تهييتم باإلبييداع واالب

 الستدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

هيو المؤسسيية األساسيية فييي عصير االقتصيياد  كييانلمصينع ا تيرى هيذه الدراسيية أنو و

الصييناعي، أمييا اخن فييي عصيير االقتصيياد اإلبييداعي فييإن المؤسسيية األساسييية لييه هييي الجامعيية 

داع، والمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ألنها هي المؤسسات األساسية لالبتكيار واإلبي

بتكيار تكيار واالسيتعداد لالوأوصت الدراسة ب رورة إصالح التعليم من أجل عصر اإلبيداع واالب

 لذلك . واالستعداد لالقتصاد اإلبداعي ، وأن االقتصاد اإلبداعي يتطلب سياسات تعليمية تسعي

درسيت العالقيات  التيي(Gilmore, A. &Comunian, R., 2016) وهنيا  دراسية

بيد مين ال مين أجيل االقتصياد اإلبيداعي حييثالثقافيية بين التعليم الجامعي والقطاعات اإلبداعية و

ة التعيياون والمشيياركة فييي التييدريس والمنيياهج الدراسييية والسياسيية الثقافييية ميين أجييل التنمييي

ودعيم  والبحث العلمي وتبادل المعرفية والنقاشيات السياسيية مين أجيل تحفييا اإلبيداع واالبتكيار

 التجمعات الثقافية وتنمية قطاع االقتصاد اإلبداعي وتوظيف الخريجين. 

ي بداعي اإلفقاثقوم التعليم الجامعي بدعم وتطوير القطاع الالبد أن يأوضحت أنه و

ة قاعد وعلى السياسة التعليمية أن تعمل على تطوير المهارات والمناهج الدراسية وتوسيع

ل من أجوالمشاركة بينها وبين القطاعات الثقافية اإلبداعية بالمجتمع من أجل تحقيق ذلك 

 توظيف الخريجين منها. 

 ن يقيوم بيه التعلييم الجيامعى فييأدراسيات أهميية اليدور اليذي يجيب ويت ح من تليك ال

ألنيه  التعليم الجامعي النوعي بصيفة خاصيةبتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالبه بصفة عامة و

 هو األقرب القتصاد اإلبداع والصناعات الثقافية واإلبداعية .

ويقوم االقتصياد اإلبيداعي فيي جيوهره عليى الصيناعات اإلبداعيية وبالبيتهيا صيناعات 

ثقافية إبداعية وهي تقوم في جاء كبيير منهيا عليى الثقافية القوميية والمحليية والتيراث الثقيافي 

ولية أخيرى بالعيالم ويمكنهيا ثقافي  كبيير جيًدأ أكبير مين أي دتراثي وومصر دولة لديها مخاون 
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صناعات اإلبداعية القائمة على الثقافة بشكل كبير باالعتماد عليى المبيدعين مين تلك ال استثمار

أبناء المجتمع المصيري والتعلييم الجيامعي النيوعي البيد أن يسيهم بقسيط كبيير فيي ذليك ليحقيق 

االقتصاد اإلبداعي في مصر نظًرا لجذبه لعدد كبير من المبدعين في المجياالت الفنيية والنوعيية 

مميا يرفيع فيي مصير اإلبداعيية من شأنها إثراء االقتصاد اإلبيداعي والصيناعات المختلفة والتي 

 عمل على تقدم المجتمع. يمستوى االقتصاد المصري بدرجة كبيرة و

وري دصيدر بشيكل ومن ثم نظيًرا لاييادة اهتميام العيالم باالقتصياد اإلبيداعي واليذي ي     

ميية وعين ميؤتمر التجيارة والتن (سيكواليون)وعين  تقارير سنوية عنه صادرة من األمم المتحدة

وييييأتي بهيييذه التقيييارير تقيييييم مسيييتوى دول العيييالم فيييي االقتصييياد  (UNCTAD) (األونكتييياد)

اإلبييداعي وحجييم صييادراتها ووارداتهييا ميين الصييناعات اإلبداعييية ومييدى االهتمييام بهييا ومييدى 

تقريير ، ونظيًرا ل يعف االهتميام باالقتصياد اإلبيداعي فيي مصير وفقًيا لتطورها باليدول المختلفية

ل فيي م عين األميم المتحيدة عين االقتصياد اإلبيداعي باليدو2018اإلبداعي الصادر عيام االقتصاد 

م يالحييب فيييه حجييم صييادرات مصيير ميين االقتصيياد 2015م، وحتييى عييام 2002الفتييرة ميين عييام 

 (1152,54)م حييث كانيت تليك الصيادرات 2014م، وحتى عيام 2011اإلبداعي تدهور من عام 

م، ثيم تيدهورت 2012مليون دوالر عام  (1144.08لى)م ووصلت إ2011مليون دوالر في عام 

فييي آخيير إحصيياء بلغييت تييوالى تييدهورها وم ثييم 2013مليييون دوالر عييام (1125.39)فوصييلت 

 (United Nations, 2018, 171 – 173)م. 2014مليون دوالر عام  (1103.29)

نظييرا للهمييية القصييوى للييدور الييذي يجييب أن يقييوم بييه التعليييم الجييامعى فييي تحقيييق و

تعلييم ال االقتصاد اإلبداعي بين طالبيه بصيفة عامية كميا أثبتيت الدراسيات السيابقة  وأهميية دور

قتصاد بصفة خاصة ألنه هو األقرب الفي تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالبه الجامعي النوعي 

 .لتخصصاته المختلفةالصناعات الثقافية واإلبداعية ق رب اإلبداع و

ييية االقتصيياد اإلبييداعي فييي مصيير برعا البييد ميين االهتمييام بتعايييا وتنميييةكييان بالتييالي 

أن  المبدعين وتوفير كل ميا يليامهم مين تعلييم وتيدريب وإمكانيات وبنيية تحتيية حتيى يسيتطيعوا

بيد الالنيوعي  ا العريقية، والتعلييم الجيامعييليق بمكانتها وثقافته اإبداعيً  ايحققوا لمصر اقتصادً 

ين فيي دور كبير في ذلك ألنه أقيرب أنيواع التعلييم الجيامعي لجمعيه كوكبية مين المبيدعبأن يقوم 

 مجاالت مختلفة. 

م هيمعدم قيام دراسات تربوية بدراسة هذا الموضيوع الو هذا الموضوعألهمية ونظًرا 

م لي جياءت الدراسية الحاليية للتعيرف عليى أهيبالتيا ،سيسهم في نه ة االقتصاد في مصرالذي 

لنيوعي فيي االتعلييم كليات حقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب ت  أن المداخل التربوية التي يمكن 

 . ثم ت ع رؤية مستقبلية لتحقيقه وواقعها ومعوقاتها مصر

 تساؤالت الدراسة:
 تبلورت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

ه فيي ودور –خصائصيه  –أهدافه  –نشأته  –ما اإلطار الفكري لالقتصاد اإلبداعي )ماهيته  -1

 تنمية االقتصاد في مصر(؟

 ؟ والثقافية ما أهم مجاالت )جوانب( االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية -2

؟ لنيوعي االتعلييم بكلييات طيالب الما أهم المداخل التربوية لتحقيق االقتصياد اإلبيداعي بيين  -3

 ؟ هوما معوقات تحقيق

  ؟ في مصر التعليم النوعيبكليات طالب البين ما واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي  -4

 ؟ في مصر التعليم النوعيبكليات طالب التحقيق االقتصاد اإلبداعي بين  معوقات واقعما  -5
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تعليييم البكليييات طييالب المييا الرؤييية المسييتقبلية المقترحيية لتحقيييق االقتصيياد اإلبييداعي بييين  -6

 مصر؟  في النوعي 

 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي: 

 التعرف على ماهية االقتصاد اإلبداعي ونشأته وأهدافه وخصائصه.  -1

 االقتصاد في مصر. تنمية  التعرف على دور االقتصاد اإلبداعي في -2

 عيلجاماالتعليم  كليات إلبداعية وعالقةتوضيح مجاالت االقتصاد اإلبداعي والصناعات ا -3

 النوعي بتحقيقها؟ 

التعليم ت بكلياطالب البين التعرف على أهم المداخل التربوية التي تحقق االقتصاد اإلبداعي  -4

 في مصر. النوعي 

صير مفيي التعلييم النيوعي بكلييات طيالب البيين التعرف على واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي  -5

 . تحقيقهوأهم معوقات 

لنوعي االتعليم بكليات طالب البين لتحقيق االقتصاد اإلبداعي مقترحة وضع رؤية مستقبلية  -6

 في مصر مع توضيح آليات تنفيذها. 

 أهمية الدراسة:
 الحالية فيما يلي: تتلخص أهمية الدراسة

صياديات صيل الفكري له باعتباره مين االقتتناول الدراسة لموضوع االقتصاد اإلبداعي والتأ -1

 مصر.  الحديثة والمهمة والتي يجب أن يتم االهتمام بها بشكل أكبر مما هو عليه اخن في

مكيين ية التييي التربويييلمييداخل اتوضييح الدراسيية الحالييية للعيياملين بييالتعليم الجييامعي النييوعي  -2

  أجل تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالبه. اتباعها في التعليم الجامعي النوعي من

ذليك توضح الدراسة العوائد االقتصادية واالجتماعية التي ستعود عليى المجتميع المصيري و -3

ضيح لموالتعليم الجامعي النوعي بيدورها تجياه االقتصياد اإلبيداعي وا كلياتعندما تقوم كل 

 بهذه الدراسة. 

صييرية تبييين الدراسيية لكييل ميين العيياملين بييالتعليم قبييل الجييامعي وأولييياء األمييور باألسيير الم -4

نمييية والعياملين بيياإلعالم بمؤسسيات المجتمييع الميدني أهييم األدوار المطلوبية ميينهم ليدعم وت

 . بشكل عام وبين طالب التعليم الجامعى النوعي بشكل خاص االقتصاد اإلبداعي في مصر

جل أة من توضح الدراسة الحالية أهم المتطلبات وأهم اإلجراءات التي يجب توفرها الدول -5

امعي التعليم الجكليات تحقيق االقتصاد اإلبداعي في المجتمع بصفة عامة وبين طالب 

 النوعي بصفة خاصة.

النوعي  التعليم الجامعيبكليات طالب الوضع رؤية مستقبلية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين -6

 في مصر مشتملة على الخطوات اإلجرائية لتنفيذ ذلك على أرض الواقع. 

 منهج الدراسة:
مت الباحثة المينهج الوصيفي، وذليك نظيًرا ألنيه أنسيب منياهج البحيث لموضيوع داستخ

الدراسة حيث إنه منهج "ال يقوم على مجيرد جميع المعلوميات والبيانيات وتبويبهيا فقيط، وإنميا 

متد إلى تفسيرها، وكثيًرا ما يقترن الوصف بالمقارنات واستخدام أساليب القيياس والتصينيف ي

والتفسييير، كمييا أن الباحييث فييي الميينهج الوصييفي يسييتخلص الييدالالت والمعيياني المختلفيية التييي 
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تنطوي عليها البيانات والمعلومات التي جمعها، ويربط بين الظيواهر وبع يها اليبعا مكتشيفًا 

 (. 286، 2012ن المتغيرات المختلفة في الدراسة )حسام مازن، العالقة بي

ثيية فييي هييذه الدراسيية بجمييع معظييم الدراسييات ذات الصييلة بموضييوع وقييد قامييت الباح

نيية فيي إجيراءات الدراسية الميدا الدراسة وتيم التأصييل النظيري لموضيوع الدراسية ، ثيم البيدء

سية ثيم نتيائج الدرالهيا واسيتخالص صيائية والتطبيق الميداني ألدوات الدراسة ثم المعالجة اإلح

ة تفسيييرها، ثييم توظيييف نتييائج الدراسيية النظرييية والميدانييية فييي بنيياء رؤييية مسييتقبلية مقترحيي

 التعليم الجامعي النوعي في مصر. بكليات طالب اللتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين 

 حدود الدراسة:
ين بيلتحقيق االقتصاد اإلبيداعي اقتصرت حدود الدراسة على دراسة المداخل التربوية 

لييى أرض الواقييع وأهييم معوقييات طييالب التعليييم الجييامعي النييوعي فييي مصيير ومييدى تحقيقييه ع

بكليية  عليى عينية مين طيالب الشيعب المختلفيةإلكترونيًيا ، وتم تطبيق الدراسة الميدانيية تحقيقه

نهييا دي، وذلييك ألبكلييية التربييية النوعييية بجامعيية جنييوب الييواالتربييية النوعييية بجامعيية أسيييوط و

 مين التطبييق المييداني فيي الفتيرةم تربيية النوعيية فيي صيعيد مصير، و تيأعرل وأقدم كليتيين لل

سيييتبانة للتعيييرف عليييى واقيييع تحقييييق االم تطبييييق ، وتييي، م15/4/2020م وحتيييى 10/3/2020

ن مييعليى عينية  معوقيات تحقيقييه التعلييم النييوعي وأهيمين الطييالب بكلييات االقتصياد اإلبيداعي بي

 .لمختلفة بهاابتلك الكليتين بالشعب ) الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة ( النهائية وات طالب السن

 أدوات الدراسة:
 موجهية إليى طيالب وطالبيات هااسيتبانة مين إعيداد وتطبييق اسيتخدام ب وقامت الباحثة

عيية أسيييوط ييية النوعييية بجامبكليتييي التربالفرقيية الثالثيية والفرقيية الرابعيية ( )النهائييية وات السيين

تعلييم البكلييات طالب الوجامعة جنوب الوادي للتعرف على واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين 

 النوعي في مصر وأهم معوقات تحقيقه.

 عينة الدراسة:
البيات على عينية مين طيالب وطإلكترونيًيا طبقت الباحثة االستبانة التي قامت بإعدادها 

عية جنيوب تي التربية النوعية بجامعة أسيوط وجامباألقسام المختلفة بكليوات النهائية السن

للمعالجييية الييوادي ، وبليييغ عيييدد االسييتبانات الصيييحيحة التيييي تيييم تطبيقهييا والتيييي خ يييعت 

 . ( استبانة447اإلحصائية )
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 مصطلحات الدراسة:

 التربوية:المداخل  -1
ل وتعييرف الدراسيية الحالييية المييداخل التربوييية إجرائيًييا بأنهييا هييي تلييك السييبل والطيير

يم التعليي يجييب أن تتبييع لتحقيييق االقتصيياد اإلبييداعي بييين طييالب  واخليييات التربوييية التييي 

 . الجامعي النوعي

 االقتصاد اإلبداعي:  -2
ليذي االقتصياد اوتعرف الدراسة الحالية االقتصياد اإلبيداعي إجرائيًيا بأنيه هيو ذليك 

ميية والقوفيي ذليك الثقافية المحليية  لمبيدعين ويحولهيا إليى ميال مسيتثمريعتمد على أفكيار ا

داعيية لتحقيق وتطيوير الصيناعات اإلب واإلمكانات المتاحة بها ورأس المال البشري المبدع

 افية. ة اقتصادية وبالتالي نه ة اجتماعية وثقتوالثقافية في المجتمع مما يؤدي إلى نه 

 خطة السير في الدراسة:
ثييم  بعييد اطييالع الباحثيية علييى الدراسييات السييابقة واألدبيييات ذات الصييلة بموضييوع الدراسيية     

 بلورت مشكلة الدراسة الحالية وسارت الدراسة وفقاً للخطوات التالية: 

 اإلطار العام للدراسة:  -1
ة السيابقة ثيم مشيكلة الدراسيوعيرض الدراسيات ف بالدراسية مين خيالل المقدمية ييللتعر وجاء   

سييية وأهميتهيييا، والتعرييييف بمييينهج الدراسييية وحيييدود الدراسييية راوتسييياؤالتها وأهيييداف الد

 وعينتها، ومصطلحات الدراسة وخطة السير فيها. 

 اإلطار النظري للدراسة: -2
 وجاء اإلطار النظري مكونًا من ثالثة أجااء وهي:       

نشييأته ر الفكييري لالقتصيياد اإلبييداعي ميين حيييث ماهيتييه و: وتييم بييه تنيياول اإلطيياالجيياء األول    

ودوره فييي تنمييية االقتصيياد فييي مصيير، وتييم بييه توضيييح أهييم مجيياالت وأهدافييه وخصائصييه 

ا بتحقيقه )جوانب( االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية والثقافية وضرورة قيام التعليم

ول اء ليجييب عين التسياؤلين األطالبه وخاصة التعليم الجامعي النوعي وجاء هيذا الجيبين 

 والثاني من تساؤالت الدراسة. 

اإلبيداعي،  : وجاء به توضيح لعالقة التعليم الجامعي النوعي بتحقيق االقتصيادالجاء الثاني    

وعي وأهيم المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوأهم 

  معوقات تحقيقها ، وجاء هذا الجاء ليجيب عن التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة.

 إجراءات الدراسة الميدانية: -3
، وعينية ا ا وتطبيقهوتم بهذا الجاء توضيح أهداف الدراسة الميدانية وإعداد أدواتها وتقنينه   

  الدراسة وأسلوب اختيارها وأسلوب المعالجة اإلحصائية لنتائج الدراسة الميدانية.

 نتائج الدراسة الميدانية: -4
طيالب لاوجاء بهذا الجاء نتائج تطبييق االسيتبانة وهيي واقيع تحقييق االقتصياد اإلبيداعي بيين    

تحقيقييه، وجيياء هييذا الجيياء ليجيييب عيين التعليييم الجييامعي النييوعي وأهييم معوقييات بكليييات 

 من تساؤالت الدراسة. والخامس الرابع  ينالتساؤل

 بناء ووضع رؤية مستقبلية: -5
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يم بنيياء ووضييع رؤييية مسييتقبلية مقترحيية لتحقيييق االقتصيياد اإلبييداعي بييين طييالب التعلييوتييم     

 فييذها ،الجامعي النوعي فيي مصير ميع توضييح آلييات تنفييذ تليك الرؤيية وأهيم متطلبيات تن

 س واألخير من تساؤالت الدراسة. داسوجاء هذا الجاء لكي يجيب عن التساؤل ال

ها في نت بثم اختتمت الباحثة الدراسة بقائمة المراجع العربية واألجنبية التي استعا

 إعداد الدراسة. 
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 اإلطار النظري:

صائصه خ،  أوال: اإلطار الفكري لالقتصاد اإلبداعي )ماهيته ، نشأته ، أهدافه

 ، دوره في تنمية االقتصاد في مصر(:
 )أ( ماهية االقتصاد اإلبداعي ونشأته: 

ن بيير إن مفهوم االقتصاد اإلبداعي يربط بين االقتصاد واإلبيداع، وقيد يبيدو للوهلية مي

علييى  ميين االقتصيياد يعتمييد اركينًيي االمنطقييي الجمييع بينهمييا ، ولكيين وجييد العلميياء أن هنييا  ركنًيي

يته وتحول من ثم إلى مال وترفيع االقتصياد بشيكل كبيير مميا دعيى إليى تسيم المبدعين وأفكارهم

 باالقتصاد اإلبداعي. 

 Schlesinger, p., 2017  ، (D'Andrea, M. , 2012)) )وأجمعت عدة دراسات منهيا   

 ،(Boccella, N. & N. & Salerno, I. , 2016, ,292) ، Veselà, D. & 

Klimovà, K. , 2014,)    ب الكاتييم علييى يييد 2001فييي عييام نشييأ   االقتصيياد مصييطح أن

  .(جون هوكنا)واإلعالمي البريطاني 

االقتصيياد اإلبييداعي لييه عييدة  ووهييو اقتصيياد أفكييار وليييس اقتصيياد أرض أو رأس مييال 

م ، مجاالت وأنيواع هيي: اإلعيالن والعميارة ، والفنيون ، والتحيف والحيرف واألزيياء، والتصيمي

  (D'Andrea, M. , 2012, 81) داء والنشر والسينما والموسيقى وفنون األ

م  على اإلبيداع ونيادى السيتخدامه 2001هو أول من سلط ال وء عام  (جون هوكا)و

 21وم من أجل كسب المال ، ويت ح ذلك مين االحتفيال بياليوم العيالمي لإلبيداع واالبتكيار فيي يي

بيداع م امتد هذا اليوم إلى أسبوع لالبتكار واال2005م، وفي عام 2002أبسطس بداية من عام 

بييية ، االتحياد األوربييي أن هيذا العييام هيو سيينة اإلبيداع األورم وأعليين 2009العيالمي، وفييي عيام 

 ، رييادة والهدف من ذلك تحسين اإلبداع بين السكان ، وفي جميع المجاالت في التعليم، الثقافية

تنمييية  األعمييال ، اإلعييالم، البحييث ، السياسيية االجتماعييية واإلقليمييية والريفييية ميين أجييل تعايييا

نتيدى ، وأنشئت مؤسسات لتعايا االقتصاد اإلبيداعي "منهيا م(أوروبا)الصناعات اإلبداعية في 

عيام لعاصيمة أوربيا الثقافيية  (كوشيتسيه)الصناعات اإلبداعيية، ومعهيد االقتصياد اإلبيداعي فيي 

 (Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, 413)م". 2013

اد أة االقتصيونشأ االقتصاد اإلبداعي في أثناء األزمة المالية العالمية وكانت دافعًيا لنشي

ف ى ويت اعاإلبداعي إلى اإلمام، وحيث إنه بالربم من تقلص التجارة في العالم إال أنه بدأ يقو

 بصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفة خاصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 .  (Prtatt, A. C. & Hutton, T. A, 2013, 87)في أوربا

جيياء هييذا المصييطلح وتييم تعميييه وانتشييرت مييا تسييمي الثقافيية اإلبداعييية ودخلييت عييالم 

د اإلبداعي، وبيدأت فيي أوربيا شيركات متعيددة فيي ذليك االتجياه واهتميت االقتصاد لتولد االقتصا

 & .Boccella, N. & N)بالصناعات اإلبداعية األوربية ليشمل االهتمام كل االتحاد األوربي

Salerno, I. , 2016, ,292) 

د اوكتيب كتياب االقتصي (جيون هيوكنا)مصطح االقتصياد اإلبيداعي "بيدأ ييروج ليه وأن 

( نشيياًطا صييناعيًا يشييمل 15وطبقييه علييى )م 2001عييام  Creative Economyاإلبييداعي 

مجاالت متنوعة تبدأ بالفنون وتمتد لتشمل مجاالت متنوعة تبدأ بالفنون وتمتد لتشيمل مجياالت 

م، وكانيت 2007عيام (لجيون هيارتلي ) ةييعثم تبعه كتاب الصيناعات اإلبداالعلم والتكنولوجيا ، 

ثالث تقارير متتالية عن االقتصياد اإلبيداعي هيي  (اليونسكو)ه باطالل االنطالقة الكبيرة النتشار
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)هميت  وتم فيها تنياول الصيناعات اإلبداعيية بشيكل مفصيل م،  2013م،2010، م 2008أعوام 

 .( 20، 2017عبد الوهاب الحايس،  عبد العايا،

ت ف فاًضيا يشيمل لييس فقيط السيلع والخيدما اوقد كيان هيذا المفهيوم وال يياال مفهوًمي

قتصياد ومجميل مييدان البحيث والتطيوير أيً يا ، ويعيرف هيذا االوإنميا اليدمي واأللعياب الثقافيية 

اهية بر بالبدقد ال تعتبتنوع األنشطة والعمليات الثقافية ويعني أيً ا بمظاهر اإلبداع في مجاالت 

 (. 22، 2013ثقافية )األمم المتحدة واليونسكو، 

هيي أن االقتصاد اإلبداعي يقوم على الموهبة اإلبداعيية بشيكل رئيسيي و (هوكنا)يرى 

و جيوهر المواد الخام الالزمة له، وأنه اقتصاد حديث يعتمد علييه مين البيرامج إليى األحذيية وهي

% ميين القييوى العامليية فييي أمريكييا يعملييون فييي اقتصيياد  30االقتصيياد المعاصيير، حيييث اخن 

 .(Araya, D., 2010, 220)اإلبداع

ويلية ، لقد كان االقتصاد يعتمد على تدفقات رأس المال من الناحية االقتصيادية فتيرة ط

ولييرأس الميييال أنيييواع مختلفييية وهيييي: رأس المييال الميييادي وهيييو الميييواد الخيييام، ورأس الميييال 

االسييتثماري، وهيييو التمويييل، واألرض وهيييي الملكييية الوظيفيييية، ورأس المييال البشيييري وهيييو 

المييال االجتميياعي وهييو النييوع الييذي يييأتي ميين األشييخاص الييذي المتعلمييين ميين البشيير، ورأس 

هيو  يتصرفون في مجموعات بشكل ما ، أما العصر الحالي العصر اإلبداعي فإن رأس المال فيه

راس المييال اإلبييداعي وهييو يختلييف عيين رأس المييال البشييري وقييد يكييون رأس المييال اإلبييداعي 

 االبتكياروع أكثر من التعلييم حييث إن اإلبيداع ضمنيًا في مفاهيم رأس المال البشري ولكن اإلبدا

 (Araya, D., 2010, 226)يعتمدان باإلضافة للتعليم على التدريب. 

"هييو خلييق محركييات النمييو الجديييدة وفييرص العمييل ميين خييالل تقييارب العلييوم ويعييرف بأنييه     

ا ود ذاتهلحدوالتكنولوجيا مع الصناعة، واالنصهار بين الثقافة والصناعة وازدهار اإلبداع في ا

 (Editorial, 2015,4)التي كانت تتخلل كل ذلك". 

ويمكيين القييول أنييه " اقتصيياد يعمييل علييى إعييادة تثمييين اإلبييداع كأحييد مييدخالت تكييوين 

ف االقتصيياد العيالمي، ويييرتبط ظهييور االقتصياد اإلبييداعي بميا يسييمى تثقيييالثيروة علييى مسيتوى 

Culturatlization  الحييياة االقتصييادية وسيياعد فييي ذلييك التحييول نحييو التنظيمييات الشييبكية

Networked   (. 50، 2007)جون هارتلي،أبريل 

فة في الثقا ويتطلب االقتصاد اإلبداعي تحوالً في فهمنًا للثقافة فنحن أمام تحدى التفكير

بداعية صناعات اإلالمتعددة كعناصر أساسية لالقتصاد اإلبداعي، وقطاعات الواإلبداع بأشكالها 

ي وهي مواقع ابتكيار أساسيية فيي محتيوى اإلنتياج والتوزييع الرقميي فيي عصير العولمية، والبني

 (. 182، 2007مايو، )جون هارتلي، التحتية الشبكية

ه يعني أن الثقافيية القوميية هيي تيراث عظييم والبيد مين محافظية الميواطنين علييوذلك 

اإلبيداع ربط واليدمج بيين الثقافية والتيراث الثقيافي وواالندماج في ثقافة قوميية مشيتركة وأن الي

 ينتج عنه اقتصاد إبداعي هائل يسهم في تقدم األمم. 

 توقيد سياعد فيي انتشيار اقتصياد اإلبييداع الثيورة فيي تكنولوجييا المعلوميات واالتصيياال

وهيو  ويعرف االقتصاد اإلبداعي بأنه "اقتصاد المختيرعين أصيحاب األفكيار االبتكاريية الخاصية

ا اقتصاد جمعيي كليي فيي إطياره العيام، وإن كيان األنشيطة التيي يمارسيها هيي جائيية فيي نطاقهي

 الخاص، وهو اقتصاد متطور يعتمد على حركية الفكير وعليى نتياج هيذا الفكير، وي ييف الجدييد

دم بهيم. بالتالي البد من البحث عن أصيحاب الملكيات اإلبداعيية وتيوظيفهم والتقي واألكثر فاعلية

 (. 38، 2009)محسن الخ يري، 
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اج االقتصاد اإلبداعي بأنه القيدرة عليى تولييد شييء جدييد ويعنيي إنتي (هوكنا)ويعرف 

 دية،أفكار أو اختراعات ذات مردود اقتصادي وهي الب اعة أو الخدمة التي تحقق قيمة اقتصيا

 م(. 2009وإن العالقة بين اإلبداع واالقتصاد تؤدي إلى ثروة استثنائية )جون هوكنا، 

)ميييؤتمر األميييم  (UNCTAD) (نكتييياداألو)ويعيييرف االقتصييياد اإلبيييداعي فيييي تقريييير 

ليى أشيياء إم بأنه "العملية التيي ييتم فيهيا تحوييل األفكيار 2010تجارة والتنمية( عام المتحدة لل

لييى أنييه ام األفكييار إلنتيياج أفكييار جديييدة ، ويمكيين النظيير إلييى اإلبييداع عذات قيميية، أو هييو اسييتخد

 (United Nations, 2010, 10)عملية اجتماعية قابلة للقياس من الناحية االقتصادية. 

فة فيي مجيال تولييد القيمية الم يا يومتنيام وجديد واالقتصاد اإلبداعي هو "مجال هام

ثقيافي وخلق فرص العمل وتاايد الثيروة، بوصيفه محرًكيا لالقتصياد وباعتبياره معياًزا للتنيوع ال

ي اإلبداع من خالل تحويل األفكار الثقافية اإلبداعية إلى مشاريع عمل تجارية، وأصبح االقتصاد

اًميا قتصياًدا هداعيية التيي باتيت ميورًدا االثقافية اإلبأهم اقتصاديات العالم التي تهتم بالصناعات 

 .(3،  2017في اقتصاديات هذه الدول". )أنصار رفاعي، ثريا يوسف،  

لمبدعين وبذلك يمكن القول أن االقتصاد اإلبداعي هو االقتصاد الذي يعتمد على أفكار ا

رد سييهم فييي تحقيييق اقتصيياد جييم للفييتوتحويلهييا إلييى مييال ممييا يجعييل للفكييار اإلبداعييية قيميية 

فييي والمجتمييع ويسييهم فييي حييل مشييكلة البطاليية فييي المجتمييع ورقييي مسييتوى االقتصيياد العييام 

المجتميع، ومين ثيم يجيب العميل عليى رعاييية المبيدعين وتنمييتهم وتطيويرهم بشيكل مسيتمر مييع  

راتهم تييوفير الييدعم والمسيياندة الالزميية لهييم بداييية ميين اكتشييافهم مييروًرا بتنمييية معييارفهم ومهييا

 لهم. لقومية لديهم وتوفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة لعموتعايا الثقافة ا

وهنيييا  بعيييا المصيييطلحات المرتبطييية باالقتصييياد اإلبيييداعي والمتداخلييية معيييه ومنهيييا 

الصناعات الثقافية، والصناعات اإلبداعيية والشيكل التيالي يوضيح االقتصياد اإلبيداعي وعالقتيه 

 (. 52، 2014بها. )لقاء عبود، 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل رقم )

 الثقافية*االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية والصناعات 

 ، على اإلبداع التقرير السنوي للتنمية الثقافية )االقتصاد العربي القائم( ، 2012مؤسسة الفكر العربي )* 

  .28بيروت: مؤسسة الفكر العربي، ص 

 وفيما يلي توضيح المصطلحين المذكورين أعاله: 

  :الصناعات الثقافية 
لمصييطلح الصييناعات اإلبداعييية  اموازيًيي امصييطلحً يعتبيير مصييطلح الصييناعات الثقافييية 

ومصطلح الصناعات الثقافية يقصد بها المنتجات الثقافية التي تعتمد على الثقافة وتشتمل على 

مجموعة من المواد الثقافية والمنتجيات الثقافيية وتشيمل مجياالت متعيددة كالموسييقى والفنيون 

ذاعيية والتليفايييون والنشيير والكتابيية وإنتيياج األزييياء وتصييميمها والصييناعات اإلعالمييية مثييل اإل

 االقتصاد اإلبداعي

 الصناعات اإلبداعية

الصناعات 

 الثقافية
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، وتشتمل  (22، 2013واإلنتاج والتوزيع السينمائي والتليفايوني )األمم المتحدة واليونسكو ، 

 .األعمال الفنية والعروض الموسيقية وبيرها من األعمال التي تربط بين الثقافة واإلبداع

 ة وتتكيون مينيشير االقتصاد اإلبداعي إليى الصيناعات التيي توليد سيلعًا بيير ملموسيو

ن مجموعة من الصيناعات التيي تجميع بيين المعرفية والمعلوميات والخييال واألفكيار وهيي الفنيو

 امعقييدً  والثقافيية واألعمييال التجارييية والعلييوم التكنولوجييية ، واالقتصيياد اإلبييداعي يشييكل مجيياألً 

موسييقى المن اإلبداع واالبتكار بدًءا من صناعات حقول التأليف والنشر مثل النشر و اومتنوعً 

حيية ، ذا مين ناوالفنون البصرية / األدائية ، واألفالم ، اإلعالم ، العمارة ، اإلعالن والتصميم هي

جييا ومن ناحية أخرى صناعات براءات االختراع مثيل الهندسية والتكنولوجييا الحيويية وتكنولو

تخدم ويسي ، (Araya, D., 2010, 220)المعلومات والمستح يرات اإللكترونيية والصييدالنية

 اإلبيداع مصطلح الصناعات الثقافية لإلشارة إلى البعد التجاري بالقطاع الثقافي الذي يجعل مين

 (.51، 2014والفنون منتًجا ماديًا". )لقاء عبود، 

فاييون ، تعرف الصناعات الثقافية األساسية بأنها هي الصناعات التالية )اإلذاعة، التل

عييات التسييجيل والنشيير ، واألداء المباشيير والمطبو صييناعات األفييالم ، الصييناعات الموسيييقية ،

عيياب والنشيير اإللكترونييي بمييا فييي ذلييك وسييائل اإلعييالم والكتييب والمجييالت وقواعييد البيانييات وأل

 (Klein, B. et al. , 2015, 4)الفيديو والكمبيوتر واإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 
ياهيا ويمكن القول أن الصناعات الثقافية هي الصيناعات القائمية عليى الثقافية محولية إ

 إلى منتجات تحقق أرباح مادية واقتصاد مستمر ومتجدد. 

  :الصناعات اإلبداعية 
 يطلييق تعبييير الصييناعات اإلبداعييية علييى مجموعيية أكبيير ميين المييواد اإلنتاجييية ب ييمنها

ما بتكار بت الثقافية والسلع والخدمات التي تعتمد على االالسلع والخدمات التي تنتجها الصناعا

م، 2013في ذلك أنواع عديدة مين منتجيات البحيوث والبرمجييات. )األميم المتحيدة واليونسيكو، 

22.) 

 وتعييرف بأنهييا  تلييك الصييناعات التييي لهييا أصييل ميين اإلبييداع والمهييارة والموهبيية التييي

 ل الملكييةوخلق فرص العمل من خالل توليد واستغاليمتلكها الفرد، والتي لديها إمكانية للثروة 

الفكرييية فييي تصييميم المنييتج مثييل الرسييم واألزييياء والحييرف والهندسيية المعمارييية واإلعييالن 

 (Munro, E. , 2017, 15)والتسويق. 

الم ولقد تجاوزت الصناعات اإلبداعية حدود القطاع الثقافي لتشيتمل عليى وسيائل اإلعي

داعيية التصاالت والبرمجيات المختلفية وذليك يعنيي أن الصيناعات اإلبوتكنولوجيا المعلومات وا

قائمية االقتصاد اإلبداعي وتشيتمل عليى الصيناعات الثقافيية باإلضيافة إليى الصيناعات الب هي ل  

 .على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأنواعها المختلفة 

فييي دول  نشييأة االقتصيياد اإلبييداعي  وهنييا  أيً ييا بعييا المصييطلحات التييي نشييأت بعييد

 البد من التعرف عليها ومنها ما يلي: العالم 

 :الطبقة اإلبداعية 
ة لإلبيداع يشير االقتصاديون إلى أن ظهيور االقتصياد اإلبيداعي أدى إليى األهميية المتااييد       

وة وظهييرت الطبقيية اإلبداعييية وهييي طبقيية جديييدة ميين المثقفييين والفنييانين والمصييممين وهييي قيي

ليدان اقتصادية صاعدة في الوقت الحاضر، ويعتقد االقتصياديون أنهيا سيتعيد تشيكيل اقتصياد الب

 (Araya, D., 2010, 217)المتقدمة
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وهيييي مجموعييية مييين األفيييراد ذوي األفكيييار اإلبداعيييية التيييي يمكييين تحويلهيييا إليييى ميييال 

بها ألصيحا خياًل واقتصاد، وذلك ألنه يمكن تحويلها لسلع منتجة أو مشروعات اقتصادية تجلب د

 لمعلومياتوكل العاملين معهم، ويتميا هيؤالء األفيراد بالموهبية والمثيابرة واميتال  تكنولوجييا ا

 (. 86، 2015)على العراقي، 

 ت ييم أنواًعييا ميين المهنييين والعيياملين واإلداريييينباإلضييافة للمبييدعين  "وهييي طبقيية 

بداعيية فيي مييادين الصيناعات الثقافيية واإلووالتقنيين )وليس فقط العياملين فيي مجيال اإلبيداع 

بتكاريية طبقية هيي المنبيع للطاقية االاألفيراد وتنتج أنواًعا عدييدة مين المبتكيرات ويكيون هيؤالء 

 ، وأصيبحت الطبقية(26، 2017والحيوية الثقافيية )هميت عبيد العاييا، عبيد الوهياب الحيايس، 

 لعالم المختلفة .االبداعية تحظى بمكانة كبيرة في الوقت الحاضر في دول ا

 :المراكز اإلبداعية 
ر بهيا المراكا االبداعية في عدة دول من العالم ، ومين أكثير اليدول التيي تنتشي انتشرت

أصييبحت المراكييا اإلبداعييية ظيياهرة عالمييية فييي بالبييية المييدن حيييث  (المملكيية المتحييدة)هييي 

صياد ة وتطيوير االقتاإلنجليايية، وقيد أصيبحت تليك المراكيا طريقية جدييدة لتنظييم عملييات تنميي

ت اإلبداعي، وهي تيدعم الممارسيات اإلبداعيية المتخصصية والمركيا اإلبيداعي يقيدم للمشيروعا

ة اإلبداعية المصغرة فرصة التكامل مع األطراف األخيرى لغيرض الحصيول عليى الميوارد الهامي

مثييل األدوات والخييدمات المتخصصيية أو مصييادر اإللهييام وذلييك ميين أجييل تطييوير المشييروعات 

 يية وكيذلكللتعاميل ميع البيئيات االقتصيادية والثقافيية واالجتماع اعمال وتمثل منحني جماعيً واأل

منهيا ميا  ( ، وتلك المراكيا4، 2016عمليات االبتكار واإلبداع". )المجلس الثقافي البريطاني ، 

هو ربحي ومنها ميا هيو بيير ربحيي، وإن كانيت الغالبيية العظميي منهيا بيير ربحيية خاصية فيي 

 ا. بريطاني

  :المدن اإلبداعية 
 ،بأنهييا ف يياءات تظهيير بهييا تجليييات البيئيية اإلبداعييية ظيياهرة  (جييون هييارتلي)يعرفهييا 

وتتمتع بعدة سيمات منهيا وجيود قطياع فنيون وثقافية نيابا بالحيياة، وقيدرة عليى تولييد فيرص 

وفق ارد العمل واإلنتاج في الصناعات الثقافية والخدمات ومبادرات تخطيطية تهتم بتوزيع المو

تخييل  لميدن اإلبداعيية تتصيف بكييف يمكين إعيادةوتوسيعًا فيإن ا، االحتياجات العالمية والمحلية

ف يياءات محلييية ح ييرية وتجديييدها وتعييديل الفييرص فيهييا فييي إطييار عييالمي تنافسييي )جييون 

 (. 9، 2007هارتلي، مايو 

ل والصيناعات اإلبداعيية فيي الميدن بصيفة عامية فعليى سيبي ييتمركا االقتصاد اإلبيداع

تورونتييو، )فييي مييدن ( كنييدا  )ويتمركييا فييي (لنييدن )المثييال يتمركييا فييي المملكيية المتحييدة فييي

 (آسييا)مين حييث العمالية وعيدد السيكان، وفيي  (كنيدا)وهي أعلى ميدن  (ومونتريال ، وفانكوفر

، وفييي جميييع دول العييالم  (وبييانكو طوكيييو وسيييول ، ويكييين وشييانغهاي )أيً ييا يتمركييا فييي 

يتمركييا بشيييكل كبييير هيييذا االقتصيياد اإلبيييداعي فيييي المييدن الكبيييرى وتسييمي الميييدن اإلبداعيييية. 

(Prtatt, A. C. & Hutton, T. A, 2013, 87) 

انتشار االقتصاد اإلبيداعي بالميدن الكبيرى وذليك ألنهيا تتمتيع بميياة اميتال  مجموعية ويرجع   

نظمييات البحثييية المصييممة لتقييديم مجموعيية ميين بييرامج الشييهادات متنوعيية ميين المييدارس والم

والمناهج التي تشجع على اإلبيداع وتيوفر منصيات وشيبكة إبداعيية مثيل العالقيات فيي األسيوال 
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المتخصصية التيي تييوفر ميياة تنافسييية ميع تيوفير المراكييا والمختبيرات وفييرص حمايية الملكييية 

 (White, D. S., et al. , 2014, 51)الفكرية مما يولد اإلنتاج اإلبداعي. 

 

ل والصييناعات اإلبداعييية فييي الييدول األوربييية أكثيير ميين دو ييادهيير االقتصيياد اإلبييداع

 جنيوب شيرل آسيييا ويرجيع ذليك ألن بالمييدن اخسييوية توجييد بهيا وفيرة مالييية واقتصيادية قوييية

أهميية.  نسبيًا مما يجعلهم مؤيدون للصناعة أكثر من الصيناعات اإلبداعيية التيي يعتبرونهيا أقيل

(Prtatt, A. C. & Hutton, T. A, 2013, 93) 

 يمكين انتشيار االقتصياد اإلبيداعي بالميدن الكبيرى فيإن هنيا  مين ييرى أنيهبالربم مين 

ئييية. استكشياف الصيناعات اإلبداعيية والعمييل عليى تنميتهيا بالمنيياطق الريفيية والمحرومية والنا

(Boccella, N. & N. & Salerno, I. , 2016, ,295) 

 العربيية المتالكهيا كيل مياعده ميدن إبداعيية فيي جمهوريية مصير إنشياءن ييتم أويمكن 

 يلام لذلك  من ثروات بشرية وثقافية .

 )ب( أهداف االقتصاد اإلبداعي:
لقيد تماعيية والتنميية االقتصيادية واالجيقوم االقتصاد اإلبيداعي بيدور مهيم فيي تحقييق 

م، 2012المنعقيد فيي أبرييل  (UNCTAD) (األونكتاد)مؤتمر األمم المتحيدة الثاليث عشيرحث 

عليييى ضيييرورة تواصيييل دعيييم الحكوميييات لالقتصييياد اإلبيييداعي لتعاييييا اقتصيييادياتها  (بالدوحييية)

 لي: ييحقق عدة أهداف للمجتمع منها ما  هاإلبداعية وذلك كخيار إنمائي للمجتمع بأثره وأن

 يشكل االقتصاد اإلبداعي ذروة التنمية في المجتمع للجميع.  -1

 جتمع. ي تحقيق التنمية المستدامة في الميعتبر االقتصاد اإلبداعي صناعة خ راء تساهم ف -2

 اطية. يشجع ويعاز االقتصاد اإلبداعي التنوع الثقافي ويساعد على التفكير بطريقة ديمقر -3

وقد أثبت مركا األبحاث االقتصادية وبحيوث األعميال بالمملكية المتحيدة أن الصيناعات 

 م.2013االقتصياد البريطياني عيام ( ملييار جنييه إسيترليني فيي 5.9الثقافية قد ساهمت بمبلغ )

(Munro, E. , 2017, pp. 14 - 25)  

 

 وبالتالي يعميل اقتصياد اإلبيداع كمحير  رئييس القتصياد المجتميع وبشيكل كبيير خاصية 

 في مصر. 

ويهييدف االقتصيياد اإلبييداعي إلييى تحقيييق عديييد ميين األهييداف وبعييد االطييالع علييى عييدة 

، 2010الثقيافي البريطياني، ، )المجليس  (27 – 19، 2009دراسات منها )محسن الخ يري، 

، ( ، )همت عبد العاييا، عبيد الوهياب الحيايس3،  2017 ، ، ثريا يوسفنصار رفاعي (، )أ24

(، 170 – 165، 2015( ، )عمر وهدية ، 55 – 54، 2014( ، )لقاء عبود، 47 – 41، 2017

 ( ، ويمكن تلخيص أهداف االقتصاد اإلبداعي فيما يلي: 17 – 11، 2016)سامر قنطقجي، 

 :دائم ومستمرتحقيق انتعاش اقتصادي  -
تولييد حيث إنه ال يمكن االستغناء عين اسيتهال  منتجيات االقتصياد اإلبيداعي داخيل المجتميع و  

 الدخل للفراد وزيادة عائدات التصدير. 

لالقتصاد اإلبداعي أنه يعمل على خلق حيث من أهم القيم الم افة :إيجاد فرص عمل -

الصناعات اإلبداعية والثقافية المختلفة والعاملين بجميع بير من العاملين بفرص عمل لعدد ك
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األعمال المترتبة عليها من تسويق وتوزيع وفتح مجاالت عمل لفرص عمل جديدة لم تكن 

 موجودة من قبل. 

 بطه: قق االقتصاد اإلبداعي تماسك المجتمع وترايح -
الل خيحيث يعمل على ترابط جميع فئات المجتمع المختلفة التي تعمل كنسق منتظم وذلك مين    

 اتحيياد كييل منظمييات المجتمييع المختلفيية الحكومييية وبييير الحكومييية وجميييع األفييراد لتحقيييق

 االقتصاد اإلبداعي الذي سيعود بالنفع على الجميع.

 في المجتمع:يعمل االقتصاد اإلبداعي على فوائد ثقافية  -
موسيقى ووتحف القومية من عادات وطقوس ومنها الترابط الثقافي وااللتفاف حول الثقافة    

 فكرهوكل أشكال الثقافة المتنوعة بالمجتمع وذلك يؤدي في مجمله إلى احترام اخخر و

 ل التيعواموثقافته واهتماماته مما يحقق االندماج االجتماعي لجميع األفراد ويق ي على ال

التفاعل ية وتؤدي إلى التميا االجتماعي في المقام األول وتعاز بالتالي المشاركة االجتماع

 بين األفراد. 

 يهدف االقتصاد اإلبداعي إلى تحقيق عوائد سياسية في المجتمع: -
درتها حيييث إن زيييادة االنييدماج فييي االقتصيياد اإلبييداعي يييؤدي إلييى زيييادة إمكانييات الدوليية وقيي   

ات االقتصيياد العييالمي وفييي األسييوال العالمييية بايييادة صييادراتها ميين الصييناع التنافسييية فييي

 . التنافسية بايادة دورها في االقتصاد العالمي وزيادة قدرتهااإلبداعية مما يعود على الدولة 

 )جـ( خصائص االقتصاد اإلبداعي:
يتصف االقتصاد اإلبداعي بمجموعة من الخصيائص والمواصيفات التيي يخيتص بهيا ، 

 , .Munro, E)، (37-32، 2009)محسين الخ ييري،  ومين أهيم تليك الخصيائص ميا يليي:

2017, 16)  ،(D'Andrea, M. , 2012, 81)  

 اليب نوًعياقتصاد ينتشر في جميع أنحاء العالم ويحلق بعيًدا طوالً وعرًضا عبر الحيدود، ويتط -1

الجدييد  ت هذا االقتصادمن استدامة المكون التعليمي له وتجديده باستمرار حتى يفي بمتطلبا

  المختلف.

ة ولقد ة فعاليتصف االقتصاد اإلبداعي بأنه اقتصاد ذو طبيعة ارتقائياقتصاد إنتاجي متطور:  -2

تجد  التيواتصف بتلك الخاصية ألنه ينتج العديد من المنتجات الفكرية والخدمية والسلعية 

علة وفا أسواقًا متعددة ومتكاملة وفعالة، وتتصف منتجاته بأنها منتجات جديدة ومستحدثة

حدث تلتي ااستمرار وكل منتج به يقبل التطورات والتحسينات مما يجعله اقتصاًدا متطوًرا ب

 له بصفة مستمرة. 

ن يعميل مياالقتصاد اإلبداعي بعيد عن النمطية الموجودة بالقطاعات االقتصيادية األخيرى ألن  -3

حسيد به يتمتع بالحرية ، ووجود التعياون فيي العميل، ولكين الحريية فيي العميل هيي أكثير ميا ي

 باالقتصاد اإلبداعي .عليه الذين يعملون 

طة التي ألنشااقتصاد يعتمد على الملكات الفكرية والقدرات اإلبداعية للفراد:حيث إن جميع  -4

لى إيمارسها االقتصاد اإلبداعي تعتمد على الموهبة بشكل رئيسي وتلك المواهب تدفع 

نشطة ن أيه مالمنتحات اإلبداعية األكثر إقناًعا وتفوقًا وهو اقتصاد يتطور بما ي اف إل

 االتابتكارية جديدة وذلك يقوم على القدرات اإلبداعية للخبراء والمتخصصين في المج

 المختلفة. 
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ا محققً واقتصاد اإلنتاج والتسويق يتم فيه بشكل فوري: جاء االقتصاد اإلبداعي منجًاا  -5

اخترال وال فعلتفاعالت كل من الحاجة والرببة والقدرة ، وله القدرة على التعامل الحيوي ال

ين دل باألسوال، وتحقيق نفاذية عالية، بشكل ال يستطيع أي قيود أن توقف تدفقه المتبا

 اركةأطرافه، وذلك يشير إلى أن التسول فيه ابتكاري وإبداعي فعال وهو ما استدعى مش

كل ويتم بش وقتلل افعالة لالقتصاد اإلبداعي وبالتالي يعد االقتصاد اإلبداعي اقتصاًدا مختصرً 

جيا فوري وبدون فواصل وبتفاعل كامل ، وقد ساعده على ذلك التقدم المذهل في تكنولو

 المعلومات واالتصاالت. 

رات عتبااقتصاد لحظي توافقي اتجاهي عام: هو اقتصاد تملؤه الحركة الواثبة وتعطي له ا -6

إلى  اجةالح اللحظة قدرات متفاعلة للتحقق، واعتبارات اللحظة كثيًرا ما تؤدي إلى تفعيل

الة ة فعاالختراع الذي يؤثر في اقتصاديات االبتكار وهو ما يعمل على جعل االختراع أدا

ي يؤد للتطوير وفي الوقت نفسه يعمل على إضافة قوة دفع هائلة لتطوير االقتصاد، وذلك

مية إلى المايد من الجهد المتواصل للوصول إلى المبدعين والمكتشفين والباحثين لتن

 وصقلها للوصول إلى األف ل واألحسن واألرقى. مواهبهم

ل جيأيتطليب سياعات كبييرة للثقافية مين بيه العمل اإلبيداعي بيير آمين وبيير مسيتقر، والعميل  -7

 . هاإلبداع في

فع الدا )يحتاج العمل به( المايد مناالقتصاد اإلبداعي البد أن يتمتع كل من يعمل به  -8

 ة منوالتصميم واإلرادة ويتطلب العمل الجاد وتحمل المسئولية والتمتع بمهارات عالي

 ية. المرونة االستثنائية التي يتطلبها االستمرار في العمل بتلك الصناعات اإلبداع

ا جي أو في مهو اقتصاد حركي سواء في تنوعه اإلنتا اقتصاد حركي بل كثيف الحركة: -9

عية يقدمه أو ما يتصل به ، ويعمل فيه ، وبصفة خاصة من جانب أصحاب المواهب اإلبدا

و ة وهوهو اقتصاد قائم عليهم وبهم، وبالتالي فإن هذا االقتصاد يتصف بطبيعته الحركي

 ة فيهمتاايد، خاصة أن حركة األشياء العاملاقتصاد تتدافع فيه فواعله وعوامله بشكل 

بات ع ارتباطاتها المتحركة سواء باالستجابة أو التوافق مع احتياجات وربمتوافقة م

 العمالء، والمتعاملين في هذا االقتصاد اإلبداعي. 

كانيت تليك أهييم خصيائص االقتصياد اإلبييداعي التيي تميياه عيين بييره مين االقتصيياديات 

 األخرى في المجتمع. 

 مصر:)د( دور االقتصاد اإلبداعي في تنمية االقتصاد في 
تصياد يسهم االقتصاد اإلبداعي في نمو االقتصاد في المجتمع بشيكل كبيير وذليك ألنيه اق

بييداع أكثيير اسييتقراًرا وقييد سيياعدت األزميية االقتصييادية العالمييية علييى تعايييا مكانتييه ومكانيية اإل

 الثقافي كقيمة اقتصادية م افة كبيرة  الحجم. 

ي فيص العميل بيالمجتمع واإلسيهام باإلضافة إلى دور االقتصاد اإلبيداعي فيي تيوفير فير

نيه يلعيب والتماسيك االجتمياعي والعوائيد الثقافيية واالجتماعيية ليه فإحل مشكلة البطالة والعمل 

يات دوًرا مهًمييا فييي تحقيييق النمييو االقتصييادي للييدول المختلفيية ولقييد تفوقييت فييي ذلييك االقتصيياد

ة ستصعد ت الثقافية اإلبداعيأن منتجات الصناعا (جون هارتلي )، ويرىالغربية في االهتمام به

يع ، والتصينإلى المرتبة األولى في الحياة االقتصادية والخدمات والمعلومات في المرتبة الثانيية

 (. 168، 2007في المرتبة الثالثة، والاراعة في المرتبة الرابعة )جون هارتلي، مايو 

إنه حسب تقرير  حيث (جون هارتلي)وهذا ما أكدته بالفعل السنوات التالية لتوقعات 

االقتصاد  فإنه أظهر أن (United Nations & UNCTAD, 2013)م 2013األونكتاد عام 
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بين عامي  اإلبداعي قد ساهم في تحقيق التنمية وارتفع حجم التجارة العالمية من المنتجات

حيث بلغ حجم التجارة العالمية من م، 2011م، بما يايد عن ال عف عام 2011م، 2002

ووصل معدل النمو السنوي خالل تلك الفترة ( بليون دوالر 624السلع والخدمات اإلبداعية )

 %( سنويًا.  12.1الصناعات اإلبداعية بنسبة ) %( ، وزادت صادرات الدول النامية من 8.8)

 United) (األونكتييياد)اإلنميييائي بالتعييياون ميييع  (األميييم المتحيييدة)وأوضيييح تقريييير 

Nations & UNCTAD, 2010)  قييد حصييلت علييى  (الصييين)م بييأن 2010الصييادر عييام

%( ، وذليك فيي الفتيرة مين  20.8المركا األول عالميًا في تصدير الصناعات اإلبداعية بنسبة )

 8.6فيي المركيا الثياني بنسيبة ) (الواليات المتحيدة األمريكيية)م، وجاءت 2008م وحتى 2002

)%. 

فييي زيييادة مسييتمرة وأن  (الواليييات المتحييدة)واقتصيياد اإلبييداع فييي صييعود كبييير فييي 

ي في%(  20%( من القوى العاملة وتاايد ووصل إلى ) 10م قرابة )1980العاملين كانوا عام 

%( وذلييك ميين إجمييالي  30م، وصييل إلييى )2007م، وفييي الوقييت الحييالي فييي عييام 1990عييام 

نيع وهييي القطاعييات اإلبداعييية والتصيي (أمريكييا )ثالثيية فيييالعيياملين بالقطاعييات االقتصييادية ال

 (Araya, D., 2010, 219)والخدمات. 

يميا فووهنا  من يلخص دور الصناعات اإلبداعية واالقتصاد اإلبداعي عليى النميو االقتصيادي  

 (Daubaraite, U. & Startiene, G. , 2015, 131) يلي:

ين بالة وتخفيا نسبتها في المجتمع خاصة تقليل البطالة بين الشباب: محاربة البط -1

 الشباب. 

 خلق القيمة الم افة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي لإلجمالي.  -2

تمثيل جياء ميين التجيارة الخارجيية والمسيياهمة فيي زيييادة الصيادرات مين تلييك الصيناعة فييي  -3

 التجارة الخارجية. 

 

م فيي وهي مين أعليى دول العيال (المتحدةالمملكة )أما عن  حجم االقتصاد اإلبداعي في 

 %( ملييون وظيفية فيي قطياع 1.8مين نحيو )2015االهتمام باالقتصاد اإلبداعي فقد شيهد عيام 

عيام م، و2013%( بين عامي  5.5الصناعات اإلبداعية والثقافية وهو ما يعكس زيادة قدرها )

ي بيداعي، وكيان إجميالم، في حجم التوظييف فيي المملكية المتحيدة فيي مجيال االقتصياد اإل2014

ا ميم وهيو 2014( ملييار جنييه اسيترليني فيي عيام 84.1القيمة الم افة للصيناعات اإلبداعيية )

عات %( مين اقتصياد المملكية المتحيدة ، وقيد ازداد إجميالي القيمية الم يافة للصينا 5.2يمثل )

وى فيي م، ولم يتخطي هذه النسيبة سي2014م، 2013%( بين عامي  8.9اإلبداعية بما يعادل )

%( فيي بياقي اقتصياد  4.6%( ، وذليك مقارنية بي  ) 10.2مجال اإلنشاءات الذي سيجل نسيبة )

 (. 13 – 12، 2016البريطاني، الثقافي )المجلس  المملكة المتحدة

 نميةيت ح مما سبق الدور الكبير والقيمة الم افة الكبرى القتصاد اإلبداع في ت

يات الوال)و (الصين)على رأسها المملكة المتحدة واالقتصاد في المجتمع في الدول الغربية و

 . (المتحدة األمريكية

 في  أمس الحاجة إلى هيذا االقتصياد اإلبيداعي لميا تملكيه مين قيدرات ومبيدعينومصر 

ر وثقافيية قومييية وتييراث ثقييافي بييير متييوفر لغيرهييا ميين الييدول فييي العييالم، وبييالنظر إلييى تقرييي

ص م، فقييد تييم اسييتخال2018عييام  (األونكتيياد)المتحييدة واالقتصيياد اإلبييداعي الصييادر عيين األمييم 

 الجدول التالي: 
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 (1جدول رقم )

ترة من ي الفثقافية في مصر فمعدل أداءاالقتصاد اإلبداعي ومعدل التجارة بالصناعات اإلبداعية وال

 م* 2015-م2002

 القيمة بالمليون دوالر

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 العام

الصادرا

 ت

65.2

3 

116.

28 

218.

11 

595.1

1 

1046.

95 

1074.

63 

1152.

54 

1144.

08 

1125.

39 

1103.

29 

الواردا

 ت

196.

20 

213.

82 

230.

06 

585.5

3 

637.5

2 

816.4

7 

641.1

4 

675.3

8 

682.0

6 

674.1

5 

توازن 

 التجارة

-

130.

97 

-

97.5

4 

-

11.9

5 

9.58 1409.

43 

258.1

6 

511.4

0 

468.7

0 

443.3

3 

429.1

4 

 على:  باالعتماد* أعدت الباحثة الجدول 
 - United Nations & UNCTAD (2018), Creative Economy Outlook – Trends in In-

ternational Trade in Creative Industries 2002 – 2015 , Country Profiles 2005 – 

2014, United Nations: United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), 171 – 173. 

 يت ح من الجدول السابق: 

م زيادة حجم الصادرات مين الصيناعات اإلبداعيية فيي مصير واليذي تااييد فيي الفتيرة مين عيا -

م، وتااييدت بشيكل 2005( مليون دوالر عام 65.23م حيث بلغت )2011م حتى عام 2005

( ملييون دوالر 1152.54تدريجي في السنوات التالية حتى وصيلت أعليي معيدل لهيا وهيو )

 م. 2011في عام 

حتى م و2011صادرات من الصناعات اإلبداعية في مصر في الفترة من عام تدهور حجم ال -

ت م، ثم بعد ذلك تناقص2011( مليون دوالر في عام 1152.54م حيث كانت )2014عام 

م ( مليون دوالر في عا1103.29بشكل تدريجي في السنوات التالية لها حتى وصلت )

 م. 2014

ام عيم حتيى 2005تاايد حجم الواردات من الصناعات اإلبداعية في مصر في الفترة من عام  -

م، ثييم تااييدت تيدريجيًا حتييى 2005( مليييون دوالر فيي عيام 196.20م، حييث بلغيت )2010

 م. 2010( مليون دوالر في عام 816,47بلغت أقصى قيمة لها وهي )

ليك م ، وذ2010في مصر في الفترة من عيام تناقص حجم الواردات من الصناعات اإلبداعية  -

م وتناقصييت حتييى 2010( مليييون دوالر عييام 816.47يييث كانييت قيمتهييا )حبشييكل تييدريجي 

 م. 2014( مليون دوالر في عام 674.15وصلت )

ليواردات توازن التجارة فقد كان أقل من معيدل التيوازن بيين الصيادرات واأما بالنسبة لمعدل  -

لى م، وكان أع2005( مليون دوالر ، وذلك في عام 130.97-هو )في الصناعات اإلبداعية 

ل م، وثيم تنياقص هيذا المعيد2011( مليون دوالر في عيام 511.40معدل لهذا التوازن هو )

 م. 2014( مليون دوالر في عام 429,14مرة أخرى ليصل إلى )

 رف الفنييةكانت معظم الصادرات من الصناعات اإلبداعية في مصر من منتجات صيناعة الحي -

 ثم تليها التصميم ثم النشر بنسبة ضعيفة جًدا. 
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ة كانت معظم الواردات من الصيناعات اإلبداعيية فيي مصير مين منتجيات التصيميم فيي المرتبي -

ة ثيم فيي األولى ثم تليها منتجات النشر ، ثيم الحيرف اليدويية ثيم الوسيائط اإلعالميية الحديثي

 ة. المرتبة األخيرة المنتجات السمعية البصري

ي وذلييك يعنييي أن مسيياهمة الصييناعات اإلبداعييية واالقتصيياد اإلبييداعي فييي االقتصيياد المصيير -

مازالت ضعيفة بل تناقصت بصورة كبيرة في السنوات األخيرة وذليك وفيق آخير إحصياءات 

د مين والبي ،هم مين االقتصيادمدولية متاحة عنها، وذلك يعني ضعف االهتمام بهذا الجانب ال

كيل بتنمية االقتصاد اإلبداعي فيي مصير ودعيم كيل الصيناعات اإلبداعيية العمل على تعايا و

فييي تعايييا  النييوعي الطييرل وتفعيييل دور التعليييم بكييل مسييتوياته وخاصيية التعليييم الجييامعي

 تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الشباب والخريجين في مصر. 

ها تكليف بواردت كثيرة  أهم جوانب االقتصاد اإلبداعي التي يجب االهتمام بها هي التي توجد -

مصيير الكثييير ميين المييال وهييي صييناعات النشيير والتوزيييع، وصييناعة التصييميم وصييناعة 

 ة. الوسائط اإلعالمية الحديثة ، وصناعات الحرف الفنية ، والصناعات السمعية البصري

 )هـ( مجاالت )جوانب( االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية:
 اعي وهييذه المجيياالت تتنييوع مييا بييين اإلنتيياج الفكييريتتنييوع مجيياالت االقتصيياد اإلبييد

للموهييوبين والمبييدعين واإلنتيياج الخييدمي واإلنتيياج السييلعي وكييل مييا يمثييل جانييب ميين جوانييب 

اد ككيل االقتصاد اإلبداعي، وكلما اتسعت مجاالته وتنوعيت أنشيطته كلميا زاد تيأثيره فيي االقتصي

 ،2009شيكل متااييد )محسين الخ ييري، وأسهم إسهاًما مباشيًرا فيي زييادة فاعليتيه وتطيوره ب

39 – 40.) 

،  لموسيقىاوير، وهنا  من يرى أنها تشمل كالًمن األفالم، التليفايون ، الفيديو الراديو ، التص

ات وخدم والفنون المسرحية والبصرية، المتاحف والمعارض والمكتبات ، والنشر ، البرمجيات

 (Munro, E. , 2017, 15)الكمبيوتر. 

يييرى أن االقتصيياد اإلبييداعي يشييتمل علييى عييدة اقتصيياديات بداخلييه وهييي:  وهنييا  ميين

 (. 17 – 16، 2009)محسن الخ يري، 

 اقتصاد الفنون المرئية.  -        اقتصاد التراث الثقافي.  -

 اقتصاد فنون الصناعات السمعية.  -        اقتصاد فنون األداء.  -

 اقتصاد التصميم. -       اقتصاد النشر )المنشور(.  -

 اقتصاد االبتكار والتعمير والتطوير.  -       اقتصاد الهندسة المعمارية.  -

 اقتصاد صناعة األزمات.  -     شبكة المعلومات الدولية. اقتصاد  -

 الخدمات اإلبداعية )اإلعالنات(. اقتصاد  -

،  وهي جميعا اقتصاديات حديثة ومتطورة أضافت الكثيير إليى اقتصياد اليدول المتقدمية

ن مية أكبير عيدد لتسابق اليدول المتقدمية عليى حييازوخاصة ألنه يعتمد على المبدعين مما أدى 

 المبدعين والعباقرة وأصحاب األفكار اإلبداعية. 

ييية ت اإلبداعييية والثقافولقييد سييبق توضيييح العالقيية بييين االقتصيياد اإلبييداعي والصييناعا

عنيي وهي تمثل جل وجيوهر االقتصياد اإلبيداعي ولقيد حظييت باهتميام كبيير، وإن االهتميام بهيا ي

احييد، والمفهييوم المقصييود وهييدفها االهتمييام باالقتصيياد اإلبييداعي ألنهييم تعبيييران تقريبًييا ليينفس 

 وتعدت تصنيفات الصناعات الثقافية واإلبداعية 

ن خميس قطاعيات إبداعيية وميا ييرتبط بهيا مي (البرازييل)في ولقد حددت وزارة الثقافة 

 (Schiray, D. M. et al. , 2017, 512)أنشطة ثقافية وهي: 
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 التراث: المواد المادية وبير المدية واألرشيف والمتاحف.  -1

ة ، وبرازيليألفراوالثقافة رات: الحرف اليدوية، الثقافة الشعبية ، والثقافية األصلية. عبيالت -2

 والمواد السمعية والبصرية واألدب. 
 والرقص والموسيقى والمسرح والسير . فنون الترفيه:  -3

 الفنون البصرية.  -4

إلعالم ئل ااإلبداعات الوظيفية: األزياء والتصميم والهندسة المعمارية والمنشورات ووسا -5

 المطبوعة والسمعية والبصرية، واإلنتاج الثقافي. 

( قطاًعيييا هيييي: اإلعيييالن، 13وهنييا  مييين ييييرى أن االقتصيياد اإلبيييداعي يشيييتمل علييى )

ميم األزييياء والسييينما، الهندسيية المعمارييية، وسييوف الفيين والتحييف والحييرف والتصييميم وتصيي

ييع هيذه برامج الترفيه، والموسيقى، وفنون األداء والنشر والبرامج والتلفاييون واإلذاعية وجم

 (Ghazi, E. L. &Goede, M., 2017, 1940)األنشطة لها أصولها اإلبداعية. 

وأهييم التصيينيفات التييي جيياءت فييي تقييارير األمييم المتحييدة واليونسييكو عيين االقتصيياد 

م، وهييي مييا يلييي: )األمييم المتحييدة واليونسييكو ، 2013م، 2010م، 2008ي أعييوام اإلبييداعي فيي

2013 ،25 – 26 .) 

  .نموذج مديرية الثقافة واإلعالم والرياضة في المملكة المتحدة -1

 .نموذج النصوص الرماية -2

 .نموذج الدوائر موحدة المركا -3

  .الفكرية نموذج حقول المؤلف الخاص بالمنظمة العالمية للملكية -4

 .نموذج معهد اليونسكو لإلحصاء -5

 .نموذج المنظمة األمريكية للفنون -6

ر مين الستة السابقة قد اتفقت على عيدد كبييتصنيفات الصناعات الثقافية واإلبداعية و

 تليكنتها أهم مجاالت وأنواع الصناعات الثقافية واإلبداعية التي ت م يلي تلك الصناعات وفيما

 واتفقت وأجمعت عليها:التصنيفات 

 التليفايون واإلذاعة.  -          اإلعالن.  -

 النشر.  -                 الموسيقى.  -

 الفنون البصرية والسمعية.  -                الهندسة المعمارية.  -

 البرمجيات.  -          األفالم.  -

 الصناعات الحرفية.  -                فن التصميم.  -

 المتاحف وقاعات العرض.  -                 فنون األداء.  -

 تصميم األزياء. -

 & United Nations)م 2010لعيام  (األونكتياد)وقيد قسيم تقريير األميم المتحيدة و

UNCTAD, 2010)  :الصناعات اإلبداعية إلى أربع مجموعات رئيسية هي 

يد الحرف الفنية والتعبير عن التقال منها : ويشمل عدة أنشطةالتراث الثقافي -1

 وأمثالها. الثقافية والمهرجانات

ة مثيل وتشمل الفنون البصرية مثل الرسم والنحت والتصوير والفنون االستعراضيي :الفنون -2

 الموسيقى والسير  والمسرح والدمي المتحركة والرقص الشعبي. 



 المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي

.....................................  

- 388 - 

جيالت : وتشمل أوجه النشاط السمعي البصري كالتلفاز والميذياع والسيينما والتسيالوسائط -3

 والطباعة والنشر مثل: الكتب واإلعالم والمجالت. 

ويشيييمل نشييياط التصيييميم مثيييل اليييديكور والجرافييييك ، والمجيييوهرات : اإلبددددال الدددو يفي -4

جيييات والصييور والمالبييس والوسييائط الحديثيية كييالمحتوى الرقمييي وألعيياب الفيييديو والبرم

 المتحركة والخدمات اإلبداعية مثل الدعاية واإلعالن والعمارة والبحث والتطوير. 

لثقيافي فيي التقريير اللصيناعات اإلبداعيية والثقافيية  (األونكتاد)يفصينوقد تم اعتماد ت

 : التيالي كما بالشكل العربي الخامس الذي تناول الصناعات الثقافية اإلبداعية في الوطن العربي

  (30، 2012)مؤسسة الفكر العربي، 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (2شكل رقم )

 فروع الصناعات اإلبداعية حسب تعريف األونكتاد

راث التيويالحب أن بالبية تلك الصيناعات الثقافيية واإلبداعيية تعتميد بشيكل كبيير عليى 

 األفكيار الثقافي والثقافة القومية والمحلية، وأنه يمكن استغاللها عن طريق المبدعين وأصحاب

 اإلبداعية وتحويلها إلى اقتصاد إبداعي يسهم في تنمية المجتمع وتقدمه.

إلبيداع اا في اقتصياد اإلبيداع وذليك ألن كيل العياملين فيي اقتصياد  جدوللتعليم دور كبير  

ذلك عقولهم ويجب أن تتوفر ليديهم قيدرات ومهيارات إبداعيية تيؤهلهم للعميل بيجميعهم يعملون ب

 .القطاع المهم

ليم التع كبيرة من الطالب والعاملين في اأن "المدن ت م أعدادً  (جون هارتلي)ويرى  

حلية ه الميجب تسليحهم باالتجاه للعمل في الصناعات اإلبداعية خاصة منهم من يتمسك بثقافت

قتصاد ب لالويعتا بها، وداخليًا تناضل الجامعات لإلجابة عما إذا كان بإمكانها إعداد الطال

عرفة ديم مة الكبيرة معدة على أساس تقالجديد، وكيفية تحقيق ذلك، ففصول التعليم التقليدي

لإلنتاج والعمل الصناعي، وإن كان هنا  تحركات محددة في اتجاه آخر وهو تدريس 

 تدريبود نموذجيًا ألن هنا  الكثير الذي يدرس إلى جانب تربية عالمختصين في اإلبداع ي

دعون المب ، فالعمالالموهوبين في فرع أو آخر من فروع التصميم واألداء واإلنتاج والكتابة 

بقوا يد ال فيه مع صاحب عمل واحد، أو ق ون عمالً ال يتعاملوننبحاجة ألن يتعلموا كيف يمته

في الصناعة نفسها، ومهنتهم قد تكون طول الوقت أو جاء من الوقت أو عن طريق 

 (. 37 – 36، 2007)جون هارتلي، أبريل   المراسلة"

الصناعات 

اإلبداعية 
 الثقافية

التراث 

 الثقافي

 الفنون

 الوسائط

اإلبداع 

 الوظيفي
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صة ليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خايت ح مما سبق أنه يقع على كاهل التع

وبين والتعليم الجامعي النوعي بصفة أكثر خصوصية مسئولية كبير في إعداد المبدعين والموه

كونييوا الملتحقييين بييه وتييربيتهم وتييدريبهم للعمييل فييي االقتصيياد اإلبييداعي بأنواعييه المختلفيية، وي

ف ، والجاء التالي مين الدراسية سيو محملين بجدارات وكفاءات تساعدهم على النجاح في ذلك

 يتناول ذلك بالتفصيل. 

 صر: مفي  ثانيا: تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي
ضيحت كميا وأوأصبح جلياً قيام التعليم بالدور الرئيسي فيي تحقييق االقتصياد اإلبيداعي 

ك أن االقتصاد اإلبداعي يتطلب سياسات تعليمية تسعي لذل (Araya, D., 2010, 228)دراسة

 : ومن متطلبات اقتصاد اإلبداع
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 وجود استراتيجيات ديمقراطية في الفرص والمكافآت.  -

عًيا مل الفئيات وسيتطلب التعليم تحوالً هائالً لتلك الغاية، ومن المتطلبيات التعلييم الجمياعي لكي - 

 من أجل التهجين الثقافي والتنوع الثقافي الذي يايد من اإلبداع واالبتكار. 

ضييرورة تصييميم اليينظم التعليمييية التييي تييدعم المعرفيية وتكييون مصييممة لييذلك لتحقييق النمييو  -

 ة لالقتصاد الصناعي. مك النظم التعليمية المعدة والمصماإلبداعي وليست تل

مج ومياج التعليم في سبال التدفقات الثقافية المستمرة يعمل على سيولة اإلبداع والسماح بيد -

م في القيائالتدفقات الثقافية كجاء من العمل على زيادة ودعم االستمرارية فيي اإلنتياج الثقيا

شيكيل تألي نظام تعليميي وفيي النهايية البيد مين إعيادة  على الثقافة واالبتكار وهي األساس

 التعليم والديمقراطية الثقافية من أجل اقتصاد اإلبداع. 

وإتجهييت عييدة دول إلييى ضييرورة قيييام التعليييم الجييامعي بهييا بالمسيياهمة فييي تحقيييق 

عي فيي أوضحت أنيه لتحقييق االقتصياد اإلبيدا (كوريا)االقتصاد اإلبداعي  ومنها كوريا حيث إن 

فكيرين البد من شيء أساسي وهو التعليم من أجل اقتصاد اإلبداع وإنتياج جييل مين الم  (كوريا)

فير ميع العميل عليى تيو  (كورييا)والمبدعين من المواطنين ، وذلك في خطية جائيية للتعلييم فيي 

م بيئييية إبداعيييية والتخطييييط لتطيييوير البنيييية التحتيييية األساسيييية الالزمييية ليييذلك وتشيييجيع العليييو

 (Editorial, 2015,4)والتكنولوجيا. 

مله عر لمن يريد أن يستم اأساسيً  ئًاشي صبحأأن  نظراوبصفة خاصة التعليم الجامعي  

لتعلييم االحصول على  ال بد من اعات اإلبداعيةتدريبه في مجال الصن باالقتصاد اإلبداعي ويكمل

 بداعية ،الجامعي من مؤسساته في بريطانيا ألنه يجب أن ينمي لديهم المعرفة بطبيعة المهن اإل

ليدول لبيه فيي خبرتهيا فيي االقتصياد اإلبيداعي  امصيدًرا موثوقًي (المملكة المتحيدة)ولقد أصبحت 

 (Munro, E. , 2017, 15)األخرى. 

 داعيروري أن يسهم التعليم الجامعي النوعي في تحقيق االقتصاد اإلبأصبح من ال 

د قتصاوما هي المداخل التربوية لتحقيق اال ؟في مصر ولكن لماذ التعليم الجامعي النوعي

 ح تلكوجاء الجاء التالي ليوض ؟وما هي المعوقات التي قد تواجهه ؟اإلبداعي بين طالبه

 الموضوعات بالتفصيل.
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 صر: )أ( عالقة التعليم الجامعي النوعي بتحقيق االقتصاد اإلبداعي في م
المجتمييع المؤسسييات التعليمييية المختلفيية ميين أجييل تحقيييق أهدافييه التعليمييية  ينشيي 

فيي  المختلفة، ولقد أنشأ التعليم الجامعي النوعي في مصير ل يرورة ماسية وملحيةوالمجتمعية 

 المجتمع المصري.

  النوعي: نشأة التعليم العالي 
التعليمييية وإتاحية الفرصيية  ومين المؤكييد أن وجيود األنشييطة المتنوعية فييي المؤسسيات

دعين فيي من أهم المصادر الفعالة فيي تاوييد المجتميع بأجييال مين المبي عدللتالميذ لممارستها ي  

ليييات كافيية مجيياالت الحييياة الفنييية والرياضييية والموسيييقية والثقافييية، وجيياءت فكييرة إنشيياء الك

درسيية، النوعية أو التعليم الجامعي النوعي إلعيداد الكيوادر الالزمية مين أخصيائي األنشيطة الم

لييم سيات التعمهنيًا إلعادة الحياة لمجاالت األنشطة الطالبية فيي مؤسالمؤهلين علميًا وتربويًا و

ليدين ااألفكار التي جاءت بهيا العقليية التربويية فيي مصير )كميال قبل الجامعي وكانت من أف ل 

 (. 511، 2010محمد، 

وجاءت فلسيفة إنشياء كلييات متخصصية فيي مختليف مجياالت التعلييم النيوعي لتحقييق 

يية، االبتكارا والتي تعتمد على القيدرة عليى التفكيير بمسيتوياته اإلبداعيية وركائا التعليم المتمي

ول ، والتفاعيل النشيط والسيوي ميع البيئية، والتيذوالقدرة على االتصيال واليوعي بالتكنولوجييا 

قيية يم األخالواإلدرا  لقيم الفن والجمال وأساليب التعبير التي تعكسها الفنيون إيجابيًيا عليى القي

 (. 109، 2008الذات وتنمية المجتمع )زينب صبره، يسهم في نمو 

نوات تكون مدتها أربع سيولقد نشأت فكرة إنشاء كليات مستقلة إلعداد المعلم النوعي 

م، 22/10/1988فيي  1096صيدرت القيرارات )رقيم قيد وتكون تبعيتها لوزارة التعليم العيالي ، 

وازداد عييدد كليييات التربييية  لهييا دراسيييةالخطييط الم( وذلييك لوضييع 1988فييي عييام  1163ورقيم 

أي  م1998الجامعات المصرية طبقًا لموقعها الجغرافيي فيي عيام النوعية ، وضمت جميعها إلى 

 (. 3، 2007ها. )إميل شنودة، بعد عشر سنوات من إنشائ

ي ويعد التعليم العالي النوعي في مصر أحد مكونات تحقييق النهيوض بيالمجتمع القيوم

هميية أقاطرة التقدم بالمجتمع وذلك في ضوء عدة منطلقات مين بينهيا واإلقليمي حيث إنه يمثل 

ع أن يسيهم فيي النهيوض بيالمجتم –إذا أحسين إعيداده  –هذا التعليم في تكوين خيريج يسيتطيع 

ده ميوخاصة أن التعليم العالي النوعي يميد المجتميع بكيوادر بشيرية مدربية فيي مجياالت عدييدة 

هيا المختلفة التي أصبح المجتمع فيي حاجية ماسية إلية بخبراء متخصصين في المجاالت النوعي

 (. 5،  2009)محمد نصر، 

ر، وإن كليات التربية النوعيية مراكيا لخدمية التعلييم النيوعي والمشيتغلين بيه فيي مصي

 مين المعلميين النيوعيين فيي التخصصيات المختلفية وهي مؤسسات علمية وبحثية تخرج أجيياالً 

ل فيي وتقالييده وتسيهم باليدور الفعياوعي ، وتعياز مين قيميه وتدعم البحث العلمي والتربوي الن

 (. 3، 2007تهيئة مناخ الخلق واإلبداع )إميل شنودة، 

 ،كييل ذلييك يييدعونا إلييى االهتمييام بالمهييارات النوعييية التييي يوجههييا التعليييم النييوعي 

 ارنوعي فيي ضيوء فلسيفة جدييدة للتعلييم والتيدريب ، واختييويقت ي ذلك حسن إعداد المعلم ال

 (. 109،  2008خيال وابتكار )زينب صبرة،  صاحبةمقررات تستهدف خلق عقول حرة 

يت ح مما سبق ال رورة التي أدت لوجود كلييات التعلييم النيوعي فيي مصير ودورهيا 

 الذي ال يمكن االستغناء عنه بالمجتمع. 



 المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي

.....................................  

- 392 - 

 ي النوعي: معاجأهداف التعليم ال 
 (. 123، 2010تتلخص تلك األهداف فيما يلي: )خديجة بصفر، عاة خليل، 

 إعداد مربي وفنان ذو وعي بالتراث اإلنساني القديم والمعاصر.  -1

ردود إعداد خريج لديه القدرة على اإلنتاج الفنيي والتقنيي بميا يخيدم سيول العميل ويحقيق مي -2

 تنموي واقتصادي. 

 ة المعاصرة ثقافيًا واقتصاديًا. إعداد خريج ذو خبرة في الحيا -3

 إعداد خريج نشط متمرس على القيادة التربوية والثقافية واالجتماعية.  -4

يجييه نجد أن التعليم الجامعي النوعي تعليم يقيوم فيي األسياس عليى إميداد خر وبالتالي

  ة كبيرة.بكم كبير من ثقافة مجتمعهم وتراثه ويعدهم إعداد يعتمد على االبتكار واإلبداع بدرج

 :أقسام كليات التربية النوعية 
ليى عوأهم األقسام التي توجد بكلييات التربيية النوعيية هيي االقتصياد المناليي ويشيمل 

 تصيييميم المالبيييس وتنفييييذها وكيييذلك الصيييناعات الغذائيييية ، وقسيييم التربيييية الفنيييية، والتربيييية

خصيائي ليعيد أييا التعلييم الموسيقية ، الحاسب اخلي ليعد معليم الحاسيب اخليي ، وقسيم تكنولوج

المسيرح ، قسم اإلعالم التربوي ليعد المتخصصيين فيي اإلذاعية والتلفاييون و التعليم تكنولوجيا

 وفي الصحافة ، تلك كانت أهم األقسام بكليات التربية النوعية. 

ة وجميييع تلييك األقسييام تقبييل طالبهييا ميين المتمييياين والمبييدعين فييي المجيياالت المختلفيي

نميي ذليك بها فئة كبيرة من المبدعين من أبناء المجتمع، ويتم إعيدادهم بشيكل ي وبالتالي تلتحق

ية م في تنماإلبداع واالبتكار حتى يستطيعوا ممارسة كل أشكال اإلبداع الفني المختلفة التي تسه

 المجتمع اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا خاصة االقتصاد اإلبداعي. 

  أسباب ضرورة تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي

 النوعي: 
 ميين ال يروري لميين يرييد العمييل باإلقتصياد اإلبييداعي أن يكميل تعليمييه الجيامعي وبصييفة أصيبح

 إن (White, D. S., et al. , 2014, 50)دراسية  تيرى ، و خاصة التعليم الجيامعي النيوعي 

لفين هيي اإلعيالن ، الهندسية المعماريية، ااإلقتصياد اإلبيداعي وتخصصات الصناعات اإلبداعيية 

اب والتييراث، الحييرف والتصييميم ، الموضيية، اإلعييالم، والفيييديو ، البرمجيييات والموسيييقى وألعيي

صييقل يلكييي معظمهييا يتطلييب التعليييم مييا بعييد الثييانوي أي التعليييم الجييامعي أن الكمبيييوتر يالحييب 

 . اإلبداع والنجاح في الصناعات اإلبداعية

 فها،بعيد اطييالع الباحثيية عليى دراسييات عيين جمييع أنييواع التعليييم المختلفية وعلييى أهييدا

بيداعي ي في مصر لتحقيق االقتصياد اإلجامعأنواع التعليم ال أقرب ونظام الدراسة بها وجدت أن

 النوعي وذلك للسباب التالية:  الجامعيهو التعليم 

ك يعني ، وذل ب المتلتحقين بهالنوعي يقوم بعمل اختبارات قدرات للطال الجامعيأن التعليم  -1

 لفنيةالمجاالت اأنه ينتقي طالبه ويختار مجموعة كبيرة من الموهوبين والمبدعين في 

اد القتصالمختلفة وبالتالي يتطلب ذلك أن يتم االستفادة منهم وأن يسهموا في تحقيق ا

 اإلبداعي في مصر. 

قتصاد اإلبداعي ي تدرس بكليات التربية النوعية هي نفسها مجاالت االالتخصصات الت -2

النوعي يقوم بإعداد طالبه في  الجامعيوالتعليم  والصناعات الثقافية واإلبداعية

التخصصات النوعية وجميعها من تربية فنية وتربية موسيقية واقتصاد منالي، وتصميم 
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والتلفايون والصحافة والتكنولوجيا والحاسب األزياء واإلعالم المدرسي بأقسامه اإلذاعة 

اخلي كل تلك التخصصات هي نفسها مجاالت االقتصاد اإلبداعي التي سبق توضيحها 

بالتالي يوجد تطابق بين مجاالت االقتصاد اإلبداعي والصناعات الثقافية اإلبداعية 

 النوعي.  الجامعيوالتخصصات بالتعليم 

 يالجامعاالت االقتصاد اإلبداعي لدى طالب التعليم وذلك يجعل من ال روري تحقيق مج

 . النوعي

لجيامعي، النوعي تعد معلمي التخصصات النوعية لطالب التعليم قبل ا الجامعيكليات التعليم  -3

وذلك يعني أنهيم يسيهموا بشيكل مباشير فيي اكتشياف المبيدعين مين هيؤالء الطيالب والعميل 

ذا هيعلى تربيتهم عليى اإلبيداع واالبتكيار مميا يجعيل لهيم شيأن عظييم فيي المسيتقبل بإعيداد 

 د اإلبداعي في المجتمع المصري. الجيل المبدع الذي سيسهم في تحقيق االقتصا

عييات يمكيين أن تكييون كليييات التربييية النوعييية المراكييا للمبييدعين وذلييك الجتميياع أسيياتذة جام -4

ن وميين ثييم التفاعييل بييينهم ون وموهوبييوأبلييبهم مبييدعين وكييذلك طييالب مبييدعمتخصصييين 

حقييق تسيؤدي حتًما إلى تربية اإلبداع واالبتكار وتخريج أجيال من المبيدعين يسيهموا فيي 

 االقتصاد اإلبداعي في المجتمع. 

يمكين أن تسيهم كلييات التربيية فييي تطيوير االقتصياد اإلبيداعي فييي مصير عين طرييق أبحيياث  -5

تلفيية وميين ثييم تسييهم فييي تطييوير أع يياء هيئيية التييدريس فييي التخصصييات النوعييية المخ

 اعاتها اإلبداعية والثقافية في مصر. المنتجات والسلع اإلبداعية وصن

تنمييية يمكيين أن تكييون كليييات التربييية النوعييية بجميييع إمكاناتهييا المادييية والبشييرية منييارة ل -6

ت فنييي والتثقييييف بييالتراث الثقييافي المحليييي داخييل المحافظيييااإلبييداع واالبتكييار والحيييس ال

ة المجتمييع، أي تكييون مراكييا خدمييتلفيية التييي توجييد بهييا، وذلييك فييي إطييار دورهييا فييي المخ

التعليم الستقطاب الموهوبين والمبدعين من أبناء المجتمع من طالب التعليم قبل الجامعي و

 الجامعي والعمل على تربية مواهبهم حتى يصيبحوا مبيدعين يسيهموا فيي تحقييق االقتصياد

 اإلبداعي في مصر. 

لجامعي االداعية ل رورة قيام التعليم أهم األسباب التي استخلصتها الباحثة تلك كانت 

 النوعي بتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالبه. 

يات بكل)ب( أهم المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب  
 التعليم الجامعي النوعي في مصر:

ومين البيه عدة آراء  حول كيفية قيام العليم الجامعي  بتحقيق االقتصاد اإلبداعي ليدى طتوجد   

 هذه اخراء ما يلي :

 . . البد من عمل ميا يليي: (إندونيسيا)وهذه الدارسة وجدت أنه لتطوير االقتصاد اإلبداعي في 

(Kong, L., 2011, 57 – 58) 

م العيام مين إعيادة التفكيير فيي مكونيات التعليي إصيالح التعلييم مين أجيل االقتصياد الجدييد والبيد -

 والجامعي من أجل تدعيم اقتصاد اإلبداع. 

 تطوير عملييات التيدريب للفيراد المبيدعين بشيكل يتناسيب ميع معطييات العصير ويجيب العميل -

ذلك بعلى رعاية األفراد المبدعين والعمل على ذلك بالشراكة مع مؤسسات وساطة جديدة تقوم 

صيياد لتعليمييية مثييل النقابييات التدريبييية للفييراد المبييدعين ميين أجييل دفييع االقتمييع المؤسسييات ا

 (Kong, L., 2011, 57 – 58) . اإلبداعي في إندونسيا.
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ة ، وهنييا  ميين يييرى أن هنييا  ثمانييية عوامييل أهمهييا التعليييم والقيييادة والبنييية التحتييي 

قييافي. صيياالت والتنييوع الثوالثقافيية والسياسييات الحكومييية واالبتكييار التكنولييوجي ، وشييبكة االت

(White, D. S., et al. , 2014, 49) 

ي حتيى ييينها اقتصياد اإلبييداع البيد ميين وجييود نهيج ميينظم للتعلييم االبتييدائي والثييانوو

لتحدييييد مسيييار العميييل عليييى التركييييا عليييى تطيييوير العليييوم ومييينهج التكنولوجييييا والهندسييية 

 االقتصاديات. والرياضيات، وذلك ألن التعليم بمثابة اإللاام في تلك 

م الجييامعي تطييويره مهيي STEM* التعليييم العييالي النييوعي )كليييات المجتمييع فييي أمريكييا( تعليييم 

 وصارم للغاية ، لهم القتصاد اإلبداع. 

ى * التركيييا علييى التييدريب المهنييي للوظييائف المرتبطيية باالقتصيياد اإلبييداعي فييي التعليييم عليي

 . المعرفة المستوى الجامعي مع االهتمام أيً ا بالمناهج الدراسية لتدعيم االقتصاد القائم على

ضرورة أن ت اف للبرامج الدراسية ما هي في حاجة له وهو التوازن بين النظرية والتطبيق *

 White, D. S., etبطريقة تبني خبرة في التواصل والتعاون والتفكير النقدي واإلبداع. وذلك 

al. , 2014, 50) 

 & .Nurmala, S) عواميل لتحقييق االقتصياد اإلبيداعي منهيا :وهنيا  مين ييرى أن هنيا  

Ahyar, C. , 2017, 90 – 91) 

 الشراكة بين الحكومة والمؤسسات التعليمية والمبدعين.  -

 نوع الثقافي لدعم الصناعات اإلبداعية. الت -

 الحفاظ على الملكية الفكرية لدعم العلماء والمبدعين.  -

  تشكيل قيم بناء وتطوير الصناعات اإلبداعية لدى أفراد المجتمع.  -

 , .Nurmala, S. & Ahyar, C) :هيي ميا يليي وهنيا  أدوار مؤسسيات التعلييم الجيامعي 

2017, 90  91) 

 دور التعليم في التشجيع على والدة جيل من المبدعين لدعم االقتصاد اإلبداعي.  -

 دور البحث العلمي الذي يقدم مدخالت للصناعات اإلبداعية.  -

 دور الخدمة العامة لتشكيل المجتمع مع المؤسسات لدعم الصناعات اإلبداعية.  -

 ,Oakley, K. & ward) فيما يلي:  الجامعة تجاه االقتصاد اإلبداعيدور والبعا يلخص  

J. , 2018,312) 
 بداعي. الجامعات هي الموقع الرئيسي لتطوير القوى العاملة المبدعة في مجال االقتصاد اإل -1

افية الثق الجامعات لديها رؤية ثقافية مفيدة للثقافة واإلبداع من خالل أنشطة الجامعة -2

 المتنوعة. 

  .العمل باالقتصاد اإلبداعيوعي وتقديم رؤية واسعة عن تساعد الجامعة على نشر ال -3

 اأصبح تحقيق االقتصاد اإلبداعي بيين طيالب التعلييم الجيامعي النيوعي ضيرورة وأميرً  

قيت البد منه للنهيوض باقتصياد المجتميع وتحقييق العوائيد المرجيوة منيه أسيوة باليدول التيي حق

ين بإلبداعي اقتصادية كبيرة من هذا االقتصاد اإلبداعي، ويمكن أن يتم تحقيق االقتصاد ا امنافعً 

د طالب التعليم الجامعي النيوعي عين طرييق عيدة ميداخل تربويية وبعيد اطيالع الباحثية عليى عيد

ورة عيدة كبير من األدبيات ذات الصلة باالقتصاد اإلبيداعي بيالتعليم الجيامعي النيوعي قاميت ببلي

لنيوعي ربوية يمكن عن طريقها تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طيالب التعلييم الجيامعي امداخل ت

 وهي: 

  التعليم الجامعي النوعي.بكليات طالب المدخل نشر الوعي باالقتصاد اإلبداعي بين  -1
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ت بكلييياطييالب البييين مييدخل االسييتثمار فييي اسييتقطاب وتنمييية القييدرات والمواهييب اإلبداعييية  -2

 معي النوعي. التعليم الجا

طيالب ال بيينتنمية الثقافة لتحفييا الصيناعات الثقافيية اإلبداعيية واالقتصياد اإلبيداعي مدخل  -3

 التعليم الجامعي النوعي. بكليات 

ية معارف التعليم الجامعي النوعي لتنمكليات مدخل توظيف المنظومة التعليمية والتدريبية ب -4

 ومهارات االقتصاد اإلبداعي بين طالبه. 

لتعلييم ابكلييات طيالب البين مدخل تنمية كفاءات التعامل في سول العمل باالقتصاد اإلبداعي  -5

 الجامعي النوعي. 

تعلييم البكليات طالب البين مدخل الشراكة مع مؤسسات المجتمع لتحقيق االقتصاد اإلبداعي  -6

 الجامعي النوعي. 

 وفيما يلي تقديم توضيح وشرح لكل مدخل على حدة. 

م لتعليابين الطالب بكليات نشر الوعي باالقتصاد اإلبداعي   دخل األول:الم
 الجامعي النوعي: 

انيب جإن مفهوم االقتصاد اإلبداعي مفهوم جديد وقد ال يكون هنا  إلميام كاميل بيه مين 

طييالب التعليييم الجييامعي النييوعي ، بييالربم ميين أنييه هييو االقتصيياد األنسييب لهييم والييذي سييوف 

علييم ج أو حتى أثناء الدراسة عند بعا الطالب ومين ثيم يجيب أن يقيوم التيمارسونه بعد التخر

 بييالتعلم الجييامعي النييوعي بييدور توعييوي للطييالب حييول االقتصيياد اإلبييداعي بشييكل كبييير ولنشيير

 .الوعي باالقتصاد اإلبداعي 

تسيياعد الجامعيية علييى نشيير الييوعي حيييث  أوصييت إحييدى الدراسييات بأنييه "يجييب أن  

خالقيية اإلبداعي حيث يتم إعطياء الطيالب والمجتميع القييم األوتقديم رؤية واسعة عن االقتصاد 

 (Oakley, K. & ward, J. , 2018,312)الالزمة للعمل باالقتصاد اإلبداعي". 

يمكيين أن يييتم باسييتخدام جميييع األسيياليب المتاحيية لييذلك ميين صييحافة جامعييية أو عييير 

ن مييمنيياهج الدراسييية أو المسييابقات الطالبييية أو عبيير المعييارض الفنييية والنميياذج الناجحيية ال

حول كل  التعليم الجامعي النوعيالمبدعين والبد من نشر الوعي باالقتصاد اإلبداعي بين طالب 

 الموضوعات المتعلقة باالقتصاد اإلبداعي ومنها ما يلي: 

 مفهوم وماهية االقتصاد اإلبداعي.  -1

 األهداف التي يسعى لتحقيقها االقتصاد اإلبداعي.  -2

 خصائص االقتصاد اإلبداعي.  -3

 مجاالت االقتصاد اإلبداعي.  -4

 االقتصادية في المجتمع المصري. ي التنمية فدور االقتصاد اإلبداعي  -5

 االقتصاد اإلبداعي. أهمية رأس المال اإلبداعي في  -6

 الصناعات الثقافية اإلبداعية. مفهوم  -7

 أنواع الصناعات الثقافية اإلبداعية.  -8

 مفهوم الطبقة اإلبداعية وخصائصهم.  -9

 مفهوم المراكا اإلبداعية ودورها.  -10

 مفهوم المدن اإلبداعية ووظيفتها.  -11
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ية بداعاالستثمار في استقطاب وتنمية القدرات والمواهب اإل المدخل الثاني:

 :طالب التعليم الجامعي النوعيبين 
عين يعتمد االقتصاد اإلبداعي بشكل رئيسي على رأس المال الفكري المتمثيل فيي المبيد

داعييية وأصييحاب القييدرات اإلبداعييية وأن جميييع األفكييار اإلبداعييية والمنتجييات واالكتشييافات اإلب

 .ويطلق عليها رأس المال اإلبداعي تعتمد بشكل كبير على تلك القدرات اإلبداعية

كل فعيال واالقتصاد اإلبداعي هو اقتصاد قائم على الموهبة يعمل بها ويتقدم بهيا ويوظفهيا بشي -

واهيب مين منتجيات الم بحيث تنتج وتبدع وتطور إنتاجها، وهو اقتصاد فعال لتنفيذ ما تيم كشيفه

والملكييات أصييحاب الموهبيية  م بهييا ، وبالتييالي فييإن البحييث علييىعلييى تسييويقها والتقييدويعمييل 

 ييري ، اإلبداعية وتوظيفهم والتقدم بهم هو المهمة الرئيسية لالقتصاد اإلبداعي. )محسن الخ

2009، 37 – 39 .) 

لتحقييق  والبد من إشاعة منياخ الموهبية واإلبيداع واالبتكيار بكلييات التعلييم الجيامعي النيوعي -

ين عليى العبياقرة والقيادر على اميتال  مواهيب لى التسابقالتقدم في استثمار قدراتهم والعمل ع

وذليك  الوصول إلى أفكار ابتكاريية متجيددة وتيوفير المنياخ اليدافع لهيم لتحقييق اقتصياد إبيداعي

ر عنصييرين رئيسيييين همييا جمييع مجموعيية العبيياقرة والمبييدعين ميين الطييالب والبيياحثين بتييوفي

كييار واإلبييداع )محسيين المتمييياين، ووضييع مجموعيية ميين األسييس والمؤسسييات الداعميية لالبت

 (، وذلك داخل مؤسسات التعليم الجامعي النوعي. 42،  2009الخ يري، 

أو بير رسمي  ارسميً  االتعلم لمايد من النمو االقتصادي بحيث يهتم سواء كان تعليمً  -

المييدن إلييى جييداول  نبنمييو اإلنتاجييية اإلبداعييية، والطييالب خاصيية الجييامعيين هييم الييذين يقييودو

 الثقيافي ويصيلون التنيوع نحييث هيؤالء الطيالب يقيودو (لنيدن)اإلبداع العالميية كميا يوجيد فيي 

مين دول متنوعية، وهيؤالء الطيالب  (لنيدن)لنصف مليون طالب هم طالب دوليون يدرسون فيي 

م المبدعون من تواصلهم االجتماعي سواء بشكل فعلي على أرض الواقع أو عبر اإلنترنت، وييت

عيين طريييق تعليييم الفنييون وعيين طريييق مشيياركة  (لنييدن )االبتكييار اإلبييداعي بشييكل رسييمي فييي

 .Hartley, J)اإلعالم، ودعم الشبكات التي تحمل تلك اإلبداعات للسوال المحلية والعالمية. 

et al. , 2015, 75) 

ات ، معيالقتصياد اإلبيداعي  بالميدن والمجتلواهتمت دول العالم بقياس اإلبيداع  اليالزم 

بتكيار وهو قياس يهدف إلى قياس رأس المال البشري من حيث الموهبة، اإلنتاج واالنفتاح واال

 وأداء التكنولوجيييييا، وأهمهييييا الموهبيييية والمشيييياركة وأداء التكنولوجيييييا ، وأهمهييييا الموهبيييية

، مؤشير (هيونج كيونج )والمشاركة وتم وضع عدة مؤشرات لقياس ذلك مثل مؤشر اإلبداع في 

وربيي وبيرهييا مين المؤشييرات ولكين بالبيتهيا تييدور حيول مؤشييرات قيياس الموهبيية اإلبيداع األ

 ميدى تييوفرواالبتكيار واإلبيداع والقيدرة اإلبداعييية لالبتكيار التكنوليوجي، والتييرابط االجتمياعي و

ة القتصياديالبنية التحتية المؤسسة واالجتماعية، وميدى االنفتياح والتنيوع الثقيافي ، والنتيائج ا

نحيو  اعية وأهم شيء أيً ا هيو قييم األفيراد والمؤسسيات والمجتمعيات وتوجهياتهمللفكار اإلبد

 ( Ndou,V. et al. , 2019, 41)االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية. 

وإن عملييية تمكييين ودعييم قييدرات المبييدعين بالصييناعات الثقافييية اإلبداعييية ، واحت ييان تلييك  -

ة وييتم مين خيالل االنطيالل عليى محيورين أساسييين المواهب الجدييدة أحيد المتطلبيات األساسيي

األول هو التدريب المستمر لبناء قدرات المبدعين، وتنمية الجمهور وتسويق الفنون المتنوعية 
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باستخدام وسائل اإلعالم ، والثياني هيو تأسييس مراكيا لتطيوير المهين الفنيية وتنميية المواهيب 

 (. 251، 2018واستغاللهم مستقبليًا". )عبير رفاعي، 

ن إلعالاوي اف لذلك رعاية المبدعين ماديًا واجتماعيًا وتوفير بدل مخاطر، وتنشيط 

 2018 والتسويق لمنتجاتهم وإعفائهم من ال رائب وتشجيع المناطق الحرة". )عبير رفاعي،

 ،276.) 

معي وإن عملييية اكتشيياف المواهييب والملكييات اإلبداعييية ميين الطييالب لاللتحييال بييالتعليم الجييا -

ول النييوعي فييي باييية األهمييية ويجييب أن يييتم ذلييك بمنتهييى العناييية واالهتمييام فييي اختبييارات قبيي

قييي وتجييذب لهييا أف ييل العناصيير ميين المبييدعين وأصييحاب المواهييب الطييالب التييي يجييب أن تنت

 لالنخراط بذلك النوع المهم من التعليم. 

ليات داعية من طالب الكويمكن أيً ا استقطاب وجذب الطالب أصحاب المواهب والقدرات اإلب -

دة مين األخرى بالجامعات المصرية التابعية لهيا تليك الكلييات والعميل عليى اسيتثمارهم واالسيتفا

 ملكاتهم اإلبداعية لدعم االقتصاد اإلبداعي في مصر. 

بداعيية إن عملية انتقاء المبدعين وجذبهم هي المرحلة األوليى فيي االسيتثمار فيي القيدرات اإل -

امعي النييوعي، حيييث تليهييا مرحليية مهميية وهييي مرحليية احت ييان تلييك المواهييب فييي التعليييم الجيي

 والملكات اإلبداعية والعمل على تنميتها. 

وميين ثييم الحت ييان المبييدعين وأصييحاب الموهبيية بييالتعليم الجييامعي النييوعي البييد ميين 

م تقييديإنشياء المراكييا اإلبداعيية بتلييك الكلييات وذلييك لمييا لهيا ميين أهميية فييي رعايية المبييدعين و

م الرعايية لهيم واليدعم الميادي والفكيري وتكيوين شييبكة مين العالقيات بيينهم وبيين بعيا وبييينه

دة بير في عاإلبداعية بشكل ك وبين أفراد المجتمع وكذلك الباحثين بتلك الكليات وتنتشر المراكا

 ا ميا هيوومنها ما هو ربحي ومنه (بريطانيا)، ومن أكثر الدول التي بها مراكا إبداعية هي دول

راكيا بير ربحي وهو الغالبية العظميى منهيا ولهيا نظيام للعميل والتشيغيل بتليك المراكيا. وهيي م

وذليك  شبكية تحفا الصناعات الثقافية واإلبداعية بشكل كبير على المسيتوى المحليي واإلقليميي

ة لوجييود لتوفيرهييا البنييية التحتييية الالزميية للعمييل بتلييك الصييناعات الثقافييية اإلبداعييية باإلضيياف

مختصين ووجود خدمات االحت ان للمبدعين والتسيويق وبيرهيا مين الخيدمات الداعمية لهيم ال

 (. 8 – 4، 2016وألفكارهم ومشروعاتهم. )المركا الثقافي البريطاني، 

ومما سبق يمكن القول أن التعليم الجامعي النوعي يجب أن يقوم بعدة جهود 

ا سبق اإلبداعية تستنتجها الباحثة مملالستثمار في استقطاب وتنمية المواهب والقدرات 

 صها فيما يلي: لخستوت

اب حصألجامعي النوعي الستقطاب الطالب تطوير وتحديث اختبارات القبول بكليات التعليم ا -1

 الموهبة والقدرات اإلبداعية لاللتحال بتلك الكليات.

دوا ية لكي يستفيوضع آليات لجذب واستقطاب الطالب الموهوبين وأصحاب الملكات اإلبداع -2

 من إمكانات تلك الكليات في تنمية قبولهم. 

مين أجيل  إشاعة المناخ اإلداري والتنظيمي الداعم لإلبيداع بكلييات التعلييم الجيامعي النيوعي -3

 تشجيع المبدعين من تنظيم مسابقات وجوائا ومكافآت للمبدعين المتمياين. 

عقد مسابقات دورية بتلك الكليات ألف ل طالب مبيدع وألف يل ع يو هيئية تيدريس مبيدع،  -4

 وألف ل قائد وإداري مبدع بتلك الكليات. 

وبها بنية تحتية ومتخصصون  ،إنشاء مراكا لإلبداع بتلك الكليات يكون لها نظام للعمل بها -5

اعية والمشروعات اإلبداعية االحت ان والدعم ألصحاب األفكار اإلبد خدمة ميويمكنها تقد
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حتى تنتج وتسول لها منتجاتها عبر شبكة من العالقات المحلية والدولية واألخذ بيدها 

 وتغطيها حمالت إعالمية. 

 الجتمياعيتوفير الدعم المالي للمبيدعين لتنفييذ أفكيارهم اإلبداعيية وأف يلها وتقيديم اليدعم ا -6

راعيية وودعمها ماليًا عن طريق شركات داعمة  وتقبل أفكارهم اإلبداعيةلهم بالرعاية لهم 

 لإلبداع في المجتمع المصري. 

اد االقتصية والمدخل الثالث : تنمية الثقافة لتحفيز الصناعات الثقافية اإلبداع
  اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي:

تعييد ثقافيية المجتمييع هييي األداة الرئيسييية لتماسييك المجتمييع وسييياج أمييان يحفظييه ميين 

ع االنقسييام والتحلييل الييذي تصيياب بييه كثييير ميين الشييعوب وأنييه أداة إليقيياظ الوحييدة فييي المجتميي

 والحفاظ على قيمة وعاداته وتقاليده. 

ظهير  اعنيدم السابقة فإنه قد أصبحت ليه فائيدة تنمويية كبييرة ةوباإلضافة لفوائد الثقاف

تراثيه و، لظهور عدة صناعات ثقافية تعتمد في األساس على ثقافة المجتمع االقتصاد اإلبداعي 

 الثقافي وقد سبق توضيح أنواعها في الصفحات السابقة. 

ة فيي الموروث الثقافي في المجتمع قد أصبح له دور حيوي وبالغ األهمييوبالتالي فإن 

يقيوم  القومي ودفيع االقتصياد اإلبيداعي فيي المجتميع، حييث العديد من التفاعالت على االقتصاد

القية عم أصيبحت هنيا  الموروث الثقافي بدور الحافا والباعث على اإلبداع واالبتكيار" ومين ث ي

بالتيالي وارتباطية كبيرة بين التراث الثقافي واقتصاديات اإلبيداع ، وكيل مينهم ميؤثر فيي اخخير 

ن عي، ويمكيي حتى يتم توظيفه واستخدامه في االقتصاد اإلبداالبد من الفهم الجيد للتراث الثقاف

تطييور أيً ييا إعييادة ابتكييار التييراث الثقييافي وتطييويره وتحديثييه لتحقيييق اقتصيياديات اإلبييداع وال

 (. 129 –113،  2009 ،الح اري في المجتمع. )محسن الخ يري

بييالمكون  (Denatale, D. &Wassall,G. H. ,2007,19-20)اهتمييت دراسيية

ألفيراد االثقافي لالقتصاد اإلبداعي وأوضحت أنه لكي يتطور البد مين سيد الفجيوة الثقافيية ليدى 

ة ات ثقافييألن الثقافة أهم عنصر لإلنتاج واإلبداع في الصناعات الثقافيية وال يمكين إنتياج منتجي

 إبداعية بدون اإللمام بالجانب الثقافي وبشكل عميق. 

 ب ييرورة التعيياون فييي مجييال االقتصيياد اإلبييداعي عالميًييا وقييد اهتمييت األمييم المتحييدة

درة وتوظيف التراث الثقافي للمم من أجل النهيوض باقتصياد اإلبيداع والعميل عليى تحسيين القي

لييين، التنافسية للمشروعات اإلبداعية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالتعياون ميع الشيركاء المح

م علييى االهتمييا (اليونسييكو)اإلبييداعي فقييد حثييت خييال البعييد الثقييافي فييي االقتصيياد ولتشييجيع إد

 (. 171، 2015بالمجاالت ذات األولية وهي: )عمرو هدية ، 

 وضع الثقافة في صلب االقتصاد.  -

 تقديم خدمات الدعم لحماية وتطوير قيم ثقافية تمثل التنوع الثقافي.  -

 تقديم المساعدة التقنية بحسب الطلب لتعايا السياسات الثقافية.  -

م( بيييأن التربيييية المتحفيييية للطفيييال وزييييارتهم 2007وتيييرى دراسييية مرفيييت برعيييي )

للمتيياحف يعمييل تعييريفهم بييالتراث الثقييافي لمجييتمعهم وتطييوره عبيير العصييور، وأوصييت تلييك 

ن مييبإنشيياء المايييد ميين تلييك المتيياحف لتسييهم فييي المجتمييع فييي تقييديم الكثييير والمايييد الدراسيية 

 اإلشعاع الثقافي الذي يحقق عوائد اقتصادية على المجتمع ويعمل على تنميته. 
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ن لجديد، وإاولقد تاايد ارتباط اإلنتاج الثقافي بآليات الصناعات اإلبداعية في االقتصاد 

ور عم اإلنتيياج الثقييافي، وإن ظهييدتييوالحاجيية تييدعو إلييى إعييادة التفكييير فييي األسييس التييي تعيياز 

عناصيير كدى إلييى تحييدى التفكييير فييي الثقافيية واإلبييداع بأشييكالهما المختلفيية االقتصيياد اإلبييداعي أ

ب إعيادة أن فهم االقتصاد اإلبداعي يتطلي (شاليني فنتوريللي)أساسية لالقتصاد اإلبداعي ويرى 

ي التفكيير بصيورة جيادة فيي طريقية فهمنيا للثقافية وهيي ترصيد ثالثية موارييث تسيود التفكيير فيي

 . (183 –182، 2007، مايو الثقافة وهي: )جون هارتلي

 وارتباطه باالمتياز في الفنون الجميلة.  :الميراث الجمالي -

 متلقييي ومشييتر  أو "طريقيية شيياملة وفهمييه للثقافيية كنظييام رميياي :الميييراث األنثروبولييوجي -

 للحياة بالنسبة إلى المجتمع. 

 ة تباعينظر إلى المنتجات الثقافية كسلع صناعيالميراث الصناعي أو التجاري : والذي  -

 للمستهلكين. 

طليق علييه وإن االهتمام بالثقافة واإلبداع وزيادة دور الثقافية فيي الحيياة االقتصيادية ي

 (.173، 2007تثقيف الحياة االقتصادية )جون هارتلي، مايو  (جون هارتلي)

 ,Schlesinger, p. , 2017) هيي:وهنا  من يرى أن هنا  قيمة الم افة الكتساب الثقافية  

85) 

 القيمة الجوهرية: وهي القيمة المهمة وهي إثراء الثقافة في حد ذاتها.  -

 القيمة االجتماعية: تحسين التحصيل العلمي وتحسين مستوى األفراد.  -

ال وهي المساهمة في النمو االقتصادي وخلق فرص العمل باألعم :القيمة االقتصادية -

 اإلبداعية الثقافية. 

تنمية قتصاد اإلبداعي في أن المجال الثقافي هو المفتاح للاالويتلخص دور الثقافة في 

ل الشما للمساواة بين (اليونسكو)المستدامة وتعايا وتوليد الصناعات اإلبداعية ، وتسعي 

داع اإلب لموارد الثقافية والتراث الثقافي والثقافة المعاصرة حتى تجلبوالجنوب من حيث ا

 م،2011 عام (البرازيل)واالبتكار إلى االقتصاد، ولقد أشارت خطة أمانة االقتصاد اإلبداعي في 

 ع وأنإلى دور الثقافة والتنوع الثقافي باعتباره ذات صلة وثيقة باالقتصاد في المجتم

مع  إلبداعيتطلب التنوع الثقافي ورعاية ا (البرازيل)اإلبداعي في  االستثمار في االقتصاد

م. 2012عام  االستدامة، وأنشأت بالتالي أمانة دائمة لالقتصاد واإلبداع داخل وزارة الثقافة

(Schiray, D. M. et al. , 2017, 512) 

د من لق العديي تخعلى االقتصاد اإلبداعي، والثقافة هي الت اكبيرً  اأن للثقافة تأثيرً  اكم 

ن الوظائف واألرباح الكثيرة، ولذلك أصبحت الثقافة صناعة إبداعية مثل أي صناعة م

ل أوسع و بشكالصناعات األخرى ، بالتالي فإن الصناعات الثقافية مرتبطة باألنشطة الثقافية أ

م دقتإن الثقافة  ق عالقة الثقافة بالتنمية في المجتمع،بالقطاع الثقافي في المجتمع، وبذلك تتوث

طلب يل من المرجعية الفكرية واألفكار الثقافية التي تحول إلى صناعات ثقافية، ويجب على ك

ة إلبداعيافكار العمل في تلك الصناعات االهتمام باألنشطة الثقافية ألنها هي التي تولد له األ

 (Greffe, X. ,2016, 73)التي تنتج صناعات ثقافية. 

الم لالقتصياد اإلبيداعي فيي العي اأصيبحت ينبوًعيأنهيا الثقافية وويت ح مما سبق أهميية 

العميل ويجب االهتمام بالثقافة المحلية وتوظيفهيا فيي صيناعات ثقافيية وإبداعيية فيي المجتميع و

ى تسويق على تطوير تلك الثقافة وتحديثها وإعادة استخدامها في االقتصاد اإلبداعي والعمل عل

 تلك الثقافات المحلية ومنتجاتها الثقافية للمجتمعات األخرى لتعريفهم بها. 
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م ثقافية المجتميع ليدى طالبيه وتعيريفه سوالتعليم الجامعي النوعي يجيب أن يهيتم بغير

رض بالموروث الثقافي ال خم الذي امتلكه المجتمع المصري من الح ارات المتتاليية عليى األ

ن ييتم أصر أن المناهج التعليمية بكليات التعليم الجامعي النوعي يجيب المصرية، ويرى محمد ن

لتعلييم التيي تيؤثر فيي فلسيفة المجتميع ومين ثيم فيي فلسيفة التربيية وا قافة المجتمع ارتباطها بث

 (. 11 – 10، 2009)محمد نصر، وبالتالي تؤثر بشكل كبير في المنهج الدراسي 

علمية وكل الدراسية بالثقافة العامة والثقافة الضرورة تاويد المناهج  وبالتالي توجد  

ينعكس في وبالتعليم الجامعي النوعي التراث الثقافي الموروث حتى تلم به تلك األجيال المبدعة 

 إنتاجها من الصناعات الثقافية الداعمة القتصاد اإلبداع. 

عيداد وفي دراسة حول اإلعداد الثقافي بكليية التربيية النوعيية ، وقيد قصيد الباحيث باإل

وات الثقيييافي "االهتميييام بيييالمقررات الثقافيييية واالجتماعيييية واإلنسيييانية، والمشييياركة فيييي النيييد

اميية والمسييابقات وزيييارة األميياكن التاريخييية"، األميير الييذي يسيياعد علييى تنمييية المعلومييات الع

ة إلى القيم ، وأنماط السلو  التي تحقق القبول االجتماعي، وتوصلت الدراس واكتساب عدد من

ة، وأن نقص عدد الساعات الالزمة للجانب الثقافي في إعداد األخصائي بكلييات التربيية النوعيي

ر %( ، وأن من أكد على وجيود مثيل هيذا القصيو 83من قرر أهمية هذا الجانب تجاوزا نسبة )

 (. 519، 2010)كمال الدين محمد، . %( 67وصلوا إلى نسبة )

قتصياد ولتوظيف مدخل تنمية الثقافة لتحفيا الصناعات الثقافية واإلبداعية لتحقييق اال

 التعلييم اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي فقد استخلصت الباحثة ما يجب أن يقوم به

 الجامعي النوعي تجاه ذلك فيما يلي: 

ية بكل القوموعات الثقافية واإلبداعية القائمة على الثقافة المحلية تعريف الطالب بالصنا -1

 أنواعها. 

  ااز بها.برس وتنمية الثقافات المحلية والقومية لدى طالب التعليم الجامعي النوعي واالعت -2

 ديهم. الطالب بأبحاث عن الثقافة وآثارها على االقتصاد لتنمية الجانب الثقافي لتكليف  -3

لمحلييية االهتمييام بالتربييية المتحفييية فييي التعليييم الجييامعي ميين أجييل تعايييا وتعظيييم الثقافيية ا -4

 ي النوعي في مصر. والقومية في نفوس طالب التعليم الجامع

  زيييادة عييدد السيياعات الدراسييية المخصصيية للجانييب الثقييافي أثنيياء إعييداد الطييالب بكليييات -5

 يتها لمجال تخصصاتهم. النوعي في مصر نظًرا ألهم التعليم الجامعي

مييع جميييع المنيياهج الدراسييية بييالتعليم الجييامعي النييوعي ميين ثقافيية المجتضييرورة أن تنبثييق  -6

 وتدعمها وتنميها.

لقومية اضرورة االنفتاح على الثقافات األخرى للتعرف علىها ومن أجل الحفاظ على ثقافتنا  -7

 وعلى تمياها بين تلك الح ارات. 

جيل توظيف الثقافة القومية في األعميال المطلوبية مين الطيالب ومين البياحثين مين أضرورة  -8

 االستخدام الفعال لثقافتنا في الحياة الدراسية بالتعليم الجامعي النوعي. 

عي ضرورة توجيه الطيالب إليى كيفيية تحوييل كيل جوانيب الثقافية القوميية إليى اقتصياد إبيدا -9

 يسهم في تنمية المجتمع المصري. 

 ضرورة توجيه الطالب إليى اسيتخدام مسيتحدثات العصير الرقميي فيي الحفياظ عليى ثقافتنيا -10

ي فيي القومية ونشيرها وتوظيفهيا فيي الحيياة االقتصيادية الرقميية وليدعم االقتصياد اإلبيداع

 مصر. 
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 تعليمتو يف المنظومة التعليمية والتدريبية بالتطوير و المدخل الرابع :

 ه:ارف ومهارات االقتصاد اإلبداعي بين طالبالجامعي النوعي لتنمية مع
تقيوم  حتى تتقدم اليدول فإنهيا البيد أن تعطيي وزنًيا ذا أهميية لالقتصياد اإلبيداعي، حييث

قييق بالتركيا على الجامعات والمعاهيد العلييا المتخصصية وتقيوم بوضيع المقيررات الالزمية لتح

عاميل تخصصة أهميية خاصية فيي التطفرة نوعية في التعليم، كما أنها تعطي لمراكا التدريب الم

لنييرة مع الق ايا الرئيسية لالقتصاد اإلبداعي، مما يؤدي  إليى التعيرف عليى أصيحاب العقيول ا

لييى مين العبياقرة ، والمفكيرين أو فيي اسيتثمار جهيود جانيب كبيير مين طاقية الشيباب المقبليين ع

قتصياد ليون علييه إليى االالحياة والمتفتحين لها والراببين في تحقييق السيبق األدائيي اليذي يعم

 (. 45،  2009. )محسن الخ يري، اإلبداعي

 وفيما يلي توضيح جهود بعيا اليدول األجنبيية فيي تطيوير منظومية التعلييم والتيدريب

 حقيق االقتصاد اإلبداعي :تبالتعليم الجامعي ل

سة مماربزاد التعليم الجامعي من دعم الفنون والعلوم اإلنسانية مما زاد من الوعي 

 المهن اإلبداعية. 

ن أالتمويييل علييى قطيياع الفنييون والثقافيية دفعييت الفنييون والشييركات اإلبداعييية إلييى ات في يي* تخ

تسييعى إلييى مايييد ميين التعيياون مييع مؤسسييات التعليييم الجييامعي وذلييك كشييريك جديييد يقييود معهييا 

مين  فينة مما أدى لفتح موارد وكفاءات جديدة لكليهميا كانيت واضيحة فيي اإلنتياج المشيتر الس

 حيث إدارتها وإنتاجها وقيمتها وتأثيرها. 

لعلميي منح جدييدة للبحيث ا (إنجلترا)* التعاون بين التعليم الجامعي وقطاعات الفنون ووضعت 

ضييافة ريع الفنييون اإلبداعييية باإلوذلييك إلشييرا  األكيياديميين فييي البحييث والتطييوير الرقمييي لمشييا

ة لدورهم في تدريس بيرامج خاصية بيالفنون اإلبداعيية بالجامعيات، مميا يسيفر عنيه زييادة جيود

 (Gilmore, A. &Comunian, R., 2016, 3 - 4)الخريجين ومن ثم توظيفهم. 

حييث االتحيياد األوربيييي علييى أنيييه يجييب ابتكييار بيييرامج للدراسيية فيييي القطيياع الثقيييافي 

تعليم وضرورة التعليم والبحث واكتساب المعرفة حول تلك القطاع وضرورة توفير الواإلبداعي 

 (Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, 414)متعدد التخصصات وفهم الثقافات األخرى. 

وميين البييرامج الدراسييية المبتكييرة بالجامعييات البييرامج القائميية علييى الييربط بييين عييدة 

 ,Veselà)قتصادية والقانونية مع دراسة اللغات األجنبية. تخصصات منها المجاالت الفنية واال

D. & Klimovà, K. , 2014, 415) 

ويجييب أن يكييون هنييا  تعيياون وتكامييل بييين المؤسسييات التعليمييية والتييي سييوف تييدعم 

ذه إنجاز ه التواصل بين الكليات والجامعات واألكاديميات الفنية حتى يتم التعاون بينها من أجل

 ية المتعددة التخصصات. البرامج الدراس

يية يجب على التعلم التحول نحو تصميمه وإصالحه حتى يقوم بتنميية المواهيب اإلبداع

 (Gu, W., 2018,1319- 1320) : كما يلي والبد من تغيير نظم التدريس لذلك

 تحقيق تدريب متعدد القطاعات والتخصصات داخل مؤسسات التعليم الجامعي.  -1

إبداعية تعمل على تنمية اإلبداع الثقافي واإلبيداع التقنيي واإلبيداع فيي اعتماد طرل تدريس  -2

يق وتنمية أصحاب المشاريع اإلبداعية تدعو إلى ابتكار طرل التدريس التي اإلدارة والتسو

تركا على التعليم االبتكياري وأن يكيون التعلييم متعيد التخصصيات أثنياء عمليية التيدريس ، 

مل علييى ريييادة األعمييال ودمييج الطييالب وتشييجيعهم علييى والمنيياهج تكييون ابتكارييية وتشييت
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بالجامعييات مؤسسييات بهييا مركييا خبييراء متعييدد   المشيياركة فييي تنظيييم المشيياريع وأن تنشيي

 التخصصات. 

اللغيات كسر الحدود الوطنية في إنتاج المواهب الدوليية، حييث يجيب اإللميام بكيل الثقافيات و -3

ن ب وذليك فيي الكلييات والجامعيات وذليك ألوفيي الغير (الصيين)في الكليات والجامعيات فيي 

الجامعييات منصييات ضييخمة لالطييالع الثقييافي، وذلييك سيييؤدي إلييى تحسييين التعيياون الييدولي 

 وزيادة القوة التنافسية لتصميم المواهب اإلبداعية. 

هيؤالء لالمطالبة بالتعليم مدى الحياة وتوفير المرونة في تيوفير فيرص التعلييم فيي أي وقيت  -4

ق المبدعين في الصناعات اإلبداعية، تعاييا المهيارات الخاصية لهيم عين طرييالموهوبين و

  التدريب وتحويل التعليم الجامعي إلى تعليم مدى الحياة. 

 ب رورة قيام التعليم الجيامعي بميايلي (Schlesinger, p. , 2017, 83-84)وأوصت دراسة 

 -لتحقيق االقتصاد اإلبداعي:

بيداعي تقدم الجامعات مقررات عن الصيناعات اإلبداعيية والثقافيية وعين مفياهيم االقتصياد اإل -

 مع االهتمام بالبعد الرقمي. 

ليى جنبًيا إ االهتمام بالبحوث العلمية بكثافة في مجال اإلبداع واالقتصياد اإلبيداعي وتطيور ذليك -

 ت االقتصياد اإلبيداعي عليىجنب مع األجندة الحكومية وكيل مراكيا البحيوث قاميت بيذلك ووضيع

 جدول أعمالها. 

تيى تقوم الجامعات بدور الوسيط الثقافي مع مؤسسات المجتمع األخرى في جمييع المراحيل ح -

بنييية مرحلية الماجسيتير مين أجيل التعيياون فيي نشير ثقافية االقتصيياد اإلبيداعي واالسيتفادة مين ال

 التحتية بمؤسسات المجتمع األخرى ذات الصلة. 

م خمس اتحادات لدع (بريطانيا)نشئت في خمس جامعات كبرى في أ   دراسة أنه قدوأوضحت ال-

مركييا كاالقتصياد اإلبيداعي، أربعيية منهيا مراكيا تبييادل المعرفية لإلبيداع ، والمجموعيية الخامسية 

 أبحاث مع إحالة األبحاث الخاصة باالقتصاد اإلبداعي واألعمال الجديدة إليها. 

لكلييات اياانيية إلنشياء أقسيام بالكلييات للصيناعات الثقافيية فيي مفقد وضيعت  (كوريا )وأما     

 (Editorial, 2015,6)والجامعات الكورية لتنمية الصناعات الثقافية وتطويرها. 

وتحوييل التعلييم نحيو  (كورييا)ب رورة إعادة تأسيس المؤسسات العامة فيي وأوصت 

 االقتصيياد اإلبييداعي وضييرورة تطييوير الممارسييات فييي االنتقييال إلييى نظييام تعليمييي يتناسييب مييع

ون داالقتصاد اإلبيداعي، ويعميل هيذا النظيام فيي المجتميع لتحوييل وتصيميم الظيروف لإلبيداع ، 

ينشير  اليذيالتدخل البيروقراطيي ليإلدارات العلييا ، والبيد مين تقويية المجتميع الميدني المفتيوح 

 روح اإلبيييداع ميييع تحقييييق المواطنييية الثقافيييية لتحقييييق اقتصييياد اإلبيييداع وتطيييويره فيييي كورييييا.

(Editorial, 2015,8) 

ت ويجب على التعليم الجامعي النوعي أن يهتم بإكساب طالبه المعارف والمهارا

به ث "حيث يجب على التعليم أن يتجاوب في ذلك ويحدالخاصة بتحقيق االقتصاد اإلبداعي 

 كل منلتغييرات كبيرة في أصول التدريس وفي المقررات، وفي التقييم والخبرة التعليمية 

بير، كاألساتذة والطالب، وأصبح التعليم خبرة إبداعية يحفاها الطالب نفسه، وهو تحول 

 اع إنمااإلبدود وال مساحتها وال مواردها الخام وال سكانها هي التي تحدد التعليم فليست البل

بتكار واال د على تنظيمنا ألنفسنا لنشر التعليم وتشجيع اإلبداع وروح المستثمر الصغيرتعتم

 (.38، 2007)جون هارتلي، أبريل 
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 مليةومن ثم يجب أن يتبني التعليم الجامعي النوعي منطلقات فكرية تقوم على تكا

ت قياأخال وشمول الجوانب المعرفية وما تتطلبه مهارات واتجاهات وجدانية بما تت منه من

لتعليم اسسات تتيح للمتعلم إزالة الحواجا بين المجاالت الفنية ومجال اإلبداع فيها، وعلى مؤ

س لى أسالنوعي تنمية وممارسة اإلبداع كمحور رئيسي للعملية التربوية وكاستثمار فكري ع

ختلفة م دياتعلمية وتكنولوجية بتبن استراتيجية التنمية الفكرية، ويتطلب معها فكر مبدع وتح

ساليب رل وأتغير التقاليد التربوية السائدة وتعدل طرل تكوين وتربية القدرات اإلبداعية وط

 (. 395،  2016)فهمي دراج، إثارة وتحفيا اإلبداع. 

ي وذلييك يعنييي ضييرورة تطييوير المنظوميية التعليمييية وكييذلك التدريبييية بييالتعليم الجييامع

يية بحث عن طرل تدريسية ومقررات وطرل تقويمالطرل التقليدية ، والالنوعي والبعد عن كل 

 كلها تعتمد على اإلبداع بكل أشكاله وتعمل على تنميته لدى الطالب. 

 المنظوميية التعليميييية والتدريبييية بييالتعليم الجيييامعي وتوظيييف وبالتييالي يجييب تطيييوير

 كمييا بالنقيياط التالييية التييي النييوعي ميين أجييل تنمييية معييارف ومهييارات التعليييم النييوعي وذلييك

 ما يلي: في صتها الباحثةلاستخ

 . جاالتهالمناهج الدراسية معارف متنوعة عن االقتصاد اإلبداعي وأهم أهدافه وم مين ت -1

عهيا معلوميات عين الصيناعات الثقافيية اإلبداعيية وأنوا عليى المقررات الدراسية أن تحتوي -2

 المختلفة ودورها في تحقيق االقتصاد اإلبداعي. 

لى الدراسية معلومات ومعارف عن الموهبة وتنميتها للوصول بها إ ت مين المقررات -3

 مرحلة اإلبداع. 

 ن بتلكتكون في حد ذاتها عملية تنمي اإلبداع لدى المتعلميتطوير طرل التدريس بحيث  -4

 الكليات. 

طالب ريب التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة في العملية التعليمية لتداستخدام  -5

 ا وتعريفهم عليها. عليه

اد أن تت من األنشطة الطالبية مسابقات بين الطالب عن اإلبداع ودوره في االقتص -6

 اإلبداعي. 

يفهم وتعر إجراء فعاليات ثقافية بالكليات المختلفة من أجل نشر الثقافة القومية بينهم -7

 بالموروث الثقافي للمجتمع. 

تنظيييم أنشييطة طالبييية يمكيين ميين خاللهييا اسييتقطاب الطييالب المبييدعين والعمييل علييى تنمييية  -8

 ملكاتهم اإلبداعية واالستفادة منها. 

لمتطيورة ابية بالكلية بتجهيا الورش الالزمة بياألجهاة التكنولوجيية تطوير المنظومة التدري -9

  من أجل تمكين الطالب من مهارات إنتاجية اقتصادية إبداعية.

 التوسييع فييي التعليييم التبييادلي وذلييك بالتعيياون مييع مؤسسييات اجتماعييية أخييرى يييتم تييدريب -10

ن مي ارض وقصيور الثقافية والمصيانعالطالب بها مثل اإلذاعة والتلفايون والمتاحف والمعي

وفي نفيس الوقيت يمكين لهيذه المؤسسيات أن تسيتفيد مين  مؤسساتأجل التدريب في تلك ال

 سات. سستفادة منهم في تطوير العمل بتلك المؤالطالب المبدعين ويتم اال

 لحاسبدام اوير نظم التقويم واالمتحانات بكليات التعليم الجامعي النوعي وذلك باستختط -11

نمية أساليب تقويم تكنولوجية حديثة تقيس اإلبداع عند الطالب وتعمل على تاخلي و

 المهارات اإلبداعية لديهم. 
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 النوعي أع اء هيئة التدريس العاملين بكليات التعليم الجامعيتطوير قدرات ومهارات  -12

د للقدرة على برس وتنمية قدرات ومهارات االقتصا مهم منهاوإمدادهم بكل ما يلا

 اإلبداعي لدى طالبهم. 

ي بداعتنمية كفاءات التعامل في سوق العمل باالقتصاد اإل المدخل الخامس:

  :بين طالب التعليم الجامعي النوعي
ميين إلمييامهم بكييل الكفيياءات  بييد ن فييي االلتحييال بسييول العمييل الوييينجح الخريجييتييى ح

 تليامهم للتعاميل فيي سيول العميل، ولقيد ثبيت أن عيدم كفياءة وحرفيية خريجييوالجيدارات التيي 

الجامعات المصيرية فيي مختليف التخصصيات وأدى إليى عيدم سيد احتياجيات سيول العميل، مميا 

رة أن أسيوال العميل الخارجيية بيدأ تنصيرف عليى طليب ترتب علييه للسيف فيي السينوات األخيي

رل شياألسوال العربية تستبدلها بعمالية أمهير وأوفير مين دول جنيوب  تبدأوالعمالة المصرية، 

دم آسيا، وتاامن ذلك مع إبرال السول المحلي بخريجيين بير مؤهلين بسبب قلة تدريبهم وعي

 (.111، 2008)زينب صبرة،  مواكبتهم لمتطلبات سول العمل الحديثة

 ةصييفات محييددتأهييل الخييريجين بشييكل وووإذا كييان االقتصيياد التقليييدي فييي حاجيية إلييى إعييداد  -

ل القتصيياد اإلبييداعي يحتيياج إلييى خييريجين مبييدعين تييم إعييدادهم وفقييا لمنيياهج وطيير،فبالتييالي ا

 تدريسية إبداعية حتى ينمي ملكاتهم اإلبداعية. 

ولقد أدى االقتصياد اإلبيداعي إليى خليق فيرص عميل كثييرة ومتنوعية وذليك يحيتم عليى طيالب  -

داد لهيا معرفية تليك الفيرص المتاحية محليًيا وعالميًيا حتيى ييتم االسيتعالنيوعي  التعلييم الجيامعي 

 باكتساب ما يلامها من مهارات وقدرات إبداعية. 

عي التسييويق والتسييول يييتم بشييكل إبييدايتميييا بأنييه اقتصيياد أصييبح فيهييا واالقتصيياد اإلبييداعي  -

لفاعلية وفعال يصنع األسوال ويتعهدها باإلضافة لالستمرارية والتعيديل والتطيوير والمشياركة ا

قييق وبتفاعل كاميل وكيل تليك العملييات أدت لتحاقتصاد يتم بشكل فوري وبدون فواصل  هإنوله 

 (. 34،  2009الخ يري، مكانة االقتصاد اإلبداعي العالية في اقتصاد المجتمعات)محسن 

التسيويق مهارات الخاصية بوبالتالي يجب على طالب التعليم الجامعي النوعي اإللمام بكل تلك ال

صياد اإللكتروني الجدييد واإلبيداعي وبآلياتهيا حتيى يسيتطيعوا مواكبية ميا يحيدث فيي سيول االقت

 اإلبداعي المحلي والعالمي. 

ي هيو ومن أهم المشكالت التي تواجه المبيدعين العياملين فيي سيول العميل باالقتصياد اإلبيداع -

سيول وبالتالي يجيب عليى المبيدعين العياملين ب،التقليد والقرصينة وسيرقة أفكيارهم وإبيداعاتهم

ن العميييل أن يتعلميييوا كييييف يحميييوا أفكيييارهم وإبيييداعاتهم ، وأن التوعيييية بالملكيييية الفكريييية عييي

 مهمة ومن المهارات التي يجب أن يكسبها لهم التعليم الجامعي النوعي. الموضوعات ال

إن سييرقة الملكييية الفكرييية هييي قصييية مهميية وحقييول النشيير والتييأليف والتييي يجييب 

قيف فيي أميام االبتكيار واإلبيداع وي اخطييرً  احمايتها ولكن تتعرض للسرقة مميا يجعيل ذليك معوقًي

فظية عيية ، ويجيب عليى الحكوميات إيجياد حليول للمحاطريق تعايا النمو في االقتصاديات اإلبدا

حفييا على حقول التأليف والنشر والعالمات التجارية وبراءات االختراع حتى يف ي ذلك إليى ت

 (White, D. S., et al. , 2014, 48)األنشطة اإلبداعية. 

 
حقول المؤليف للصيناعات الثقافيية مين أهيم المهيارات التيي يجيب إدارتهيا فيي العصير 

قمي فيي محاولية للحفياظ عليى حقيول المؤليف والنشير وتبيذل جهيود ضيخمة مين أجيل تأكييد الر
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وتطبيق القانون كوسيلة للتسجيل وإنقاذ حقول المبدعين والمحافظة عليها والعمل على إيقاف 

القرصنة التي تحدث وتم إبالل مصادر بير قانونية واسيترداد اليدخل المسيرول مين أصيحابه. 

(Klein, B. et al. , 2015, 7) 

 11( أن حيوالي )2019)كاثرين جويل،  ( وهي دراسة بأندونسيا)ولقد أثبتت دراسة  

ن %( فقييط ميين المبييدعين والجهييات العامليية باالقتصيياد اإلبييداعي فييي إندونيسيييا هييم فقييط الييذي

 (Wipo)اكتسييبوا كيفييية المحافظيية علييى حقييول الملكييية الفكرييية، ولييذلك تيينظم منظميية الويبييو 

أنشييطة توعوعييية فييي المييدن فييي جميييع أرجيياء البلييد لهييذا الغييرض وتعمييل علييى الحفيياظ عليهييا 

لدولية اتطبيق على الهاتف المحمول صادر عن الوكالة بالتعاون مع وسائط اإلعالم، وتم تقديم 

لكييي ييياود المسييتخدمين بمعلومييات أساسييية عيين الملكييية  (Wipo)لحقييول الملكييية الفكرييية 

 ليها. الفكرية الحفاظ ع

ة ومن المهارات األساسية المطلوبة بسيول العميل هيي رييادة األعميال والمشيروعات الصيغير -

ادة والمتوسييطة، وبالنسييبة لطييالب التعليييم الجييامعي النييوعي البييد لهييم ميين اإللمييام بكيفييية رييي

 المشروعات الفنية اإلبداعية في مجال تخصصاتهم. 

اط ريادي يتطلب خمس عوامل للنجياح أن االقتصاد اإلبداعي كنش (جون هوكنا)يرى  

 ,Ghazi, E. L. &Goede)وهي: الرؤية ، التركيا ، البصييرة الماليية ، والفخير واإللمياح. 

M., 2017, 1941) 

تبياه العمل الريادي يعتبر سمة أساسيية للنجياح فيي الصيناعات اإلبداعيية ، وتحيول االن

لعميل إليه من أجل التغلب على كل المشكالت التي تواجه أصحاب األعمال اإلبداعيية فيي سيول ا

 بسبب التنافسية الشديدة وضغوطها. 

بداعيية ، حييث يجب على التعليم الجامعي تعليم وتدريب طالبيه عليى رييادة األعميال اإل

ن يعملييون لحسييابهم الخيياص وهييم يماجييون بييين العمييل الحيير يبييدعيمين والفييثقمإن العمييال ال

ومنهم أصحاب المشروعات اإلبداعية الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتالي واألعمال الخاصة ، 

إلبيداعي ال مفر من االتجاه لتعلم ريادة األعمال الفنية كمتطلب رئيسي لكل من يعمل باالقتصياد ا

والصناعات اإلبداعية، وذليك يحتياج إليى تعلييم رييادة األعميال بيالتعلم العيالي ألنهيا ليسيت مثيل 

الموهبة التي تولد مع اإلنسان ، ويتطلب ذلك مين مقيدمي خيدمات التعلييم الجيامعي العميل عليى 

 .Munro, E)تعليمها لطالبهم للتدريب علهيا بشكل دقيق مع االهتمام بالجانب الثقافي لديهم. 

, 2017, 17) 

عمل ن الموإن النشاط الريادي في باية األهمية لرواد األعمال المبدعين حتى يمكنهم 

، ماليةبمرونة وامتال  الخمس عوامل الحاسمة للنجاح وهي الرؤية ، التركيا ، الفطنة ال

ت رامهاوالفخر واإللحاح ، ويجب على األفراد المبدعين امتال  مهارات االتصال الممتازة 

 .(White, D. S., et al. , 2014, 47)مع اخخرين  التواصل

 ,.Gu, W) وهنا  من يرى انه لتحقيق ذلك البد من  قيام التعليم الجامعي بالتالي :     

2018, 1318)  

يادة فة برالبد من إضافة تعليم ريادة األعمال في مناهج التعليم الجامعي حيث إن المعر -

مية ة لتناألعمال والتدريب على تنظيم المشروعات وتعايا روح المادة من األشياء المهم

يم ج التعلبرام المواهب اإلبداعية، ودمج األفكار الريادية وكل ما يتعلق بأنشطة الريادة في

 الجامعي. 
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 يمكن عمل وإنشياء منصية األعميال وتصيميم العدييد مين أشيكال الحاضينات للعميال لتشيجيع -

أمثلتهيا  الطالب، وكذلك الشركات اإلبداعية والربط بينهم من أجيل دعيم االبتكيار واإلبيداع ومين

الييدعم  اليربط بيين الطيالب والمنفعية الصيناعية واإلبداعييية ، والحاضينة التجاريية تقيوم بتيوفير

 (Gu, W., 2018, 1318)للطالب ورأس المال الذي يلامهم للبدء في عملهم. المهني 

عليم وإن التعليم الفني النوعي  بالذات  دوره مهم ويجب تطويره عن طريق سياسة الت

أن  واإلدارة االستراتيجية وذلك لقربه من تخصصيات االقتصياد اإلبيداعي ومجاالتيه ، وضيرورة

ن لحقائق عيمية القطاع الثقافي واإلبداعي وإتاحة المعلومات وايلعب المجتمع كله دوًرا تجاه تن

 (Ghazi, E. L. &Goede, M., 2017, 1942)اإلبداع ودوره في االقتصاد اإلبداعي. 

ات وميين أهييم جييدارات سييول العمييل باالقتصيياد اإلبييداعي  اتقييان التعمييل ميين تكولوجيييا المعلوميي -

تجياه  ألنهيا تقيوم بيدور مهيم للغايية الجتماعييةشيبكات التواصيل اواالتصاالت ومن أهم أدواتهيا 

ت تبير قنيواحيث تقوم بدور الوسيط لنشر القيم الثقافية للمنتجيات اإلبداعيية وتع اقتصاد اإلبداع

واقييع لتوزيييع مخرجييات اإلنتيياج ميين االقتصيياد اإلبييداعي )المنتجييات اإلبداعييية( ، وبالتييالي الم

انتشياره ود اإلبداعي ودعمه والعمل عليى زيادتيه اإللكترونية لها عديد من الفوائد على االقتصا

 (   (Sung, T. K., 2015,  91)محليًا وعالميًا. 

كما تعمل تلك  الشبكات االجتماعية على دعيم اإللهيام والعميل المحليي ، فهيم الكفياح    

العالمي في ذلك األمير ، االتصيال التجياري، التعلييم مين أخطياء اخخيرين ، العثيور عليى شيركاء 

للمشيياريع فييي المسييتقبل، الحصييول علييى ردود الفعييل ميين العقييول المختلفيية ، تلبييية احتياجييات 

 ,.Schneidman, D)يية ، تكيوين اسيم ورسيالة بيين المنافسيين فيي السيول. المجيال الحقيق

2016,9) 

 اولتهاتن دراساتوتوجد عدة المهارات الناعمة الالزمة لسول العمل ومن المهارات الحديثة  - 

 (، ودراسية2019)سيعيد موسيى، ودراسة (، 2016منها دراسة )مؤمن عبد الواحد، بالدراسة 

(، وكيل 2019(، ودراسة )نعم رضيون ، 2014ودراسة )عال حجاج، ( ، 2016)صالح شبير ، 

ييع للحصول على الوظيائف فيي جم Soft Skillsتلك الدراسات أثبتت أهمية المهارات الناعمة 

(، وأي ييا 2014المجيياالت سييواء للعمييل بالمييدارس الحكومييية مثييل دراسيية )واصييف العييدوان، 

(، 2016كميا فيي دراسية )ميؤمن عبيد الواحيد،  العياليمهمة للعياملين بيوزارة التربيية والتعلييم 

(، وأثبتييت 2019للمييرأة العامليية كمييا فييي دراسيية )نعييم رضييوان، مهميية وأي ييا تلييك المهييارات 

(، أن تلييك المهييارات الناعميية تسيياعد علييى اقتنيياص الوظييائف 2014دراسيية )عييالج حجيياج، 

والتوجهيييات المهيييارات الناعمييية أوضيييحت أهميييية  (2016اإلداريييية، ودراسييية )صيييالح شيييبير، 

 . (باة )الريادية لدى طلبة الكليات التقنية والمهنية في محافظات

عميل وتعرف المهارات الناعمة بأنها هي تليك المهيارات التيي يمتلكهيا الشيخص النياجح فيي ال -

مية وهي السمات والكفاءات اإليجابية التي تعياز عالقيات الشيخص واألداء اليوظيفي وتعطيي قي

 شخص على االستماع الجيد والتواصيل بشيكل فعيال وتحميل المسيئوليةللسول ، وتشمل قدرة ال

القيم بييالتكنولوجيييا الحديثيية فييي العمييل، وإتقييان اللغيية اإلنجلياييية ، التمسييك وإتقييان اسييتخدام 

بيل عليية وتقاألخالقية، واالحترام ، وبناء الثقة والعمل بشكل جيد مع اخخرين وإدارة الوقت بفا

ل واليود لخخيرين وإظهيار حسين الخليق، ومنهيا أيً يا مهيارة العميالنقد والعميل تحيت ال يغوط 

إدارة مهارة التخطيط ومهارة التفاوض واالتصيال والتواصيل والتفكيير الناقيد ووبروح الفريق، 

 (.115،  2019األزمات )نعم رضوان، 
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لييك المجموعيية ميين المهييارات الناعميية الالزميية للعمييل تولقييد أجمعييت الدراسييات علييى 

ميل رة إكسابها للطالب الجامعيين ألنها ضرورية لهم ليس لاللتحال بسول العوحثت على ضرو

امعي ليى التعلييم الجيفقط ولكن للنجاح فيه واالستمرارية والتطور فيي العميل ، ومين ثيم يجيب ع

ت وهي مهيارا Hard Skillsلطالبه باإلضافة للمهارات الصلبة  النوعي إكساب تلك المهارات

 خصص فيه في مرحلة دراسته الجامعية. التخصص األكاديمي الذي ت

جييامعي النييوعي إكسيياب طالبييه مجموعيية ميين الكفيياءات وميين ثييم يجييب علييى التعليييم ال

ليك تلخييص تللباحثية والمهارات التي تليامهم للعميل بسيول العميل باالقتصياد اإلبيداعي ويمكين 

 الكفاءات فيما يلي: 

 تعريييف الطييالب بفييرص العمييل المتاحيية للعمييل باالقتصيياد اإلبييداعي علييى المسييتوى المحلييي -1

 والقومي داخل مصر. 

ى تعريييف الطييالب بييأهم الصييناعات الثقافييية واإلبداعييية المطلوبيية منتجاتهييا علييى المسييتو -2

 العالمي وللسول الدولي. 

 بسول أهم السمات المطلوبة تدريب الطالب على مهارات التسويق اإللكتروني ألنها من -3

يا وبشكل سريع مستغلين في ذلك تكنولوجالعمل حتى يتم الترويج للسلع اإلبداعية 

 المعلومات واالتصاالت. 

قهم وإبيييداعاتهم ى حقيييوالكيييية الفكريييية وكيفيييية المحافظييية عيييتعرييييف الطيييالب بحقيييول الم -4

 . المختلفة

اتهم تراع الخاصة بهم في مجال تخصصضرورة إلمام الطالب بكيفية تسجيل براءات االخ -5

 المختلفة. 

نوضح للطالب أهم اإلجراءت التيي يجيب إتباعهيا فيي حالية تعرضيهم إليى القرصينة وسيرقة  -6

 أفكارهم اإلبداعية. 

ة ضرورة تعريف الطالب بكل معارف ومهارات ريادة األعمال الفنيية والمشيروعات الصيغير -7

 والمتوسطة الخاصة بهم. 

فيي  اإلبداعيية طالب بأهم المهارات الناعمية المطلوبية القتنياص الفيرص الوظيفييةتعريف ال -8

 المجتمع والنجاح فيها. 

ات عقييد دورات تدريبييية بييالتعليم الجييامعي النييوعي لتييدريب الطييالب وإكسييابهم أهييم المهييار -9

 الناعمة المطلوبة حاليًا لسول العمل باالقتصاد اإلبداعي. 

 

ية الشراكة مع مؤسسات المجتمع التربوية وغير التربو المدخل السادس :

 :لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي
بيداعي إن التعليم الجامعي النوعي يستطيع القيام بالكثير مين أجيل تحقييق االقتصياد اإل

م دوره بييين طالبييه، لكيين البييد ميين الشييراكة مييع بقييية مؤسسييات المجتمييع األخييرى التييي تييدع

فيراد أوتساعده في إنجاز ذلك بسرعة وسهولة، حيث إن االقتصاد اإلبداعي يتطلب الترابط بين 

 انتظًميمما يجعيل المجتميع  ىالشراكة في باية األهمية وه هالمجتمع وبين هيئاته المختلفة وهذ

ميا  وهيوكخلية النحل كل له دوره وكل له وظيفته ، وكل له أهدافه في إطار عام حركيي متسيق، 

 (. 22،  2009يحقق من خالل ما يلي: )محسن الخ يري، 

 زيادة دور المنظمات المدنية في المجتمع.  -
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 زيادة دور المنظمات بير الحكومية في المجتمع.  -

 زيادة دور ومشاركة األفراد في إدارة المجتمع.  -

 والبد من شراكة كل هيئات ومؤسسات المجتمع لدعم الجامعيات فيي تحقييق االقتصياد 

ته تمت شراكة بيين الجامعيات ووزارة العميل وميع اإلعيالم ومؤسسيا (كوريا)االبداعي حيت في 

تصياد لالقخطية أو إنتياج نظيام بيئيي داعيم  (كورييا)حيث أقرت وزارة العمل ووزارة التعليم فيي 

ألحيالم اهب اإلبداعية ويشمل ذلك بيرامج تعليميية للتأكييد عليى األهيداف وااإلبداعي يشجع المو

املين الفردية ونمو مواهب جديدة ، وتعايا روح المبادرة ورفع الروح المعنويية ومسياعدة العي

ي نظيام بيئيي (كورييا)علييى خبيرة عمليية خييارج المنيال ونظيام التعلييم فييي  افيي المنيازل ليحصيلو

ه ليالتعلييم داع ألنهما المفتاح لخلق فرص العمل والتنميية فيي كورييا، وللمغامرة واالبتكار واإلب

عالقيية قوييية بصييناعات المحتييوى اإلبييداعي خاصيية فييي عصيير اإلعييالم االجتميياعي الحييديث. 

(Editorial, 2015,5) 

بل  ليس إلى المدارس والجامعات فحسب ياهتمامها باالقتصاد اإلبداع (كوريا)ودفعت 

الثقافية جتماعية لغرس ثقافية جدييدة عين الصيناعات اإلبداعيية المتعلقية بإلى وسائل اإلعالم اال

م م واليتعلالشعبية كمنطقة للثقافة فيي االقتصياد اإلبيداعي ميع االهتميام بيالتحول ليذلك فيي التعليي

 وتعليييم المتعلمييين والمعلمييين ميين خييالل الشييبكات االجتماعييية والمييدارس والجامعييات وتوجييد

تنيوع وحة الوسائل لتعريف بالحق في التعلييم اإلبيداعي وتعاييا المنصات مفتوحة وتقنيات مفت

ه ليتشكيل مجتمع إبداعي شامل حيث يمكن للمجتمع إنشياء اقتصياد إبيداعي والوصيول الثقافي ل

 (Editorial, 2015,5)واالستفادة منه. 

وفيي اطييار اهتمييام االتحياد األوربييي باقتصيياد اإلبيداع باتخيياذ العديييد مين التييدابير  نحييو 

األموال لتنمية الصيناعات الثقافيية واإلبداعيية وأنشيأ صيناديق  تالشراكة لتحقيقه حيث خصص

لتموييييل المنييياطق المحرومييية والبيئيييات متعيييددة التخصصيييات ، وأنشيييأ برنيييامج ليييدعم وتنميييية 

وعدة برامج تمويلية أخرى، اهيتم بيالتعليم والتيدريب  ERASMUS PLUSالمهارات اسمه 

لمبييادرة وتسيياعد فييي الوصييول إلييى التمويييل واألسييوال للشييركات وبرامجييه التييي تعيياز روح ا

الصغيرة، ويهدف أيً ا إلى تعايا البحث واالبتكار في مجال الثقافة والتراث الثقافي ، وإنشياء 

شبكة إقليمية لدعم االقتصاد المحلي وربط العالقات بين القطاع العام والقطاع الخاص حييث إن 

ابط األفقيية والعالقيات بيين المؤسسيات هيي التيي تحيدد جيودة درجة التماسك االجتمياعي واليرو

 & .Boccella, N. & N)المجتمع المدني مما ينعكس على تطوير اقتصاديات اإلبيداع بهيا. 

Salerno, I. , 2016, ,293) 

ا كمانًا وأحي ومن ثم فإن لكل فرد في االقتصاد اإلبداعي دوره الذي يحققه بذاته منفرًدا

 ما يحققفراد ممع اخخرين أحيانًا أخرى، ومن خالل االعتماد المتبادل بين األيحققه بالتعاون 

 دوره. اإليجابي والمنشور في المجتمع والذي يؤدي إلى احترام كل شخص لخخر ولالتفاعل 

 وذلييك ألن العمييل باالقتصيياد اإلبييداعي هييو عمييل جميياعي وذلييك "ألنييه ال يقتصيير العمييل

جمييع ء والعمال والحرفيين فقط وحسيب ، بيل يجيب أن يشيار  الاإلبداعي على الفنانين والعلما

الشييعور  احتييى يسييتطيعوفيييه وأن يتيياح لهييم تطييوير نشيياطهم اإلبييداعي والحيير والتوسييع فيييه، 

بيداعي ى الجامعيات والميدارس التقنيية التيي تيدعم النشياط اإلبالرضا عن حياتهم، كما يتعين عل

لعاييا، اللعلوم والفنون في المدينة أن تعمل بوصفها البنية التحتية لليدعم الخالل")هميت عبيد 

 (. 31،  2017عبد الوهاب الحايس، 
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ويجب أن يقوم التعليم قبل الجامعي بدور في برس بعا معيارف ومهيارات االقتصياد 

 طالبه بتلك المرحلة العمرية المهمة.  اإلبداعي لدى

لييى وهييذا مييا يؤكييد تقرييير المركييا الثقييافي البريطيياني الييذي يؤكييد علييي أنييه باإلضييافة إ

بليب الح ور القوى والملتام للجامعة، فإن نجاح االقتصياد اإلبيداعي المحليي سييعتمد عليى األ

فيين المتيياحف وصيياالت العلييى تعليييم ابتييدائي وثييانوي جيييد باإلضييافة إلييى التحفيييا الييذي تقدمييه 

 وصاالت العروض الموسيقية، وبيرهيا مين المؤسسيات الفنيية والثقافيية وقيد تيم عميل برنيامج

مكن أن يللشراكات اإلبداعية، وهو برنامج رئيسي في المدارس البريطانية، يحقق الفوائد التي 

يطياني، افي البرتنتج عن تشجيع طالب المدارس للعمل مع رواد األعمال اإلبداعية )المركا الثق

2010 ،39–40.) 

ع مؤسسيات ( أنيه البيد مين الشيراكة مي1521،  2012وأضافت دراسية )نجيالء أدهيم، 

بياط المجتمع الخارجي ، وأن ذلك يحدث من أجل تدريب الكوادر البشرية والبد مين ضيرورة ارت

مل عرص المؤسسات التعليمية بخدمة المجتمع باالنتشار خارج التدريب إليجاد طرل وآليات لف

ل المجتمييع ميين خييالجديييدة، وعلييى سييبيل المثييال التربييية الفنييية مييثالً تسييعى لمعالجيية مشييكالت 

 األنشطة التدريبية المتعددة لتتيح لهم فرص عمل في المجتمع. 

هم األسير لتيوعيتميع وبالتالي يجب أن يقوم التعلييم الجيامعي النيوعي بإقامية شيراكات 

باالقتصيياد اإلبييداعي ومااييياه عيين طريييق دعييوتهم لحفييالت ونييدوات وكييذلك عمييل الشييراكة مييع 

عيات التعليم األساسي والثانوي الستقطاب الطالب المبدعين للجامعة خاصة فيي ظيل إنشياء جام

معي لجيااالطفل المصرية لتدريبهم وتربية موهبتهم بشكل سليم، وتوعية العاملين بيالتعليم قبيل 

 بما يجب القيام به تجاه االقتصاد اإلبداعي وتنميته لدى طالبهم. 

عي الوسائل اإلعالمية المختلفة التي يجب أن تنشر الو مع قوم شراكةتويجب أن 

مكن لتي يباالقتصاد اإلبداعي وتروج له وتعرف الطالب والمواطنين به وبجوانبه المختلفة ا

 القتصاد اإلبداعي في المجتمع. ممارستها بعرض نماذج ناجحة من رواد ا

قوم بدورها في دعم وتنمية االقتصاد تويجب أيً ا على مؤسسات المجتمع المدني أن     

اإلبداعي في المجتمع ومنها الجمعيات الخيرية والتي يجب أن تحذو حذوا الجمعيات الخيرية 

لمساندة المادية والمالية )بير الربحية( في بريطانيا التي تدعم االقتصاد اإلبداعي وتقدم له ا

(  هي مؤسسة (NEFA (نيفا)مؤسسة ومن أهمها  ن وتنجح أعمالهموحتى ينجح المبدع

وخارجها، ويتحقق ذلك من  (إنجلترا)وتعمل على إثراء المجتمعات في  (نيو إنجالند للفنون)

خالل منح األموال للفنانين والمنظمات الثقافية وتحليل مساهماتهم االقتصادية، العائدة عليهم 

 ,.Schneidman, D). (إنجلترا)على جماهيرهم كشريك إقليمي للوقف الوطني للفنون في 

2016,9) 

لمبييدعين ميين يجييب أن تقييوم بييدور توعييوي وأي ييا مسيياعدة اواألحييااب السياسييية     

 مجتمع. واالقتصاد اإلبداعي بشكل أوسع لقربها من متخذي السياسات والقرار في الرواد العمل 

أن تقيوم  والنقابات المهنية المختلفة تستطيع القيام بالكثير في ذلك األمر ، حيث يمكين

 الصييناعات الثقافييية واإلبداعييية التييي تنتمييي إلييىكييل نقابيية مهنييية بتعريييف أع يياءها بييأهم 

تخصصهم وكيف يمكنهم النهوض بها من خالل عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات لذلك األمير 

 ية. مع تقديم الدعم والمساندة لهم والبنية التحتية التي تلامهم لنجاح أعمالهم اإلبداع
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تعليم ال ينالقيام بها للشراكة بومما سبق يمكن تلخيص أهم األدوار والمهام التي يجب 

ي لدى من أجل تحقيق االقتصاد اإلبداع وبين مؤسسات المجتمع المختلفة الجامعي النوعي 

 طالبه فيما يلي: 

 زيادة دور األسرة في اكتشاف الموهوبين والمبدعين من أبناءهم.  -1

 دعم األسرة للفكار اإلبداعية ألبناءهم لتحقيق اقتصاد اإلبداع.  -2

 . تعاون بين كليات التعليم النوعي واألسرة في زيادة الوعي باالقتصاد اإلبداعيال -3

لمهيارات قيام التعليم قبل الجامعي بالتعياون ميع التعلييم الجيامعي فيي نشير أهيم المعيارف وا -4

 عن االقتصاد اإلبداعي بين الطالب. 

ءاألمور أولياوبين الطالب  وسائل اإلعالم بنشر الوعي بأهم مفاهيم االقتصاد اإلبداعيقيام  -5

 بالمجتمع. 

تييدعيم أن تقييوم وسييائل اإلعييالم بتقييديم نميياذج ناجحيية ميين رواد األعمييال الفنييية المبييدعين ل -6

 االقتصاد اإلبداعي لدى الطالب. 

ألفكيار ومسياندة المبيدعين أصيحاب اقيام الجمعيات الخيرية بدعم االقتصاد اإلبيداعي بيدعم  -7

  اإلبداعية االقتصادية.

والميييالي المعنيييوي اليييدعم وقييييام األحيييااب السياسيييية بنشييير اليييوعي باالقتصييياد اإلبيييداعي  -8

 للمبدعين في المجتمع. 

دى آلياته لومحاضرات عن االقتصاد اإلبداعي وقيام النقابات المهنية بعقد ندوات  -9

 أع اءها.

تقيع فيي  قيام كل نقابة مهنية بتعريف أع ائها بأهم مجالت العمل االقتصاد اإلبداعي التيي-10

 تخصصهم وتدريبهم عليها. مجال 

د قيييام أع يياء هيئيية التييدريس بالمسيياهمة فييي نشيير الييوعي بييين أبنيياء المجتمييع باالقتصييا -11

 ت مهنية. اإلبداعي في كل مؤسسات المجتمع من مدارس وإعالم وأحااب سياسية ونقابا

ي في لنوع)جـ( معوقات تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي ا
 مصر: 

ناميية يعتبر االهتمام باالقتصاد اإلبداعي ضعيف على مستوى الدول العربيية واليدول ال

 بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة وضعف حجم التجارة في الصناعات الثقافية اإلبداعية في

ت الوالييا)و (بريطانييا)توضيحها، ولكين تفوقيت فيي ذليك اليدول الغربيية ومنهيا مصر كما سبق 

 . (الصين)و (المتحدة األمريكية

د ضيعف ووجي (Munro, E. , 2017, 16-23) فعليى سيبيل المثيال أوضيحت دراسية

 حييث (ةبالمملكية المتحيد)التعليم الجامعي في تنمية جوانب االقتصاد االبداعي لدى خريجي  في

ت ح حيث إن الخريجين الجدد الذين يسعون إلى بناء عمل خاص بهم في الصناعات اإلبداعية ا

ب أنهم يسعون لطلب جلسات المشيورة الفرديية باإلضيافة السيتنااف الميوارد فيي التيدريب بسيب

علييى تييوفير مييا يلييام لتييدريب  (بالمملكيية المتحييدة)عييدم قييدرة مؤسسييات الييتعلم الجييامعي في

ا لهيم ن مما جعلهم يلجيأون إليى الوسيطاء فيي مجيال الثقافية واإلبيداع ليقيدموالخريجين المبدعي

اطة الدعم والمساعدة والمشورة والتيدريبات الالزمية مميا أدى لوجيود الماييد مين أنظمية الوسي

 . (بالمملكة المتحدة)المتعددة في 
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ن ي أنبغيفي المهارات بين ما يمكنهم عمله وما لدى الخريجين  "ال تاال هنا  فجوة  

بحاث األ يفيقدموه وهذه الفجوة نتيجة لالحتياجات التدريبية التي لم تحقق تنمية المهارات 

. (SDS)" (إسكتلندا)الحديثة الصادرة عن هيئة تنمية المهارات اإلبداعية والثقافية في

 ا كثيرةاالقتصاد اإلبداعي تواجهه حواجحيث أن وأرجعت الدراسة ذلك لعدة معوقات وحواجا 

ة مل مقارن% من العمال المبدعين قالوا أنه يقابلهم معوقات وحواجا في الع 40أكثر من حيث 

 % فقط  من العاملين في المهن بالقطاعات األخرى. 16، 

عدم االستقرار في العمل والمغامرة وعدم وجود ومن مشكالت ومعوقات االقتصاد اإلبداعي  

 . يحدث لهم بسبب تغيير الحياة الوظيفية تأمين صحي للعاملين بهم، الخوف واالحترال الذي

(Kong, L., 2011, 56) 

 

ناميية واليدول العربيية التحقييق االقتصياد اإلبيداعي فيي اليدول فيي ضعف  وأي ا يوجد

ومن بينها مصر إلى وجود عدة معوقات تواجهه وبعيد اطيالع الباحثية عليى الدراسيات السيابقة 

 – 243،  2018( ، )إسالم على، 36، 2013وأدبيات متعددة منها: )األمم المتحدة واألونكتاد، 

، 2017، (، )هميت عبيد العاييا، عبيد الوهياب الحيايس58 –57،  2014( ، )لقاء عبيود، 244

48 –50 ،)(Flew, T., 2014, 12)  ،(Boccella, N. & N. & Salerno, I. , 2016, 

 ما يلي: وهي المعوقات  أهم تلك استخلصت   (293,
ة المشييكلة األساسييية فييي تجاهييل صيييانعي القييرارات لتنمييية الصييناعات الثقافييية اإلبداعيييي -1

ن تبنيه وسمن الدولة و امدنيً  االتاامً واالقتصاد اإلبداعي وحتى ينمو هذا االقتصاد يتطلب 

 القوانين والتشريعات التي تحميه. 

ار وتوظيييف العقييول وقليية االسييتثم ضييعف ثقافيية االبتكييار واإلبييداع واالعتميياد علييى اليينفس -2

 البشري بتلك الدول للموهوبين والمبدعين. 

ليك ذاعتماد الصناعات اإلبداعية على المعرفة وتوظيف التكنولوجيا ولكن يوجد ضعف فيي  -3

 بتلك الدول. 

فييية ال االسييتثمار فييي الصييناعات اإلبداعييية الثقا حقييول المؤلييف وذلييك ألنلانعييدام الحماييية  -4

 ها.يستطيع النمو والتطور وبشكل مستدام إال بعد صيانة حقول الملكية والمحافظة علي

 نقص اليدعم المؤسسيي ونقيص التنظيميات الهامية التيي يجيب أن تيدعم االقتصياد اإلبيداعي -5

ومراكيا لرعايية المبيدعين أو منظميات أخاصة في مصر حييث ال توجيد مؤسسيات داعمية 

 لحماية حقوقهم الفكرية.

ادة افتقار بعا الدول إلى بعا احتياجيات االقتصياد اإلبيداعي مثيل مهيارات التسيويق وريي -6

 عمال الفنية وتصديرها وتسهيل وصول منتجاتها الفنية إلى األسوال العالمية. األ

 ع وأدواتن سلمال تمتلك تلك الدول الخامات األولية الالزمة لكثير من الصناعات اإلبداعية  -7

رير وآالت ومواد خام فمثال الطباعة والنشر بالوطن العربي تحتاج للورل وحسب تق

(% 40-35دى)نتاج العرب من الورل الالزم للطباعة والنشر ال يتعالتنمية الثقافية فإن إ

 من حاجتهم له.

ذه هضعف التمويل وضعف دعم اإلنفال الحكومي في الصناعات الثقافية اإلبداعية في  -8

الت ن مجاالدول والتي تحتاج لبنية تحتية كبيرة خاصة قطاع الثقافة والفنون وبيرها م

 االقتصاد اإلبداعي. 
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د واليذي الوعي المجتمعي باالقتصاد اإلبداعي الذي يعد الداعم الرئيسي لهذا االقتصا نقص -9

 فيه.  يجب أن يشمل كل فئات المجتمع لكي تتنبه إلى هذا االقتصاد وتعمل على االستثمار

ربط نقييص البنييية التحتييية األساسييية ، وذلييك مثييل تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت واليي -10

 لذلك.  احكوميً  اتمع وبين الدول وبع ها البعا وذلك يتطلب دعمً الشبكي بين المج

بدعية نقص القدرات البشرية المبدعة وفجوة في المهارات حيث تلك القدرات البشرية الم -11

رة نقص معلوماتها ومهاراتهيا وضيعف روح المبياد وهي العمود الفقري القتصاد اإلبداع 

 . يباالقتصاد اإلبداعدورها يقلل لديها 

ول ضعف التعاون الدولي من أجيل تنشييط االقتصياد اإلبيداعي واالسيتفادة مين خبيرات اليد -12

 (ويبيو)السباقة في هذا المجال ومين مؤسسياتها التيي أنشياتها لهيذا الغيرض مثيل منظمية 

(WIPO) نيفا(لحقييييول الملكييييية، ومنظميييية( (NEFA)  نيفييييا للمبييييدعين والمبتكييييرين

 وبيرها من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.  (ببريطانيا)

مييا مقلية وجيود الجمعييات الخيريية الداعمية لالقتصيياد اإلبيداعي بتليك اليدول ومنهيا مصير  -13

ي ييعف منييه بييالربم ميين تواجييد تلييك المنظمييات والجمعيييات الغييير هادفيية للييربح بالييدول 

 المتقدمة باالقتصاد اإلبداعي مثل بريطانيا. 

ت ول المحلية وصعوبة الوصول إليى األسيوال العالميية، وذليك ألن الخيدماصغر حجم الس -14

التيي  يةعالالتنافسية حيث التحتاج إلى تسويقها في الخارج  والمنتجات اإلبداعية المحلية

طلب مهارات عالية في التسويق العيالمي وتموييل كبيير عين طرييق شيركات اسيتثمارية تت

 .متخصصة

ومنهيا  الناميية حقييق االقتصياد اإلبيداعي فيي اليدولتلك كانيت مجموعية مين معوقيات ت

ويحيرم الدولية مين اقتصياد بكير يجيب أن تيدخل فييه  ،مصر مميا ي يعف مين دوره فيي المجتميع

لعلميي مصر بقيوة المتالكهيا المقوميات الكثييرة التيي تحتياج إليى توظيفهيا واسيتغاللها بالشيكل ا

 المخطط له. 

قيه فيي بداعي وصناعاته اإلبداعية تعول تحقيوالمعوقات السابقة لتحقيق االقتصاد اإل 

بيين طيالب وخريجيي التعلييم الجيامعي النيوعي ، وي ياف إليهيا بعيا خاصة المجتمع بأكمله و

ى طالبيه المعوقات التي ترجع إلى التعليم الجامعي النوعي وتعول تحقيق االقتصاد اإلبداعي ليد

ليها عدة إى تلك المعوقات التي أشارت سابقة الذكر ، وقد اطلعت الباحثة علباإلضافة للمعوقات 

 (، )إميل شنودة2018بنايم ،  ي(، )مهن30–29، 2010دراسات وأدبيات ومنها )محمد نصر، 

(، 520–518، 2010(، )كميييال اليييدين محميييد، 7 –5، 2009( ، )محميييد نصييير ، 12، 2007، 

 : واستخلصت الباحثة تلك المعوقات فيما يلي(، 11 – 10، 2011)إميل شنودة ، 
الختبيار قصور في انتقاء وقبول الطالب بالتعليم الجامعي النوعي حيث يجب أن تتم عملية ا -1

يير بحيث تقتصر على الطالب الموهوبين والمبدعين بالفعل، ولكن المعايير الموضوعة ب

 دقيقة واختبارات القبول ومقاييسه بها كثير من القصور. 

دهم التدريس بتلك الكليات وقصور فيي عمليية إعيداار أع اء هيئة يقصور في انتقاء واخت -2

 وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة.

 مل. نقص التمويل الالزم لتلك الكليات للقيام بكل أنشطتها التربوية على الوجه األك -3

لتعلييم اومرافق ومعامل وورش ومواد خام لكي يتم إتميام  ات المادية من مبان  نقص اإلمكان -4

 ا بشكل فعال. والتدريب به
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عمل كل يضعف وقصور تربية ورعاية الموهبة واإلبداع بتلك الكليات التي يجب أن تتم بش -5

لك ات بتعلى تنمية الموهبة ودعم االبتكار واإلبداع لدى الطالب نظًرا لنقص اإلمكان

 الكليات المختلفة. 

ن حييث يجيب أن تكيوضعف المناهج والمقررات الدراسية وعدم مواكبتها لكل ما هو حديث  -6

 متطورة ومواكبة للتقدم العلمي والثقافي في العالم. 

برسيه وضعف اهتمام تلك الكليات بالجانب الثقافي وضعف تنميته، وإهمال التراث الثقافي  -7

 لدى الطالب وعيدم تنميية الجانيب الثقيافي ليديهم حتيى يسيتطيعوا اسيتثماره فيي صيناعات

 ثقافية إبداعية وفق تخصصاتهم. 

العيالم باستخدام طرل تدريس وتكنولوجيا تعليم ليست حديثة أو مواكبة للتقدم التكنوليوجي  -8

رعيى تالمحيط ، حيث يجب أن تكون عملية التدريس والتعلييم واليتعلم بتليك الكلييات كلهيا 

 وتدفق اإلبداع واالبتكار لدى هؤالء الطالب الملتحقين بها. الموهبة وتنميها

حيث  التعليم الجامعي النوعي وقصور الجانب العملي والتدريبي :بضعف منظومة التدريب  -9

 إن مؤسسات التعلييم الجيامعي النيوعي تهيتم بالجانيب النظيري والفلسيفي وتهميل الجانيب

العملييي التطبيقييي، وقييد يرجييع ذلييك ليينقص التمويييل وضييعف اإلمكانييات الالزميية للتييدريب 

 العملي من كوادر بشرية ومعامل وأجهاة ومواد خام. 

لك عدم وجيود مراكيا للتمييا ولإلبيداع بتليك الكلييات تخيدم الطيالب وترعيي ميواهبهم وكيذ -10

 الطالب في بقية الكليات األخرى بالجامعات المصرية. 

ال ييعف الشييديد فييي مواكبيية التعليييم الجييامعي النييوعي لتحييوالت العصيير الرقمييي وضييعف  -11

 دمت بشيكل بيير مسيبول وأصيبحتاالهتمام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتيي تقي

ات ضرورية ألجل توظيفها في العمل واإلنتاج بشكل إبداعي وتوظيفها في تسويق المنتجي

 وتعريف المستهلك بها في الداخل والخارج. 

م قصور منظومة البحث العلمي وعدم سيرها وفقًيا لخريطية بحثيية داخيل مؤسسيات التعليي -12

ة ر علمييية وبحثييية جديييدة تخييدم الثقافيية المحليييالنييوعي ممييا ال يييؤدي إلييى ثميياالجييامعي 

 والقومية واالقتصاد الوطني. 

 ىقصييور التعيياون بييين مؤسسييات التعليييم الجييامعي النييوعي ومؤسسييات المجتمييع األخيير -13

ت وضعف االستفادة منهيا فيي إعيداد وتيدريب الطيالب مثيل اإلدارات التعليميية والمؤسسيا

 جتمع. الثقافية والمؤسسات الصناعية داخل الم

يم ندرة وجود قواعد بيانات ومعلومات أساسية ودقيقة عن كل ما يتصيل بمؤسسيات التعلي -14

الجييامعي النييوعي مييين حيييث نظيييم القبييول والدراسيية واالمتحانيييات والمنيياهج والبيييرامج 

ت واألنشييطة وإعييداد المعلييم والطلييب االجتميياعي علييى الييتعلم الجييامعي النييوعي واحتياجييا

 السول العصرية. 

تابعة لة القيادات في التعليم الجامعي النوعي المسئولة عن وضع الخطط والسياسات ومق -15

تمييع كبييير فييي المجال هادورلييالتنفيييذ وتقويمييه حتييى يييتم االرتقيياء بتلييك المؤسسييات نظييًرا 

 المصري وتحقيق التنمية المستدامة به. 

بييين طييالب التعليييم  االقتصيياد اإلبييداعيالسييابقة التييي تعييول تحقيييق  تلييك المعوقييات و

الجامعي النوعي وهيي متعيدده ومتنوعية ومنهيا ميا يتعليق بيالموارد البشيرية بيالتعليم الجيامعي 

النوعي من طالب وأع اء هيئة التدريس والمدربين ، ومنها ما يتعليق بالبنيية التحتيية ومنهيا 
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داع تصياد اإلبيما يتعلق بالتمويل، ومنهيا ميا يتعليق بينقص السياسيات والتشيريعات  الداعمية الق

 المحيط بالتعليم الجامعي النوعي.  والبعا يرجع للمجتمع الخارجي

 إجراءات الدراسة الميدانية:
 أوالً : أهداف الدراسة الميدانية:

 استهدفت الدراسة الميدانية التعرف على: 

 . النوعي التعليم كليات بطالب ال بينتحقق االقتصاد اإلبداعي واقع  .1

  وعي التعليم النكليات بطالب ال بينمعوقات تحقيق االقتصاد اإلبداعي واقع  التعرف على .2

 ثانياً: أدوات الدراسة الميدانية:
موجهيية  اسييتبانة ميين إعييدادهااسييتخدمت الباحثيية لتحقيييق أهييداف الدراسيية الميدانييية 

 النوعيييةة كلييية التربيييبوالفرقيية الرابعيية  ثالثيةبالفرقيية البالسيينوات النهائييية  للطيالب والطالبييات

قتصياد واقع تحقق اال علىللتعرف  أسيوط وكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الواديجامعة ب

 . تحقيقهوأهم معوقات  التعليم النوعي كليات بطالب ال بيناإلبداعي 

 وفيما يلي خطوات إعداد تلك االستبانة :

قواعيد والعبيارات وطولهيا وتم بناء االستبانة باتباع قواعد بناء االستبانات من حيث شيكل 

 كتابتها.

 صدق االستبانة : (أ)
 : منها ما يلياستخدمت الباحثة توجد طرل مختلفة للتأكد من صدل األداة ولقد 

جميع صدل المحتوى: وهو التأكد من جميع العبارت تنتمي إلى المحاور التابعة لها و  -1

 فييي ة يالرئيسيياور حيين جميييع المأالمحيياور الفرعييية تنبثييق ميين المحييور الييرئيس ، و

ها ، وللتعرف على ذلك فقد تيم تحكييم االسيتبانة وعرضياالستبانة تخدمها بشكل مباشر

نيود على مجموعة خبراء في التربية  للتأكد من صحتها والتعرف على ميا إذا كانيت الب

تقيييس وتغطييي جميييع الجوانييب المختلفيية للموضييوع محييل الدراسيية والبحييث والمييراد 

 قًا من عدمه وتم تعديلها وفقا خرائهم. دراسته وتمثله تمثيال صاد

 الصدل الذاتي لالستبانة : الصدل الذاتي :   -2
اء ت وجوهو يقيس الصدل الداخلي لبنود االستبانة وهو يساوي الجذر التربيعي للثبا

 كالتالي: 

 40.9.      = ,98=        ;معامل الثباتالصدل الداخلي )الذاتي( = 
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 االستبانة :ثبات  (ب)
( عين طرييق ت االستبانة عن طريق  حساب معاميل )ألفيا كروبنياختم حساب معامل ثبا

ات وهيو معاميل ثبي (.,89)وقد وجد أن معامل ثبات االستبانة قد بليغ ،  SPSSبرنامج 

 مرتفع ومالئم لالستبانة. 

 الصورة النهائية لالستبانة : (ت)
 79ميين )بعييد إجييراء التعييديالت علييى االسييتبانة جيياءت فييي صييورتها النهائييية مكونيية 

 ( .1كالتالي:  أنظر ملحق رقم ) ينرئيسي لمحورين(عبارة مقسمة 

ات كلييوجياء للتعيرف عليى واقيع تحقيق االقتصياد اإلبيداعي بيين الطيالب ب: المحدور األول   

  .التعليم النوعي 
 محاور فرعية.  ةست مقسمة إلى( عبارة 59واشتمل هذا المحور على )   

لطيالب اوجاء للتعرف على واقع معوقيات تحقييق االقتصياد اإلبيداعي بيين  :المحور الثاني   

  كليات التعليم النوعي. ب
  محاور فرعية.  ةأربع مقسمة إلى( عبارة 20اشتمل هذا المحور على )و                

ارات والخيارات المتاحة على المحور األول تسأل عين درجية تحقيق العبيارة وتحتهيا ثالثية خيي  

كانييت الخيييارات عليييه تسييأل عيين  ضييعيفة(، وأي ييا المحييور الثيياني –متوسييطة  –هييي: )كبيييرة 

 ضعيفة(.  –متوسطة  –درجة تواجد المعوقات وتشمل ثالثة خيارات هي: )كبيرة 

 اختيارها:ثالثاً:عينة الدراسة وأسلوب 

 أسلوب اختيار العينة:-أ
لنوعية اعينة من الطالب والطالبات بكليتي التربية الميدانية على الدراسة تم تطبيق  -1

 ة تمكليتين للتربية النوعي بجامعة أسيوط وبجامعة جنوب الوادي وذلك ألنهما أقدم

 ها في صعيد مصر كله .إنشاؤ

 في حالة يتم اختيارهاوهي عينة الطبقية  العشوائيةطريقة التم اختيار عينة الدراسة ب -2

بتقسيم المجتمع إلى طبقات  يتموجود صفات مختلفة بين عناصر المجتمع ، حيث 

ً من كل طبقة بيتم متجانسة ثم  م كل تتناسب العينة مع حج شرطاختيار عينة عشوائيا

 (. 224 ، 2007،  أحمد عامر. )طبقة، وهذه الطبقات ً لها عالقة بالمشكلة محل الدراسة 

ة والباحثة ينقسم إلى أربع فرل دراسيبكليات التربية النوعية  حيث أن  التعليم الجامعي     .3

مييين جمييييع و الرابعيييةالثالثييية والفرقييية  الفرقيية وطالبيييات قامييت بإختييييار عينييية مييين طيييالب

 . بتلك الكليات   التخصصات )األقسام(

 المجتمع األصلي للعينة:-ب
ية الترب عينة من االطالب والطالبات بكليتيحيث تم اختيار العينة  لتطبيق االستبانة  -3

وعية ة النكليتين للتربي النوعية بجامعة أسيوط وبجامعة جنوب الوادي وذلك ألنهما أقدم

لثة الثاة الفرقبالدارسين  الطالب والطالبات ها في صعيد مصر كله ، والعينة منتم إنشاؤ

ئتها عبتتم  بلغ عدد االستبانات التيوومن جميع التخصصات بتلك الكليات والفرقة الرابعة 

 صف العينة: يالجدول التالي ( استبانة ، و447) وخ عت للمعالجة االحصائية هي
 ( 2دول رقم )ج

 لتخصصاالجنس ووصف عينة الدارسة الميدانية وفقاً للفرقة و
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 العينة البيان
عدد 

 العينة

المئوية من النسبة 

 العينة الكلية %

 الفرقة
 %66.2 296 الفرقة الثالثة

 %33.8 151 الفرقة الرابعة

 % 100 447 اإلجمالي

 الجنس
 %19.7 88 ذكور

 %80.3 359 إناث

 % 100 447 اإلجمالي

 التخصص

 ) القسم (

 % 70 313 التربية الفنية

 %11.9 53 التربية الموسيقية

 %15.6 70 االقتصاد المنالي

 %2.5 11 تكنولوجيا التعليم

 % 100 447 اإلجمالي

 الجامعة     

كلية  التربية النوعية 

 جامعة أسيوط –

126 28.2% 

كلية  التربية النوعية 

جامعة جنوب  –

 الوادي

321 71.8% 

 % 100 447 اإلجمالي

ا ( طالبً 477الكلية )أما بالنسبة لحجم العينة بالنسبة للمجتمع األصلي فكانت العينة  

البالغ تين ومن إجمالي عدد طالب  الفرقة الثالثة والرابعة بكليتي التربية النوعية بالجامع

( % 24.44( طالبًا أي بلغت النسبة المئوية للعينة من المجتمع األصلي نسبة )1829عددهم )

 دول التالي:كما بالج
 ( 3جدول رقم )

 ة للمجتمع األصليوصف عينة الدارسة الميدانية بالنسب

 البيان                      

الفرقة  الجامعة     -الكلية

 الثالثة

الفر

قة 

الراب

 عة

عدد  إجمالي

المجتمع 

  األصلي

عدد 

العين

 ة

النسبة المئوية 

للعينة من المجتمع 

 %األصلي 

كلية التربية النوعية بجامعة 

 أسيوط

376 484 860 126 15% 

بجامعة كلية التربية النوعية 

 جنوب الوادي

499 470 969 321 33.1% 

 % 24.44 447 1829 954 875 اإلجمالي

  رابعاً: تطبيق أداة الدراسة الميدانية: 
موافقات الرسمية الخذ أ ذلك بعدبشكل الكتروني وبتطبيق االستبانة قامت الباحثة 

لنشر رابط االستبانة االلكترونية على المواقع الرسمية بكليات التربية النوعية بجامعتي أسيوط 

بلغ ، وم15/4/2020م وحتى 10/3/2020في الفترة من وجنوب الوادي وتم استمرار نشرها 
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موزعة كما ( استبانة 447)  تعبئتها وخ عت للمعالجة االحصائية هياالستبانات التي تم عدد 

 . السابق بجدول وصف العينةورد 

 خامساً: المعالجة اإلحصائية الستجابات العينة على أداة الدراسة الميدانية:
 لي: ية كما االستبانتطبيق المعالجة اإلحصائية لنتائج  إتمام التطبيق الميداني تمبعد 

ينات تم حساب نسبة متوسط االستجابة لنتائج تطبيق االستبانة وحساب حدود الثقة لع .1

 الدراسة الميدانية كما يلي : 

 -طةمتوس -حساب تكرارات استجابات أفراد العينة تحت درجات التحقق الثالثة )كبيرة -1

 ضعيفة(.

 أعطيت األوزان الرقمية لكل درجة موافقة كما يلي:  -2
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 ضعيفة متوسطة كبيرة التحقق )التواجد (درجة 

 1 2 3 الوزن الرقمي

 تم ضرب التكرارات تحت كل درجة موافقة في الوزن الرقمي المناظر له. -3

 لبند. جمع حاصل ال رب السابق لكل بند على حدة والحصول على الدرجة الكلية لثم تم  -4

فراد أالدرجة الكلية للبند على عدد الحصول على نسبة متوسط االستجابة وذلك بقسمة  -5

 وهو أعلى وزن رقمي. 3العينة م روبا في 

 !Errorنسبة متوسط االستجابة =              

 حساب حدود الثقة لكل عينة فرعية والعينة الكلية كما يلي:  ثانيا: 

 ( 319-314، 1991)فؤاد أبو حطب وآمال صادل ،     !Errorالخطأ المعياري =   

 0,67أ = نسبة متوسط شدة الموافقة على البند   حيث: 

 0.33=  0.67 - 1=    أ - 1ب =  

 ن = عدد أفراد العينة.  
 322-319، 991وتم حساب حدود الثقة من المعادلة التالية : )فؤاد أبو حطب وآمال صادل ، 

) 

 (1,96× + )الخطأ المعياري  0.67األعلى    للثقة  = الحد  

 (1,96× )الخطأ المعياري  - 0.67الحد  األدنى للثقة  = 

 (. 0.63، 0.71هي )وجد أنها الكلية  لعينة البحثوبحساب حدود الثقة        

 

أو أقيل منيه (   0.63وهيو)وإذا كانت نسيبة متوسيط االسيتجابة تسياوي الحيد األدنيى 

، وإذا كانيييت نسيييبة متوسيييط ضيييعيفة )أو توجيييد( بدرجييية يجييية  أن العبيييارة تتحقيييق كانيييت النت

ن   أأو أكبيير منييه كانييت النتيجيية (  0.71وهييو ) االسييتجابة لييى العبييارة تسيياوي الحييد األعلييى 

ن أوإذا انحصييرت بييين القيمتييين كانييت النتيجيية العبييارة تتحقييق )أو توجييد( بدرجيية كبيييرة ،  

 متوسطة .)أو توجد( بدرجة العبارة تتحقق 

 نتائج الدراسة الميدانية:
لنتائج بعد إجراء المعالجة اإلحصائية الستجابات عينة الدراسة على االستبانة جاءت ا

 كما يلي: 

 وعي  :طالب بكليات التعليم النال واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين :المحور األول 

 وعي  . )أ( مدخل نشر الوعي بأبعاد االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكليات التعليم الن
جيياءت ذا المحييور هييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية الدراسيية علييى بعيي

 النتائج كما يلي: 
 (4جدول رقم )

 نشر الوعي بأبعاد االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكليات التعليم النوعيواقع 

 العبارات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 تحققها

ترتيب 

 العبارة

    أثناء دراستك بالكلية تعرفت على :



 المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي

.....................................  

- 419 - 

 العبارات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 تحققها

ترتيب 

 العبارة

 6 متوسطة 0.66 مفهوم وماهية االقتصاد اإلبداعي. 1

 1 كبيرة 0.73 األهداف التي يسعى االقتصاد اإلبداعي لتحقيقها. 2

 2 كبيرة 0.72 خصائص و مجاالت االقتصاد اإلبداعي. 3

 3 كبيرة 0.71 أهمية رأس المال اإلبداعي في االقتصاد اإلبداعي. 4

 4 متوسطة 0.70 مفهوم  و أنواع الصناعات الثقافية واإلبداعية.  5

دور االقتصاد اإلبيداعي فيي حيل مشيكلة البطالية فيي  6

 المجتمع المصري.

 5 متوسطة 0.69

مفهوم المراكا اإلبداعية ودورها في تربية ورعاية  7

 المبدعين .

 7 متوسطة 0.66

مفهييييوم المييييدن اإلبداعييييية ووظيفتهييييا فييييي تحقيييييق  8

 االقتصاد اإلبداعي .

 10 ضعيفة 0.63

 أهم المتطلبات الالزمة لتحقيق االقتصاد اإلبداعي 9

 الصناعات الثقافية واإلبداعية في المجتمع.

 8 متوسطة 0.65

الثقافيية أهم معوقات االقتصياد اإلبيداعي الصيناعات  10

 واإلبداعية في مصر وفي التعليم الجامعي النوعي .

 11 ضعيفة 0.63

مفهييوم حقييول الملكييية الفكرييية للمبييدعين وكيفييية   11

 حمايتها في سول العمل باالقتصاد االبداعي .

 9 متوسطة 0.65

 متوسطة 0.67 جمالي على المحورالمتوسط اإل

 ما يلي: يت ح من الجدول السابق
بييرة ك( بأنهيا تتحقيق بدرجية 4،  3،  2نسبة متوسط االستجابة على العبارات أرقام )جاءت  - 

د وذلييك يعنييي أن الطييالب بكليييات التعليييم النييوعي علييى وعييي باألهييداف التييي يسييعي االقتصييا

تصياد اإلبداعي إلى تحقيقها وخصائصه وأهم محاوالته وأهمية رأس الميال اإلبيداعي فيي االق

بيدعين ع لقرب مجال دراسيتهم مين االقتصياد اإلبيداعي واالهتميام بالميرجقد ، وذلك اإلبداعي

 . بتلك الكليات ومعرفتهم ألهمية موهبتهم .

تحقيق ( بأنهيا ت11،  9،  7، 6،  5،  1جاءت نسبة متوسط االسيتجابة عليى العبيارات أرقيام ) -

 بدرجة متوسطة وذلك يعني إلمام الطالب بتلك العبارات كان متوسط. 

بدرجية  ( فكانت نسبة متوسيط االسيتجابة عليهميا بأنهميا تتحققيان10،  8م )ين رقباراتأما الع -

ضييعيفة وذلييك يعنييي أن الييوعي بمفهييوم المييدن اإلبداعييية ووظيفتهييا وأهييم معوقييات اقتصيياد 

 اإلبداع ضعيف عند الطالب. 

لطيالب بلغ إجمالي متوسط االستجابة على محور نشر الوعي بأبعاد االقتصياد اإلبيداعي بيين ا -

به  ( وذلك يعني تحققه بدرجة متوسطة وأنه يحتاج إلى مايد من الجهود لنشر الوعي0.67)

قتصياد مين أجيل تحقييق اال بشكل أكبر مما هو عليه اخن بين الطيالب بكلييات التعلييم النيوعي

ك ، وقديرجع نقص ذليك اليوعي إليى كثيرة أعبياء أع ياء هيئية التيدريس بتلي االبداعي لديهم

يييات نشييغالهم بتييدريس المقييررات الدراسييية التقليدييية ، وضييعف تبنييي إدارات الكلالكليييات وا

 والعمل على نشره والتوعية به بين الطالب . االقتصاد اإلبداعيلمفهوم 
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 , .Oakley, K. & ward, J)والدراسيية الحالييية تتفييق فييي ذلييك مييع دراسيية         

تسياعد الجامعية عليى نشير اليوعي وتقيديم رؤيية صت بأنه "يجب أن التي أو   (2018,312

اإلبييداعي حييث ييتم إعطياء الطييالب والمجتميع القييم األخالقيية الالزميية واسيعة عين االقتصياد 

 للعمل باالقتصاد اإلبداعي". 

 )ب( مدخل االستثمار في تنمية القدرات والمواهب اإلبداعية بين الطالب. 
عينيية الدراسيية علييى هييذا المحييور جيياءت بعييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات 

 النتائج كما يلي: 
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 (5جدول رقم )

 واقع االستثمار في تنمية القدرات والمواهب اإلبداعية بين الطالب

 العبارات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 تحققها

ترتيب 

 العبارة

1 

م يتم تطوير وتحديث الختبارات القبول بكليات التعلي

الطالب أصحاب الموهبة والقدرات النوعي الستقطاب 

 اإلبداعية لاللتحال بتلك الكليات.

 1 متوسطة 0.69

2 

توجد آليات لجذب واستقطاب الطالب الموهوبين 

ت وأصحاب الملكات اإلبداعية لكي يستفيدوا من إمكانا

 تلك الكليات في تنمية قبولهم.

 2 متوسطة 0.65

3 

اع الداعم لإلبديتم إشاعة المناخ اإلداري والتنظيمي 

بكليات التعليم النوعي تنظيم مسابقات وجوائا 

 ومكافآت للمبدعين المتمياين.

 6 ضعيفة 0.60

4 
 تعقد مسابقات دورية بتلك الكليات ألف ل طالب مبدع

 وألف ل فكرة أبداعية تصلح لعمل اقتصادي إبداعي.
 3 ضعيفة 0.62

5 
تنظم  مسابقات دورية ألف ل ع و هيئة تدريس 

 مبدع، وألف ل قائد وإداري مبدع بتلك الكليات.
 4 ضعيفة 0.61

6 

 لعملتوجد مراكا لإلبداع بتلك الكليات يكون لها نظام ل

عي على رعاية وتربية المبدعين من كليات التعليم النو

 وكل كليات الجامعة .

 7 ضعيفة 0.60

7 

توجد بمراكا اإلبداع البنية التحتية والمتخصصون 

االحت ان والدعم والمشورة العلمية لتقديم خدمة 

 ألصحاب األفكار والمشروعات اإلبداعية حتى تنجح.

 5 ضعيفة 0.61

8 

 توفير الدعم المالي للمبدعين لتنفيذ أف ل أفكارهم

اإلبداعية على أرض الواقع وتحويلها لمشروعات 

 صغيرة .

 9 ضعيفة 0.55

9 

تقديم الدعم االجتماعي للمبدعين أصحاب األفكار 

والمشروعات اإلبداعية ذلك بتقبل أفكارهم ودعمها 

 معنويا والترويج لها في المجتمع المصري .

 8 ضعيفة 0.60

 ضعيفة 0.61 المتوسط اإلجمالي على المحور

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
طة ( بأنهميا يتحققيان بدرجية متوسي2،  1جاءت نسبة متوسيط االسيتجابة عليى العبيارة رقيم ) – 

لييات آوكيذلك  اوذلك يعني أن تطوير وتحديث نظم القبول بكليات التعليم النوعي كان متوسيطً 

 ، وذليك قيد يرجييعاسيتقطاب الطيالب الموهيوبين وأصيحاب الملكيات اإلبداعييية أيً يا متوسيطة

ل يعف تطييوير نظييم القبييول وقليية تحييديثها مين أجييل البحييث عيين الموهييوبين والمبييدعين بييين 

ويقيل  الطالب المتقدمين لاللتحال بتلك الكلييات وبالتيالي يصيبح معييار المجميوع هيو األقيوى

 . عدد المبدعين المقبولين بتلك الكليات 

لمحور ضعيفة وذلك يعني قلة وضعف جاءت نسبة متوسط االستجابة على باقي عبارات ا -

في تنمية ، ويعني ذلك ضعف دوركليات التعليم النوعي في القيام بدورها تحققها في الواقع
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بالربم من أهمية ذلك الدور ألن االقتصاد االبداعي يقوم على  القدرات والمواهب اإلبداعية

تنمية قدراتهم اإلبداعية  رأس مال إبداعي وهو المبدعين والذين يجب البحث عنهم بعناية ثم

 . في المستقبل بداعيإاقتصاد  التي سوف تحول إلى مال و

مواهب محور االستثمار في تنمية القدرات وال بلغت نسبة متوسط االستجابة على إجمالي  -

قيق هذا ( وذلك يعني ضرورة العمل على تح0.61اإلبداعية لدى الطالب بال عيفة حيث بلغت )

اعية اإلبدتعليم النوعي في مصر واالستثمار في تنمية القدرات والمواهب والمحور بكليات ال

 لتحقي االقتصاد االبداعي لديهم . بين الطالب

التي  (Gu, W., 2018,1319- 1320)    وتتفق الدراسة الحالية في ذلك مع دراسة          

لمواهب التحول نحو تصميمه وإصالحه حتى يقوم بتنمية االجامعي يجب على التعلم ترى انه 

داخل  تحقيق تدريب متعدد القطاعات والتخصصاتواإلبداعية والبد من تغيير نظم التدريس 

 ثقافياعتماد طرل تدريس إبداعية تعمل على تنمية اإلبداع ال،ومؤسسات التعليم الجامعي

أن تكون و،ية تنمية أصحاب المشاريع اإلبداعيق وواإلبداع التقني واإلبداع في اإلدارة والتسو

ة في المناهج ابتكارية وتشتمل على ريادة األعمال ودمج الطالب وتشجيعهم على المشارك

ر كس، وتنظيم المشاريع وأن تنشأ بالجامعات مؤسسات بها مركا خبراء متعدد التخصصات

ات ي الكليغات فل الثقافات واللالحدود الوطنية في إنتاج المواهب الدولية، حيث يجب اإللمام بك

 منصات وفي الغرب وذلك في الكليات والجامعات وذلك ألن الجامعات (الصين)والجامعات في 

ة نافسيضخمة لالطالع الثقافي، وذلك سيؤدي إلى تحسين التعاون الدولي وزيادة القوة الت

رص فير فمرونة في توالمطالبة بالتعليم مدى الحياة وتوفير ال، لتصميم المواهب اإلبداعية

  التعليم لهؤالء الموهوبين والمبدعين. 
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اعي بددين )ج( مدددخل تنميددة الثقافددة لتحفيددز الصددناعات الثقافيددة اإلبداعيددة واالقتصدداد اإلبددد

 الطالب. 
بعييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية الدراسيية علييى هييذا المحييور جيياءت 

 النتائج كما يلي: 
 (6جدول رقم )

 واقع تنمية الثقافة لتحفيا الصناعات الثقافية اإلبداعية واالقتصاد اإلبداعي بين الطالب

 العبارات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 تحققها

ترتيب 

 العبارة

برس الثقافات المحلية والقومية  التي تقوم عليها  1

 الصناعات الثقافية واإلبداعية لدى الطالب. 

 2 متوسطة 0.66

 صورالثقافات المحلية والقومية بكل أنواعها عبرالع تنمية 2

 لدى طالب الكليات التعليم النوعي.

 1 متوسطة 0.67

د تكليف الطالب بأبحاث عن الثقافة وآثارها على االقتصا 3

 لتنمية الجانب الثقافي لديهم .

 3 متوسطة 0.65

 من االهتمام بالتربية المتحفية في كليات التعليم النوعي 4

أجل تعايا وتعظيم الثقافة المحلية والقومية في نفوس 

 الطالب . 

 8 ضعيفة 0.61

توجد عدد ساعات دراسية كافية مخصصة لتنمية الجانب  5

 ًراالثقافي لدى الطالب بكليات التعليم النوعي في مصر نظ

 ألهميتها لمجال تخصصاتهم.

 5 ضعيفة 0.63

ن متنبثق جميع المناهج الدراسية بكليات التعليم النوعي  6

 ثقافة المجتمع وتدعمها وتنميها.

 4 متوسطة 0.65

 خرىتنظم فعاليات ثقافية لتعريف الطالب على الثقافات األ 7

مع الحفاظ على ثقافتنا القومية وعلى تمياها بين تلك 

 الح ارات. 

 9 ضعيفة 0.61

 ة منالثقافة القومية في األعمال اإلبداعية المطلوبتوظيف  8

 الطالب ومن الباحثين من أجل االستخدام الفعال لها.

 6 ضعيفة 0.62

 ميةتوجيه الطالب إلى كيفية تحويل كل جوانب الثقافة القو 9

 إلى اقتصاد إبداعي يسهم في تنمية المجتمع المصري. 

 7 ضعيفة 0.62

توجيه الطالب إلى استخدام مستحدثات العصر الرقمي في  10

الحفاظ على ثقافتنا القومية وتوظيفها  في االقتصاد 

 اإلبداعي في مصر. 

 10 ضعيفة 0.61

 0.63 المتوسط اإلجمالي على المحور

 

 ضعيفة
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 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
قق بدرجة ( بأنها تتح6،  3،  2،  1و كانت نسبة متوسط االستجابة على العبارات أرقام ) – 

 متوسطة، أما بقية عبارات المحور فأنها تحققت بدرجة ضعيفة. 

 ( وذلييك يعنييي أنييه يتحقييق0.63بلييغ إجمييالي نسييبة متوسييط االسييتجابة علييى إجمييالي المحييور ) -

بيل اون الثقافي الكبيير الموجيود فيي مصير مين ق، وذلك يرجع إلى اهمال المخبدرجة ضعيفة 

المؤسسييات التعليمييية ومناهجهييا وبرامجهييا المختلفييية والتييي يجييب أن تعمييل علييى برسيييه 

ليى عيتطليب العميل عليى تحقيقيه  وتنميته وتطويره واستغالله بشكل جيد لدى طالبها ، وذلك

بتنميية  نوعي باالهتمامأرض الواقع بشكل تت افر فيه الجهود وضرورة قيام كليات التعليم ال

ة أمانة أشارت خطة واالقتصاد اإلبداعي بين طالبها، حيث الثقافة لتحفيا الصناعات اإلبداعي

أن االقتصييياد وفيييي إليييى دور الثقافييية والتنيييوع الثقيييافي  (البرازييييل)االقتصييياد اإلبيييداعي فيييي 

داع ميع ايية اإلبييتطليب التنيوع الثقيافي ورع (البرازييل)االستثمار في االقتصاد اإلبيداعي فيي 

 م.2012ام االستدامة، وأنشأت بالتالي أمانة دائمة لالقتصاد واإلبداع داخيل وزارة الثقافية عي

(Schiray, D. M. et al. , 2017, 512)  

 وتتفق الدراسة الحالية في ضرورة تنمية الجانب الثقافي لدى الطالب لتحقيق

ت الثقافة أصبحالتي ترى أن   (Greffe, X. ,2016, 73)االقتصاد اإلبداعي مع دراسة 

فية صناعة إبداعية مثل أي صناعة من الصناعات األخرى ، بالتالي فإن الصناعات الثقا

قدم تقافة مرتبطة باألنشطة الثقافية أو بشكل أوسع بالقطاع الثقافي في المجتمع، ، إن الث

طلب يمن  يجب على كلالمرجعية الفكرية واألفكار الثقافية التي تحول إلى صناعات ثقافية، و

ة إلبداعيافكار العمل في تلك الصناعات االهتمام باألنشطة الثقافية ألنها هي التي تولد له األ

 التي تنتج صناعات ثقافية. 

التيي  (Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, 414)وأي يا تتفيق ميع دراسية  

طياع فيي القبالجامعيات ابتكيار بيرامج للدراسية أن تقيوم دول االتحياد األوروبيي بأنيه يجيب  ترى

الثقييافي واإلبييداعي وضييرورة التعليييم والبحييث واكتسيياب المعرفيية حييول تلييك القطيياع وضييرورة 

 توفير التعليم متعدد التخصصات وفهم الثقافات األخرى. 

 

معددارف  )د( مدددخل تو يددف المنظومددة التعليميددة والتدريبيددة بكليددات التعلدديم النددوعي لتنميددة

 رات االقتصاد اإلبداعي بين طالبها. ومها
بعييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية الدراسيية علييى هييذا المحييور جيياءت 

 النتائج كما يلي: 
 (7دول رقم )ج

واقع توظيف المنظومة التعليمية والتدريبية بكليات التعليم النوعي لتنمية معارف ومهارات االقتصاد 

 اإلبداعي بين طالبها

 العبارات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 تحققها

ترتيب 

 العبارة

ت ييييمين المنيييياهج الدراسييييية معييييارف متنوعيييية عيييين  1

 االقتصاد اإلبداعي وأهم أهدافه ومجاالته.

 4 متوسطة 0.67

 1 متوسطة 0.69تحتييييوي المقييييررات الدراسييييية علييييى معلومييييات عيييين  2
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 العبارات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 تحققها

ترتيب 

 العبارة

الصييييناعات الثقافييييية اإلبداعييييية وأنواعهييييا المختلفيييية 

 االقتصاد اإلبداعي.ودورها في تحقيق 

ت ييمين المقييررات الدراسييية معلومييات ومعييارف عيين  3

 الموهبة وتنميتها للوصول بها إلى مرحلة اإلبداع.

 5 متوسطة 0.67

يتم تطيوير طيرل التيدريس بحييث تكيون فيي حيد ذاتهيا  4

 عملية تنمي اإلبداع لدى المتعلمين بتلك الكليات.

 2 متوسطة 0.69

ي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة ف 5

العملية التعليمية لتدريب الطالب عليها وتعريفهم 

 عليها. 

 6 متوسطة 0.66

تت من األنشطة الطالبية مسابقات بين الطالب عن  6

 اإلبداع ودوره في االقتصاد اإلبداعي. 

 9 ضعيفة 0.61

تنظييييم أنشيييطة طالبيييية يمكييين مييين خاللهيييا اسيييتقطاب  7

 الطالب المبدعين والعمل على تنمية ملكاتهم اإلبداعية

 واالستفادة منها. 

 8 متوسطة 0.64

تطييوير المنظوميية التدريبييية بالكلييية بتجهيييا الييورش  8

الالزمييية بييياألجهاة التكنولوجيييية المتطيييورة مييين أجيييل 

 اقتصادية إبداعية.تمكين الطالب من مهارات إنتاجية 

 10 ضعيفة 0.61

يم يتم تطوير نظم التقويم واالمتحانات بكليات التعل  9

الجامعي النوعي وذلك باستخدام أساليب تقويم تقيس 

 اإلبداع عند الطالب وتعمل على تنميته لديهم. 

 7 متوسطة 0.66

تطوير قدرات ومهارات أع اء هيئة التدريس  10

العاملين بكليات التعليم الجامعي ليستطيعوا برس 

وتنمية قدرات ومهارات االقتصاد اإلبداعي لدى 

 طالبهم. 

 3 متوسطة 0.68

 متوسطة 0.66 المتوسط اإلجمالي على المحور

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
،  9 ،7،  5،  4،  3،  2،  1جاءت نسبة متوسط االسيتجابة متوسيطة عليى العبيارات أرقيام ) – 

ميل ( أي بالبية عبارات المحيور وذليك يعنيي أنهيا ليم تحقيق بالشيكل الكيافي ويتطليب الع10

 على تحقيقها.

 ( وذليك يعنيي ضيعف قييام8،  6جاءت نسبة متوسيط االسيتجابة ضيعيفة عليى العبيارتين رقيم ) -

 الطالب بعقد مسيابقات عين اإلبيداع ودوره فيي االقتصياد اإلبيداعي، وضيعف تطيوير أنشطة

 ديثة. حالمنظومة التدريبية بتلك الكليات لقلة ما يلامها من تجهياات ومواد خام وأجهاة 

( وذلييك يعنييي تحقيقييه بدرجيية 0.66بلييغ إجمييالي نسييبة متوسييط االسييتجابة علييى هييذا المحييور ) -

ليى أن التعلييم بتليك الكلييات ييتم بشيكل تقلييدي وطيرل تيدريس ، وقد يرجيع ذليك إمتوسطة 

تقليديية ووسييائل تعليميية تقليدييية وكيذلك طييرل تقيويم تقليدييية مميايؤدي إلييى ضيعف تنمييية 

مهارات ومعارف االقتصاد االبداعي لدى الطيالب ، وقيد يرجيع أيً يا إليى ضيعف االمكانيات 
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مين كلييات التعلييم النيوعي العميل عليى  مما يتطلبالمادية والبشرية الالزمة لتحقيق ذلك ، 

توظيييف المنظوميية التعليمييية والتدريبييية بهييا ميين أجييل تنمييية معييارف ومهييارات االقتصيياد 

 اإلبداعي ووضع خطوات إجرائية تحقق ذلك. 

توظيف المنظومة التعليمية والتدريبية والدراسة الحالية تتفق  في المطالبة بتفعيل و  

التعليم الجامعي النوعي في تحقيق االقتصاد االبداعي مع الدراسات السابقة التي نادت بتفعييل ب

 .Veselà, D)دور التعليم الجامعي بكل مكوناته في تحقيق االقتصياد االبيداعي ومنهيا دراسية 

& Klimovà, K. , 2014, 415)  بيرامج الدراسيية المبتكيرة ال إنشياءالتي توصي ب يرورة

القائمة على الربط بين عدة تخصصات منها المجاالت الفنية واالقتصادية والقانونية بالجامعات 

ويجب أن يكون هنا  تعاون وتكامل بين المؤسسات التعليمية والتي ،مع دراسة اللغات األجنبية

التواصل بين الكليات والجامعيات واألكاديمييات الفنيية حتيى ييتم التعياون بينهيا مين سوف تدعم 

 .هذه البرامج الدراسية المتعددة التخصصاتأجل إنجاز 

  (Schlesinger, p. , 2017, 83-84) وتتفيق الدراسية الحاليية أي يا ميع دراسية  

ررات م مقيتقدعن طريق  تحقيق االقتصاد اإلبداعيبب رورة قيام التعليم الجامعي وصت التي أ

 د الرقمييميع االهتميام بالبعيعن الصناعات اإلبداعية والثقافية وعن مفاهيم االقتصاد اإلبيداعي 

ت م الجامعياتقو، وأن االهتمام بالبحوث العلمية بكثافة في مجال اإلبداع واالقتصاد اإلبداعي  ،و

ير بدور الوسيط الثقافي مع مؤسسات المجتمع األخرى في جميع المراحل حتى مرحلة الماجسيت

سسيات البنيية التحتيية بمؤ من أجل التعياون فيي نشير ثقافية االقتصياد اإلبيداعي واالسيتفادة مين

 المجتمع األخرى ذات الصلة. 

  ما حدث فييبوترى الدراسة الحالية أنه البد  من أن تقوم بذلك كليات التعليم النوعي أسوة      

جامعيات وضعت مياانية إلنشاء أقسام بالكليات للصناعات الثقافية فيي الكلييات والحيث كوريا  

قتصياد أوصت ب رورة تحويل التعلييم نحيو اال، و الثقافية وتطويرهاالكورية لتنمية الصناعات 

 اإلبييداعي وضييرورة تطييوير الممارسييات فييي االنتقييال إلييى نظييام تعليمييي يتناسييب مييع االقتصيياد

 (Editorial, 2015,6-8)اإلبداعي. 

 ب. )هـ( مدخل تنمية كفاءات التعامل في سوق العمل مع االقتصاد اإلبداعي بين الطال
اء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية الدراسيية علييى هييذا المحييور جيياءت بعييد إجيير

 النتائج كما يلي: 
 (8جدول رقم )

 تنمية كفاءات التعامل في سول العمل مع االقتصاد اإلبداعي بين الطالبواقع 

 العبارات م
نسبة 
متوسط 
 اإلستجابة

درجة 
 تحققها

ترتيب 
 العبارة

تعريف الطالب بفرص العمل المتاحة للعمل باالقتصاد  1
 اإلبداعي على المستوى المحلي والقومي داخل مصر. 

 5 ضعيفة 0.62

تعريف الطالب بأهم الصناعات الثقافية واإلبداعية  2
 المطلوبة منتجاتها في السول المحلي والدولي. 

 3 ضعيفة 0.63

اإللكتروني حتى تدريب الطالب على مهارات التسويق  3
 جيايستطيعوا الترويج لسلعهم اإلبداعية باستخدام تكنولو

 المعلومات واالتصاالت والشبكات االجتماعية.

 7 ضعيفة 0.59

ة تعريف الطالب بحقول الملكية الفكرية وكيفية المحافظ 4
 على حقوققهم وإبداعاتهم المختلفة. 

 1 متوسطة 0.64
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 العبارات م
نسبة 
متوسط 
 اإلستجابة

درجة 
 تحققها

ترتيب 
 العبارة

براءات االختراع الخاصة توضح الطالب بكيفية تسجيل  5
 بهم في مجال تخصصاتهم المختلفة.

 6 ضعيفة 0.60

توضح أهم اإلجراءت التي يجب إتباعها في حالة تعرض  6
 الطالب إلى القرصنة وسرقة أفكارهم اإلبداعية.

 8 ضعيفة 0.57

يتم تعريف الطالب بكل معارف ومهارات ريادة األعمال  7
 الفنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم. 

 4 ضعيفة 0.63

يتم تعريف الطالب بأهم المهارات الناعمة المطلوبة  8
 العمل باالقتصاد اإلبداعيوتدريبهم عليها.

 2 متوسطة 0.64

الثقافية تعريف الطالب بأهم أماكن  الصناعات  9
واإلبداعية في مصر وبلورة خريطة لتلك الصناعات 

 لدعم االقتصاد اإلبداعي في مصر .

 9 ضعيفة 0.59

 ضعيفة 0.61 المتوسط اإلجمالي على المحور

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
(، وكانيت ضيعيفة عليى 8،  4جاءت نسبة متوسط االستجابة متوسيطة عليى العبيارتين رقيم ) –

 بقية عبارات المحور وذلك يعني ضعف تحقق تلك العبارات. 

رجة ( وذلك يعني تحققه بد0.61بلغ إجمالي نسبة متوسط االستجابة على هذا المحور ) -

 وال فقط لتعليمية بالجانب التعليمي، وقد يرجع ذلك إلى اهتمام بالبية المؤسسات اضعيفة

ربم بال تلبيتها في الخريجين من تلك الكليات تطلبات سول العمل وال تعمل علىتبحث عن م

 هميتها الشديدة.من أ

إلبداعي بين اوالبد من العمل على تنمية كفاءات التعامل مع سول العمل باالقتصاد            

عمل يالطالب بشكل كبير وذلك ألهمية تلك الكفاءات والتي تمثل جانبًا مهًما لكل من 

من  اءاتمتالكه تلك الكفطيع النجاح بسول العمل  البد من احتى يست باالقتصاد اإلبداعي

ى ناعمة والقدرة على المحافظة على حقوقه الفكرية والقدرةعلت رعمال ومهاأريادة 

 . رتمراتسويق منتجاته الكترونيًا و االستمرار قي المنافسة في سول العمل المتجدد بإس

 )و( مدخل الشراكة مع مؤسسات المجتمع لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب. 
دراسيية علييى هييذا المحييور جيياءت بعييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية ال

 النتائج كما يلي: 
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 (9جدول رقم ) 

 واقع الشراكة مع مؤسسات المجتمع لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب

 العبارات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 تحققها

ترتيب 

 العبارة

شيياف الموهييوبين والمبييدعين ميين تقييوم  األسييرة بإكت 1

 ها وتدعمهم معنويا. أبنائ

 3 متوسطة 0.64

تييدعم األسييرة األفكييار اإلبداعييية التييي لييدى أبنيياءهم  2

 لتحقيق اقتصاد اإلبداع.

 1 متوسطة 0.65

يتم التعاون بيين كلييات التعلييم النيوعي واألسيرة فيي  3

 زيادة الوعي باالقتصاد اإلبداعي. 

 8 ضعيفة 0.59

يتعيياون التعليييم قبييل الجييامعي مييع التعليييم الجييامعي  4

النيييوعي فيييي نشييير أهيييم المعيييارف والمهيييارات عييين 

 االقتصاد اإلبداعي بين الطالب. 

 5 ضعيفة 0.61

تنشروسييائل اإلعييالم  الييوعي بييأهم مفيياهيم االقتصيياد  5

 اإلبداعي بين الطالب وأولياءاألمور بالمجتمع. 

 6 ضعيفة 0.60

تقدم وسائل اإلعالم نمياذج ناجحية مين رواد األعميال  6

الفنيييية المبيييدعين لتيييدعيم االقتصييياد اإلبيييداعي ليييدى 

 الطالب. 

 2 متوسطة 0.65

تقيييوم الجمعييييات الخيريييية بيييدعم االقتصييياد اإلبيييداعي  7

ومسييييياندة المبيييييدعين أصيييييحاب األفكيييييار اإلبداعيييييية 

 االقتصادية.

 9 ضعيفة 0.59

تقيييوم األحيييااب السياسيييية بنشييير اليييوعي باالقتصييياد  8

اإلبييداعي واليييدعم المعنيييوي والمييالي للمبيييدعين فيييي 

 المجتمع. 

 10 ضعيفة 0.55

تعقييييد النقابييييات المهنييييية نييييدوات ومحاضييييرات عيييين  9

 االقتصيييييييييييييييييييييييياد اإلبييييييييييييييييييييييييداعي وآلياتييييييييييييييييييييييييه 

 لدى أع اءها.

 7 ضعيفة 0.60

 تقوم كل نقابة مهنية بتعريف أع ائها بيأهم مجيالت 10

العمييييل االقتصيييياد اإلبييييداعي التييييي تقييييع فييييي مجييييال 

 تخصصهم وتدريبهم عليها.

 4 ضعيفة 0.63

 ضعيفة 0.61 المتوسط اإلجمالي على المحور

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
 ( وذليك يعنييي أن6،  2،  1جياءت نسيبة متوسييط االسيتجابة متوسييطة عليى العبيارات أرقييام ) –

ين شياف الموهيوبين والمبيدعشراكة األسرة مع كليات التعليم النوعي متوسطة سواء فيي اكت

الم فيي ها أو دعمهيم معنويًيا عليى ميا يقدمونيه مين أفكيار إبداعيية ، وكيذلك دور اإلعيمن أبنائ

ة عيية ناجحية كيان أيً يا متوسيًطا، وجياءت نسيبة متوسيط االسيتجابة ضيعيفتقديم نماذج إبدا

 على بقية عبارات المحور. 

(، وذلك يعني تحققه بدرجة 0.61نسبة متوسط االستجابة على هذا المحور )بلغ إجمالي  -

وقد يرجع ذلك ل عف التشبيك بين المؤسسات المختلفة في المجتمع وضعف  ضعيفة ،
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م النوعي بتلك المؤسسات ، وقد يرجع ل عف تعاون تلك المؤسسات عالقة كليات التعلي

 المجتمعة مع كليات التعليم النوعي في مصر.

م التعلي من مؤسسات المجتمع القيام بالشراكة والمشاركة مع كلياتذلك يتطلب و           

يح بتوضالنوعي في تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب ويجب أن تقوم تلك الكليات 

تد تم ، والبد انالمطلوب من كل مؤسسة في المجتمع حتى يتحقق االقتصاد اإلبداعي بينهم

دني الم تلك الشراكة مع األسرة ووسائل االعالم والتعليم قبل الجامعي وموسسات المجتمع

 . من جمعيات خيرية ونقابات مهنية وأحااب سياسية

تلك  والدراسة الحالية تتفق في ذلك مع نتائج الدراسات السابقة والتي أوضحت أهمية

 ( حييث ييرى22،  2009الشراكة وآلياتها في الدول المختلفة ومنهيا رأي )محسين الخ ييري، 

ومية في زيادة دور المنظمات بير الحك ، والمنظمات المدنية في المجتمع البد من الشراكة مع 

 . بداعيمن أجل تحقيق االقتصاد اإل ة دور ومشاركة األفراد في إدارة المجتمعزياد ،والمجتمع

تمييت شييراكة بييين الجامعييات ووزارة العمييل ومييع اإلعييالم ومؤسسيياته  (كوريييا)و فييي  

تصياد لالقخطية أو إنتياج نظيام بيئيي داعيم  (كورييا)حيث أقرت وزارة العمل ووزارة التعليم فيي 

إلييى  اهتمامهييا باالقتصيياد اإلبييداع ليييس (كوريييا)ودفعييت ييية ، اإلبييداعي يشييجع المواهييب اإلبداع

المييدارس والجامعييات فحسييب بييل إلييى وسييائل اإلعييالم االجتماعييية لغييرس ثقافيية جديييدة عيين 

عي مييع الصييناعات اإلبداعييية المتعلقيية بالثقافيية الشييعبية كمنطقيية للثقافيية فييي االقتصيياد اإلبييدا

شييبكات عليييم المتعلمييين والمعلمييين ميين خييالل الاالهتمييام بييالتحول لييذلك فييي التعليييم والييتعلم وت

 االجتماعية والمدارس والجامعات وتوجد منصيات مفتوحية وتقنييات مفتوحية الوسيائل لتعرييف

بيداعي. يمكين المجتميع مين إنشياء اقتصياد إبالحق في التعليم اإلبداعي وتعايا التنيوع الثقيافي 

(Editorial, 2015,5) 

اتخاذ التدابير  نحو الشيراكة لتحقيقيه حييث خصصيت األميوال تم وفي االتحاد األوربي 

لتنمييية الصييناعات الثقافييية واإلبداعييية وأنشييأ صييناديق لتمويييل المنيياطق المحروميية والبيئييات 

(  ERASMUS PLUS )متعددة التخصصات ، وأنشأ برنامج لدعم وتنميية المهيارات اسيمه

البحييث واالبتكييار فييي مجييال الثقافيية  وعييدة بييرامج تمويلييية أخييرى، ، ويهييدف أيً ييا إلييى تعايييا

والتراث الثقافي ، والعالقات بين المؤسسات هي التي تحدد جودة المجتمع المدني مميا يينعكس 

 ,Boccella, N. & N. & Salerno, I. , 2016)عليى تطيوير اقتصياديات اإلبيداع بهيا. 

,293) 

 ب أن ه يجيأني ذي يؤكيدالي تقرير المركا الثقيافي البريطيانيوتتفق الدراسة الحالية  مع 

يقييوم التعليييم قبييل الجييامعي بييدور فييي بييرس بعييا معييارف ومهييارات االقتصيياد اإلبييداعي لييدى 

لييى إن نجيياح االقتصيياد اإلبييداعي المحلييي سيييعتمد عو،  طالبييه بتلييك المرحليية العمرييية المهميية

رنيامج باألبلب على تعليم ابتدائي وثانوي جيد وقد تم عمل برنامج للشيراكات اإلبداعيية، وهيو 

ارس رئيسي في المدارس البريطانية، يحقق الفوائد التي يمكن أن تنتج عن تشجيع طيالب الميد

 (.40–39، 2010للعمل مع رواد األعمال اإلبداعية )المركا الثقافي البريطاني، 

ه البيد أنالتي ترى ( 1521،  2012)نجالء أدهم، وتتفق الدراسة الحالية أي ا مع دراسة       

ة كة مع مؤسسات المجتمع الخارجي ، والبد من ضيرورة ارتبياط المؤسسيات التعليمييمن الشرا

يل بخدمة المجتمع باالنتشار خارج التدريب إليجاد طرل وآليات لفرص عمل جديدة، وعليى سيب

بييية المثييال التربييية الفنييية مييثالً تسييعى لمعالجيية مشييكالت المجتمييع ميين خييالل األنشييطة التدري

 ص عمل في المجتمع. المتعددة لتتيح لهم فر
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جب يالتي أكدت أنه  (Schneidman, D., 2016,9)وتتفق الدراسة الحالية أي ا مع دراسة

ي قوم بدورها في دعم وتنمية االقتصاد اإلبداعي فتعلى مؤسسات المجتمع المدني أن 

( بحيةر الرالمجتمع ومنها الجمعيات الخيرية والتي يجب أن تحذو حذوا الجمعيات الخيرية )بي

ينجح  ية حتىالتي تدعم االقتصاد اإلبداعي وتقدم له المساندة المادية والمال (بريطانيا)في 

 نيو إنجالند)(  هي مؤسسة (NEFA (نيفا)مؤسسة ومن أهمها  المبدعين وتنجح أعمالهم

 في إنجلترا.  (للفنون
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 نوعي  تعليم الطالب بكليات الال واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين المحور األول:إجمالي  
الجدول بومحاوره الفرعية  كما  هذا المحورجمالي إاستجابات عينة الدراسة على تت ح       

 :التالي
 (10جدول رقم )

 إجمالي واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكليات التعليم النوعي  

 المح             ور الفرع            ي م

نسبة 

متوسط 

 ستجابةاال

درجة 

 تحققها

مييدخل نشيير الييوعي بأبعيياد االقتصيياد اإلبييداعي بييين الطييالب  أ

 بكليات التعليم النوعي  . 

 متوسطة 0.67

ن مدخل االستثمار في تنمية القدرات والمواهب اإلبداعية بي ب

 الطالب.

 ضعيفة 0.61

ية مدخل تنمية الثقافة لتحفيا الصناعات الثقافية اإلبداع ج 

 واالقتصاد اإلبداعي بين الطالب.

 ضعيفة 0.63

م عليمدخل توظيف المنظومة التعليمية والتدريبية بكليات الت د

النوعي لتنمية معارف ومهارات االقتصاد اإلبداعي بين 

 طالبها.

 متوسطة 0.66

مدخل تنمية كفياءات التعاميل فيي سيول العميل ميع االقتصياد  ه 

 اإلبداعي بين الطالب. 

 ضعيفة 0.61

مييدخل الشييراكة مييع مؤسسييات المجتمييع لتحقيييق االقتصيياد  و

 اإلبداعي بين الطالب. 

 ضعيفة 0.61

 ضعيفة 0.63 المتوسط اإلجمالي على المحور الرئيسي

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
 يناقع تحقييق االقتصياد اإلبيداعي بيحول  محور وبلغ إجمالي نسبة متوسط االستجابة 

ن ( وذلييك يعنييي تحققييه بدرجيية ضييعيفة ، وذلييك يعنييي أ0.63)طييالب بكليييات التعليييم النييوعي  ال

ى إجمالي جميع مداخل االقتصاد اإلبداعي  تتحقق بدرجية ضيعيفة مميا يعنيي ضيرورة العميل علي

 تحقيق جميع ميداخل تحقييق االقتصياد اإلبيداعي بيين طيالب التعلييم النيوعي بشيكل جياد ووضيع

 طالب بكليات التعليم النوعي. خطوات إجرائية لتحقيق ذلك االقتصاد الجديد بين ال

 (Munro, E. , 2017, 16-23)وتتفق الدراسة الحالية في هيذه النتيجية ميع دراسية

بييداعي لييدى خريجييي التعليييم أوضييحت وجييود ضييعف فييي فييي تنمييية جوانييب االقتصيياد اإلالتييي 

ص الجامعي بالمملكة المتحدة حيث حيث إن الخريجين الجيدد اليذين يسيعون إليى بنياء عميل خيا

اسيتنااف وم في الصيناعات اإلبداعيية ات يح أنهيم يسيعون لطليب جلسيات المشيورة الفرديية به

وفير تيالموارد في التدريب بسبب عدم قدرة مؤسسات التعلم الجامعي في المملكة المتحدة عليى 

ا ع ليقدموما يلام الخريجين المبدعين مما جعلهم يلجأون إلى الوسطاء في مجال الثقافة واإلبدا

م والمسيياعدة والمشييورة والتييدريبات الالزميية ممييا أدى لوجييود المايييد ميين أنظميية لهييم الييدع

 الوساطة المتعددة في المملكة المتحدة. 

لتعلديم المحور الثاني: أهم معوقات تحقيق االقتصداد اإلبدداعي بدين الطدالب بكليدات ا

 النوعي. 
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حييور جيياءت بعييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية الدراسيية علييى هييذا الم

 النتائج كما يلي: 

 مكانات البشرية بكليات التعليم النوعيالمعوقات المتعلقة باإل (أ)
بعييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية الدراسيية علييى هييذا المحييور جيياءت 

 النتائج كما يلي: 
 (11جدول )

 مكانات البشرية بكليات التعليم النوعيالمعوقات المتعلقة باإلواقع 

 ات               المعوق م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 وجودها

ترتيب 

 العبارة

ضعف مدخالت كليات التعليم النوعي من الطالب  1

لقصييور نظييم انتقيياء وقبييول الطييالب الموهييوبين 

 والمبدعين منهم . 

 1 كبيرة 0.74

قصور في اختيار أع اء هيئة التدريس العاملين  2

 بكليات التعليم النوعي.

 2 متوسطة 0.67

ضيييعف مسيييتوى أع ييياء هيئييية التيييدريس بتليييك  3

الكليات وخاصة في التعامل مع نظم المعلومات و 

 التكنولوجيا الحديثة.

 5 متوسطة 0.66

قلة وجود المتخصصين علمياً في تربية ورعاية  4

 الموهبة واإلبداع بتلك الكليات .

 3 متوسطة 0.69

التيييدريس القصيييور فيييي كفييياءات أع ييياء هيئييية  5

الالزميية لتييدريب الطييالب علييى مجيياالت االقتصيياد 

 االبداعي وصناعاته.

 4 متوسطة 0.68

 متوسطة 0.69 المتوسط اإلجمالي على المحور

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
 ( بأنهيا توجييد بدرجيية كبيييرة وذليك يعنييي ضييعف مييدخالت كليييات1كانيت نتيجيية العبييارة رقييم ) –

لتحيال التعليم النوعي من الطالب بسبب قصور نظم انتقاء الطالب الموهوبين والمبيدعين لال

 بتلك الكليات، أما بقية عبارات المحور فإنها توجد بدرجة متوسطة. 

( وذليك يعنيي وجييود 0.69عليى هيذا المحيور الفرعيي ) بليغ إجميالي نسيبة متوسيط االسيتجابة -

طة، معوقيات متعلقيية باإلمكانييات البشيرية بكليييات التعليييم النييوعي وكلهيا توجييد بدرجيية متوسيي

ات وفيما يخص الطالب فهي توجد بدرجة كبيرة مما يعني ضرورة العمل على تطيوير اإلمكاني

 يق االقتصاد اإلبداعي. البشرية بكليات التعليم النوعي حتي تقوم بدورها في تحق

 )ب(المعوقات المتعلقة باالمكانات المادية بكليات التعليم النوعي 
بعييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية الدراسيية علييى هييذا المحييور جيياءت 

 النتائج كما يلي: 
 (12جدول )

 مكانات المادية بكليات التعليم النوعيباإلواقع المعوقات المتعلقة 
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 المعوق               ات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 وجودها

ترتيب 

 العبارة

نقص وضعف اإلمكانات  المادية الالزمة للتدريب  1

 العملي من ورش ومعامل ومواد خام.

 2 كبيرة 0.77

عيدم وجيود مراكييا للتمييا ولإلبييداع بتليك الكليييات  2

تخييدم الطييالب المبييدعين بتلييك الكليييات والكليييات 

 األخرى بالجامعة. 

 4 كبيرة 0.74

ال ييعف الشييديد فييي تييوفير متطلبييات تكنولوجيييا  3

المعلومييات واالتصيياالت الالزميية للتحييول الرقمييي 

 والعمل باالقتصاد اإلبداعي. 

 3 كبيرة 0.75

التموييييل الييالزم لتليييك الكليييات للقييييام بكيييل نقييص  4

أنشييطتها التعليمييية والتدريبييية الداعميية القتصيياد 

 اإلبداع.

 1 كبيرة 0.78

القصييييور فيييييي المنييييياهج والمقيييييررات الدراسيييييية   5

الداعميية القتصيياد اإلبييداع وعييدم مواكبتهييا للتقييدم 

 العلمي والثقافي في العالم.

 5 كبيرة 0.71

 كبيرة 0.75 المحورالمتوسط اإلجمالي على 

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
جاءت نسبة متوسيط االسيتجابة عليى جمييع عبيارات هيذا المحيور بأنهيا توجيد بدرجية كبييرة  –

لتيي تعيول وذلك يعني وجود المعوقات المتعلقة باإلمكانات المادية بكلييات التعلييم النيوعي وا

ع ذليك ، وقيد يرجي تحقيق االقتصاد اإلبداعي بدرجة كبيرة والبد من العمل على الق اء عليها

رة نية المخصصة لإلنفال على تليك الكلييات والتيي يجيب أن تكيون مياانيية كبييل عف المياا

ل لوجود جانب تدريبي وعمليي بتليك الكلييات فيي عيدد كبيير مين مقرراتهيا مميا يسيتلام تمويي

 . كبير من أجل توفير كل متطلباته ولوازمة حتى يتم بنجاح

 )ج( المعوقات اإلدارية والتشريعية بكليات التعليم النوعي
بعييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية الدراسيية علييى هييذا المحييور جيياءت 

 النتائج كما يلي: 
 (13جدول  )

 واقع المعوقات اإلدارية والتشريعية بكليات التعليم النوعي

 المعوق               ات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 وجودها

ترتيب 

 العبارة

التعليم النيوعي بالجانيب النظيري اهتمام إدارات كليات  1

 والفلسفي بدرجة أكبر من الجانب العملي التطبيقي.

 5 متوسطة 0.67

ندرة وجود قواعد بيانات ومعلوميات بمصير وبكلييات   2

التعليم النوعي  عن كل ميا يتصيل باالقتصياد اإلبيداعي 

 والصناعات االبداعية والثقافية وأماكنها في مصر. 

 1 كبيرة 0.74

 3 كبيرة 0.71قليية اهتمييام قيييادات كليييات التعليييم النييوعي باالقتصيياد  3
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 المعوق               ات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 وجودها

ترتيب 

 العبارة

اإلبييداعي والصييناعات االبداعييية والثقافييية عنييد وضييع 

 الخطط والسياسات التعليمة. 

القصور في اللوائح الدراسية لقله المقررات الدراسيية  4

والساعات التدريسيية الخاصية بتنميية الجانيب الثقيافي  

 بتلك الكليات.

 4 متوسطة 0.70

ضيييييعف توجييييييه إدرارت الكلييييييات  للتحيييييول الرقميييييي  5

وإسييييتخدام تكنولوجيييييا التعليييييم التييييي تنمييييي اإلبييييداع 

 واالبتكار لدى الطالب.

 2 كبيرة 0.73

 كبيرة 0.71 المتوسط اإلجمالي على المحور

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
بييرة ، ( بأنها توجد بدرجية ك5،  3،  2جاءت نسبة متوسط االستجابة على العبارات أرقام ) –

 ( فإنهما توجدان بدرجة متوسطة. 4،  1والعبارتين أرقام )

 ( وذليك يعنيي وجيود معوقيات0.71بلغ إجمالي نسبة متوسيط االسيتجابة عليى هيذا المحيور ) -

داعي بهيا إدارية وتشريعية بكليات التعليم النوعي  بدرجة كبيرة وتعول تحقيق االقتصاد اإلبي

 والبد من العمل على التخلص منها حتى يتحقق بشكل جيد. 
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 ت المجتمع )د( المعوقات المتعلقة بالشراكة مع مؤسسا
بعييد إجييراء المعالجيية اإلحصييائية السييتجابات عينيية الدراسيية علييى هييذا المحييور جيياءت 

 النتائج كما يلي: 
 (14جدول )

 واقع المعوقات المتعلقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع 

 المعوق               ات م

نسبة 

متوسط 

 اإلستجابة

درجة 

 وجودها

ترتيب 

 العبارة

1 

كليات التعليم النوعي ضعف الشراكة بين  

واإلدارات التعليمية ومؤسسات المجتمع 

األخرى من أجل تعريف المبدعين باالقتصاد 

 اإلبداعي ومجاالته.

 3 كبيرة 0.74

2 

قصور قيام مؤسسات المجتمع الثقافية 

والمؤسسات الصناعية بالشراكة مع كليات 

التعليم النوعي  في إعداد وتدريب طالبه على 

 اإلبداعي وصناعات المختلفة.االقتصاد 

 4 كبيرة 0.74

3 

قصور المؤسسات اإلعالمية في القيام بدورها 

في نشر الوعي باالقتصاد اإلبداعي وصناعات 

 المختلفة في المجتمع.

 5 كبيرة 0.74

4 

ضعف  قيام مدارس التعليم قبل الجامعي 

بإمداد طالبه المبدعين بأفكار ومبادئ 

 باالقتصاد اإلبداعي.

 1 كبيرة 0.76

5 
ضعف  قيام األسر في مصر باالهتمام 

 باكتشاف ورعاية المبدعين من أبناءهم.
 2 كبيرة 0.75

 كبيرة 0.74 المتوسط اإلجمالي على المحور

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
جيياءت نسييبة متوسييط االسييتجابة كبيييرة علييى جميييع عبييارات هييذا المحييور، وذلييك يعنييي وجييود  –

ة معوقات متعلقة بالشيراكة بيين كلييات التعلييم النيوعي و مؤسسيات المجتميع حييث بلغيت نسيب

ميا م( مما يعني ارتفاع معيدل وجيود تليك المعوقيات 0.74متوسط االستجابة على هذا المحور )

 اإلبداعي بين طالب كليات التعليم النوعي.  يعرقل تحقيق االقتصاد
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 كلياتمعوقات تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب ب إجمالي المحور الثاني: 

 النوعي التعليم

 يتلخص اجمالي نتائج مدى وجود تلك المعوقات في الجدول التالي:
 (15جدول )                                                  

 تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكليات التعليم النوعي معوقات

 المعوق               ات م
نسبة متوسط 

 اإلستجابة
 وجودهادرجة 

 ليمالمعوقات المتعلقة باالمكانات البشرية بكليات التع أ

 النوعي

 متوسطة 0.69

 ليمالمعوقات المتعلقة باالمكانات المادية بكليات التع ب

 النوعي

 كبيرة 0.75

 كبيرة 0.71 عيالمعوقات اإلدارية والتشريعية بكليات التعليم النو ج 

 كبيرة 0.74 المعوقات المتعلقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع د

 كبيرة 0.73 الرئيسي المتوسط اإلجمالي على المحور

 يت ح من الجدول السابق ما يلي:
( 0.73بلغ إجمالي متوسط االستجابة على محور معوقات تحقييق االقتصياد اإلبيداعي )

وذلييك يعنييي وجودهييا بدرجيية كبيييرة والبييد ميين العمييل علييى الق يياء علييى جميييع تلييك المعوقييات 

 شيراكة ميعالبشرية والمعوقات المادية والمعوقات اإلدارية والتشريعية والمعوقيات المتعلقية بال

 صر. ى يتحقق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كليات التعليم النوعي في ممؤسسات المجتمع، حت

ووجود تلك المعوقات في طريق تحقيق االقتصاد االبداعي لدى طالب التعلييم الجيامعي 

النوعي ليس في مصر فقط بل يوجد في عدة دول أخرى والدراسة الحالية تتفيق ميع الدراسيات 

( ، 36، 2013)األمم المتحدة واألونكتاد، ك الدراسات  السابقة في وجود تلك المعوقات ومن تل

(، )هميت عبيد العايييا، 58 –57،  2014( ، )لقياء عبييود، 244 – 243،  2018)إسيالم عليى، 

 & .Boccella, N)،  (Flew, T., 2014, 12)(، 50– 48، 2017عبيد الوهياب الحيايس، 

N. & Salerno, I. , 2016, ,293) اليدول األخيرى وهيي أي يا وأن  تليك المعوقيات توجيد ب

 توجد في مصر واالختالف في درجة وحدة هذه المعوقات بين مصر والدول األخرى.

 قيقوبالتالي البد من السعي نحو العمل على الق اء على تلك المعوقات حتى يمكن تح

 االقتصاد اإلبداعي بين طالب كليات التعليم النوعي في مصر. 

 

 ملخص نتائج الدراسة الميدانية: 
 أوضحت نتائج الدراسة الميدانية ضعف تحقييق االقتصياد اإلبيداعي ليدى طيالب كلييات

 التعليم النوعي حيث إن إجمالي تحقيق مداخل االقتصاد اإلبداعي كان ضعيفًا.

وإن اختلفيت درجيية تحقييق كييل ميدخل عيين اخخيير كمييا سيبق توضيييحه حيييث إن هنييا  مييدخلين  -

كلييات درجة متوسطة وهما مدخل نشر الوعي بأبعاد االقتصاد اإلبداعي بين الطيالب بتحققا ب

 عي لتنمييةالتعليم النوعي ومدخل توظيف المنظومة التعليمية والتدريبية بكليات التعلييم النيو

 معارف ومهارات االقتصاد اإلبداعي بين الطالب. 

ت بدرجية ليات التعليم النوعي فقد تحققيأن بقية مداخل تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب ك -

 ضعيفة وهذه المداخل هي: 
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 مدخل االستثمار في تنمية القدرات والمواهب اإلبداعية بين الطالب.  -

ين باعي مدخل تنمية الثقافة لتحفيا الصناعات الثقافية اإلبداعية واالقتصاد اإلبد -

 الطالب. 

 مدخل تنمية كفاءات التعامل في سول العمل مع االقتصاد اإلبداعي بين الطالب.  -

 مدخل الشراكة مع مؤسسات المجتمع لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب.  -

ة بدرجتوجد عدة معوقات لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كليات التعليم النوعي و -

عليم يات التتي تعول تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كلالمعوقات ال  كبيرة من أهم تلك 

 النوعي وهي: 

 المعوقات المتعلقة باإلمكانات البشرية بكليات التعليم النوعي.  -

 المعوقات المتعلقة باإلمكانات المادية بكليات التعليم النوعي.  -

 المعوقات اإلدارية والتشريعية بكليات التعليم النوعي.  -

 قات المتعلقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع. المعو -

لييم ونظًرا ل عف تحقييق االقتصياد اإلبيداعي بمداخليه المختلفية بيين طيالب كلييات التع

ات النوعي، وذلك لوجود عدة معوقات مختلفة تعول تحقييق االقتصياد اإلبيداعي بيين طيالب كليي

ملة فيي فيي تحقييق التنميية الشياالتعليم النوعي، بالربم مين أهميية االقتصياد اإلبيداعي الكبيرى 

المجتمع المصري والذي يجب أن تخطو مصر فييه بخطيوات جيادة أسيوة باليدول األخيرى نظيًرا 

عيد تنه يجيب تحسيين حجيم التجيارة باالقتصياد اإلبيداعي والتيي ألحاجة االقتصاد المصري له، و

 اإلبداعي.  متدنية في مصر كما سبق توضيحه وفق آخر تقرير للمم المتحدة عن االقتصاد

وميين هنييا تييأتي أهمييية العمييل علييى وضييع رؤييية مسييتقبلية مقترحيية لتحقيييق االقتصيياد 

اسية اإلبداعي بين طالب كليات التعلييم النيوعي فيي مصير، ومين ثيم فيإن الجياء التيالي مين الدر

د سوف يتم فيه توضيح وشرح أهيم مكونيات تليك الرؤيية المسيتقبلة المقترحية لتحقييق االقتصيا

 طالب كليات التعليم النوعي في مصر.  اإلبداعي بين
لنوعي لتعليم ارؤية مستقبلية مقترحة لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب كليات ا    

 في مصر:
 بعييد أن أظهييرت الدراسيية الحالييية فييي إطارهييا النظييري أهمييية االقتصيياد اإلبييداعي فييي

ن ورائه تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمع، وأن هنا  العديد من الدول التي اهتمت به وحققت م

 المملكييية)و (الوالييييات المتحيييدة األمريكيييية)و (الصيييين)أرباًحيييا كبييييرة عليييى رأس هيييذه اليييدول 

بهيا،   عياالقتصياد اإلبيداالتعلييم الجيامعي بتليك اليدول بيدور كبيير فيي تحقييق وقد قام ،(المتحدة

 ادت ح ضعف االهتمام بهذا االقتصاد في مصر وضعف مستواها بين الدول في تقرير االقتصوا

م وذلييك يحييتم االهتمييام بييه والعمييل علييى تحقيقييه فييي مصيير، 2018اإلبييداعي الييذي صييدر عييام 

م كليييات التعليييبييين الطييالب بف تحقيييق االقتصيياد اإلبييداعي وات ييح ميين الدراسيية الميدانييية ضييع

هتمية ،في الوقت الذي تقوم فيه الجامعات باليدول المالنوعي ووجود عدة معوقات تعول تحقيقه

تقيوم  بدور مهم وكبير فيي تحقيقيه وتنميتيه بتليك اليدول، ومين ثيم يجيب أن  االقتصاد اإلبداعيب

حقييق ت التعليم النوعي بصفة خاصة بيدور كبيير فيي تكليات التعليم الجامعي بصفة عامة وكليا

تقبلية من ثم جاء الجاء التالي مين الدراسية لي يع رؤيية مسيوبين طالبها ، االقتصاد اإلبداعي 

 مقترحة لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كليات التعليم النوعي في مصر. 

 منطلقات الرؤية المستقبلية المقترحة: 
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يم ترتكييا الرؤييية المسييتقبلية المقترحيية لتحقيييق االقتصيياد اإلبييداعي بييين طييالب التعليي

 النوعي في مصر على مجموعة من المنطلقات واألسس وهي ما يلي: 

م، وضعف مستوى 2018. ضعف مستوى مصر في االقتصاد اإلبداعي وفقًا لتقرير عام 1

عني يمنها وقلت الصادرات مما تجارتها في الصناعات اإلبداعية حيث تاايدت الواردات 

ن ب بينها لم تحصل على ترتيلعالم في االقتصاد اإلبداعي حيث إضعف مستواها بين دول ا

 دول العالم النامي. 

ليك ت. ضعف تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طيالب كلييات التعلييم الجيامعي النيوعي وخاصية أن 2

لتيالي الكليات تحتوى على عدد كبير من المبدعين ورأس المال اإلبداعي وبدرجة كبييرة، وبا

 البد من السعي إلى توظيف إبداعاتهم في االقتصاد اإلبداعي. 

ومين  صاد اإلبداعي بيين طيالب كلييات التعلييم النيوعي،. وجود عدة معوقات تعول تحقيق االقت3

ي ثيم البيد مين وجيود آليييات لليتخلص منهيا وإزالتهيا مين طريييق تحقييق االقتصياد اإلبيداعي فيي

 مصر. 

 . حاجة مصر الماسة إلى هذا النيوع مين االقتصياد األخ ير اليذي سيسيهم بشيكل كبيير فيي حيل4

مشييكلة البطاليية واسييتثمار طاقييات عييدة مشييكالت اقتصييادية فييي مصيير، ومنهييا الق يياء علييى 

 المبدعين في مصر. 

. امييتال  مصيير لمييوروث ثقييافي عبيير العصييور يمكيين أن يسييتثمر ويحييول لصييناعات إبداعييية 5

 وثقافية تنال إعجاب العالم لتمياها وخصوصيتها الثقافية.

 يمكن أنو . تمتلك مصر المواد الخام الالزمة لالقتصاد اإلبداعي من خامات طبيعية متوفرة بها6

و ثيروات أتستثمر في االقتصاد اإلبداعي مقارنة بالدول األخرى التي ال يوجد لديه ميواد خيام 

 طبيعية يمكن أن تستفيد منها في صناعات االقتصاد اإلبداعي. 

اد قتص. وجود ضعف في دعم مؤسسات المجتمع للتعليم الجامعي النوعي في تعايا وتنمية اال7

عليم البد من وضع رؤية لكيفية تعاون تلك المؤسسات مع التاإلبداعي في مصر، ومن ثم 

 حقيقالجامعي النوعي وكلياته المختلفة ،  ووضع آلية لهذا التعاون من أجل تنمية وت

 االقتصاد اإلبداعي بين طالب كليات التعليم النوعي. 

 المشاركون في تنفيذ الرؤية المستقبلية المقترحة:
من قادة  النوعي وجميع العاملين بهاقيام كليات التعليم  حتى تنجح هذه الرؤية البد من

والبيد  ،وإداريين وأع اء هيئة التدريس بالمهام المطلوبة منهم وهي الجاء األكبر من المهيام 

ي فيي من مساهمة جميع أفراد المؤسسات االجتماعية التي يجب أن تشار  كليات التعليم النوع

 القيائمينا ومنها أفراد األسرة المصرية، ورجيال اإلعيالم وتحقيق االقتصاد اإلبداعي لدى طالبه

ب علييى أمييور الجمعيييات الخيرييية والمسييئولين بالنقابييات المهنييية ، ورجييال السياسيية بيياألحاا

 السياسييية، وال ننسييي الييدور المهييم للتعليييم قبييل الجييامعي الييذي يجييب أن يغييرس بييذور معييارف

ا طيع التعليييم الجييامعي النييوعي أن ينميهييومهييارات االقتصيياد اإلبييداعي لييدى طالبييه حتييى يسييت

 وتقطف ثمارها.

يددات محداور الرؤيددة المسدتقبلية المقترحددة لتحقيددق االقتصداد اإلبددداعي بدين طددالب كل
 التعليم النوعي في مصر:
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كلييات  تتمثل محاور الرؤية المستقبلية المقترحة لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب

داعي حاور وتشمل عدة مداخل لتنمية وتحقيق االقتصاد اإلبيالتعليم النوعي في مصر في عدة م

 لديهم والمحاور هي ما يلي: 

تعلديم المحدور األول: نشدر الدوعي بأبعداد االقتصداد اإلبدداعي بدين الطدالب بكليدات ال

 النوعي في مصر .
ة يي البداحيث إن عملية تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكليات التعليم النوعي تتطلب ف 

امعي وعيييهم بييه واإللمييام بالمعييارف والمهييارات الالزميية لتحقيقييه، ويجييب أن يقييوم التعليييم الجيي

فعيية النوعي بإكساب الطالب الماييد مين المعلوميات حوليه حتيى ينفعليوا بيه وتتكيون ليديهم الدا

اد لممارسته ويكتسبوا كل ما يلامهم من معيارف تحقيق هيذا المجيال المهيم مين مجياالت االقتصي

 ومن ثم يجب تحقيق هذا الوعي وأهم آليات تحقيق هذا المحور ما يلي:  في مصر

 من خالل المقررات مفهوم وماهية االقتصاد اإلبداعيعلى أن يتعرف الطالب  -

 . الدراسية

 التي يسعى لتحقيقها االقتصاد اإلبداعي. المتعددة األهداف  أن توضح للطالب -

 عيخصائص االقتصياد اإلبيداأهم للطالب  الكلياتبتلك  أع اء هيئة التدريس وضحيأن   -

 . ومميااته عن أنواع  االقتصاد األخرى

مختلفة بتليك من خالل دراستهم باألقسام ال مجاالت االقتصاد اإلبداعيأن يلم الطالب بأهم   -    

 . الكليات

 ي التنمييييةفييدور االقتصيياد اإلبييداعي الطييالب علييى أع يياء هيئيية التييدريس  عييرفأن ي    -    

لك من خالل تيوفير التقيارير والمنشيورات المهتمية بيذ االقتصادية في المجتمع المصري

 . االقتصاد والتي تصدر عن المنظمات الدولية المختلفة 

ل أهمييية رأس الميياأع يياء هيئيية التييدريس لطالبهييم بكليييات التعليييم النييوعي شييرح أن ي  -    

 االقتصاد اإلبداعي. اإلبداعي في 

ييية الصييناعات الثقافمفهييوم  لطييالبالهيئيية المعاونيية ألع يياء هيئيية التييدريس لوضييح تأن  -    

 . من خالل التدريبات العملية المختلفة بالكلية اإلبداعية

ماكن تليك من خالل زيارتهم أل أنواع الصناعات الثقافية اإلبداعيةعلى  لطالبيتعرف ان أ  -    

 الصناعات في المحافظات المختلفة

ررات مين خيالل دراسيته للمقي خصائصيهمأهيم الطبقة اإلبداعية و أن يدر  الطالب أهمية   -    

 التربوية والنفسية .

اد فيي االقتصي أن يوضح أع اء هئية التدريس للطالب مفهوم المراكا اإلبداعية ودورهيا -

بهيا  إقامة أنشطة طالبية عنها وتنظييم الاييارات الميدانيية للتعرييف عن طرل اإلبداعي

 ى أرض الواقععل

ميين  بييداعيفييي االقتصياد اإل مفهييوم المييدن اإلبداعيية ووظيفتهيياأن يتعيرف الطييالب عليى   -     

 . خالل تكليفهم بالقيام بإعداد أبحاث عنها  

 ات ب بكليالمحور الثاني: االستثمار في تنمية القدرات والمواهب اإلبداعية بين الطال

 التعليم النوعي: 
م يجيب البحيث علييه اإلبداعي هو الرأس مال اإلبداعي ، ومن ث يإن رأس مال االقتصاد 

بين الرأس مال البشري الموجود في الطالب وبصفة خاصة طالب كليات التعلييم النيوعي نظيًرا 
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ن وتم اختيارهم بعد المرور بعدة اختبارات للقدرات ، وبالتيالي ون وموهوبوألن بالبيتهم مبدع

اإلبداع الحقيقي بينهم والعمل على تحويل هيذه المواهيب البد من البحث عن أصحاب الموهبة و

وتربيتها ورعايتها حتى تتحول إلى إبداعات حقيقية على أرض الواقع وتحيول إليى ميال متمثيل 

 في االقتصاد اإلبداعي ولكي يتم ذلك يجب قيام كليات التعليم النوعي باإلجراءات التالية:

 لجييامعي النييوعي السييتقطاب الطييالبعليييم اتطييوير وتحييديث اختبييارات القبييول بكليييات الت -

 اب الموهبة والقدرات اإلبداعية لاللتحال بتلك الكليات.حصأ

وضييع آليييات لجييذب واسييتقطاب الطييالب الموهييوبين وأصييحاب الملكييات اإلبداعييية لكييي  -

 يستفيدوا من إمكانات تلك الكليات في تنمية قبولهم. 

 ي من أجيلع بكليات التعليم الجامعي النوعإشاعة المناخ اإلداري والتنظيمي الداعم لإلبدا -

 تشجيع المبدعين من تنظيم مسابقات وجوائا ومكافآت للمبدعين المتمياين. 

 عقد مسابقات دورية بتلك الكليات ألف ل طالب مبدع وألف ل ع و هيئة تدريس مبيدع، -

 وألف ل قائد وإداري مبدع بتلك الكليات. 

تية وبها بنية تح ،يكون لها نظام للعمل بهاإنشاء مراكا لإلبداع بتلك الكليات  -

االحت ان والدعم ألصحاب األفكار اإلبداعية  خدمة ميومتخصصون ويمكنها تقد

من  حتى تنتج وتسول لها منتجاتها عبر شبكةوالمشروعات اإلبداعية واألخذ بيدها 

 العالقات المحلية والدولية وتغطيها حمالت إعالمية. 

 الجتمياعيابدعين لتنفيذ أفكارهم اإلبداعية وأف لها وتقديم اليدعم توفير الدعم المالي للم -

 لهييم بالرعاييية لهييم وتقبييل أفكييارهم اإلبداعييية ودعمهييا ماليًييا عيين طريييق شييركات داعميية

 وراعية لإلبداع في المجتمع المصري. 

يدددة المحدددور الثالدددث: تنميدددة الجاندددب الثقدددافي لتحبدددير الصدددناعات اإلبداعيدددة والثقاف

 بداعي بين الطالب: واالقتصاد اإل
 حيييث إن الثقافيية هييي وقييود االقتصيياد اإلبييداعي، وتقييوم عليهييا الصييناعات اإلبداعييية

مق ة ولها عوالثقافية التي تعتبر هي جوهر االقتصاد اإلبداعي، وكلما كانت الثقافة القومية ثري

السييلع تيياريخي ومييوروث ثقييافي عبيير العصييور كلمييا أدى ذلييك إلييى إنجيياز وإنتيياج المايييد ميين 

نيوع لقومية توالمنتجات اإلبداعية وبالتالي يحدث نمو لالقتصاد اإلبداعي ، وكلما كان بالثقافة ا

تاح على ثقافي  كان ذلك أنجح وأف ل لالقتصاد اإلبداعي ويؤدي إلى رواجه، وال مانع من االنف

 هيا فيي كيللمثييل الثقافات األخرى، لكن مع الحفاظ على هويتنا الثقافية القومية الثريية التيي ال 

 دول العالم.

لياتيه ومن ثم يجب تنمية الجانب الثقافي لدى الطيالب بيالتعليم الجيامعي النيوعي بكيل ك

 ق وتنفييذوذلك لتحفيا وتنشيط وإثراء االقتصاد اإلبداعي ودفعه إلى األمام وأهم إجراءات تحقي

 هذا المحور ما يلي: 

ية بكل القومولقائمة على الثقافة المحلية تعريف الطالب بالصناعات الثقافية واإلبداعية ا -

 . من خالل مقرراتهم الدراسية أنواعها

 ااز بهابرس وتنمية الثقافات المحلية والقومية لدى طالب التعليم الجامعي النوعي واالعت -

 . أثنا تدريس المقررات الدراسية بالكليات

نميية الطالب بأبحاث عن الثقافية وآثارهيا عليى االقتصياد لت أع اء هئية التدريس فكلأن ي -

 الجانب الثقافي لديهم. 



 المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي

.....................................  

- 441 - 

فية يم الثقابالتربية المتحفية في التعليم الجيامعي مين أجيل تعاييا وتعظي أن تهتم إدارة الكلية -

 ي النوعي في مصر. المحلية والقومية في نفوس طالب التعليم الجامع

ب لجانتنمية عدد الساعات الدراسية المخصصة لزيادة أن يعمل متخذي القرار على   -

مجال لالنوعي في مصر نظًرا ألهميتها  الطالب بكليات التعليم الجامعي لدىالثقافي 

 تخصصاتهم. 

 تنبثييق جميييع المنيياهج الدراسييية بييالتعليم الجييامعييراعييي أع يياء هئييية التييدريس أن أن  -

 النوعي من ثقافة المجتمع وتدعمها وتنميها.

حفاظ ها ومن أجل الالثقافات األخرى للتعرف عليالطالب بأع اء هئية التدريس عرف يأن   -

 على ثقافتنا القومية وعلى تمياها بين تلك الح ارات. 

ومين  بيالمقررات الدراسيية،توظيف الثقافة القومية في األعميال المطلوبية مين الطيالب أن   -

راسييية ثقافتنييا فييي الحييياة الدميين أجييل االسييتخدام الفعييال لفييي رسييائلهم العلمييية  البيياحثين 

 بالتعليم الجامعي النوعي. 

ليى إالطالب إلى كيفيية تحوييل كيل جوانيب الثقافية القوميية  أع اء هئية التدريس وجهأن ي -

 اقتصاد إبداعي يسهم في تنمية المجتمع المصري. 

ى الطييالب إلييى اسييتخدام مسيتحدثات العصيير الرقمييي فييي الحفيياظ علييإدارة الكلييية  توجيهأن   -

ي اإلبيداع افتنا القومية ونشرها وتوظيفها في الحياة االقتصادية الرقمية ولدعم االقتصيادثق

 . وتشجعهم على ذلك في مصر

ميدة وعي لتنالمحور الرابع: تو يف المنظومة التعليمية والتدريبية بكليات التعليم الند

 معارف ومهارات االقتصاد اإلبداعي بين الطالب: 
بيد مين نظًرا ل عف تحقيق االقتصاد اإلبداعي لدى الطالب بالتعليم الجامعي النيوعي ال

جيل أتوظيف وتطويع كل محتويات ومكونات المنظومية التعليميية والتدريبيية بتليك الكلييات مين 

ها إكسياب الطيالب المعيارف الخاصية باالقتصياد اإلبيداعي وأهيم المهيارات التيي يجيب أن يكتسييب

مهييا البييرامج التعليمييية والتدريبييية بتلييك الكليييات والتييي يوجييد ضييعف فييي قياالطييالب ميين خييالل 

 بتحقيق االقتصاد اإلبداعي وأهم آليات وإجراءات تحقيق هذا المحور ما يلي: 

 ه. جاالتت مين المناهج الدراسية معارف متنوعة عن االقتصاد اإلبداعي وأهم أهدافه وم -

عهيا معلومات عين الصيناعات الثقافيية اإلبداعيية وأنوا على المقررات الدراسية أن تحتوي -

 المختلفة ودورها في تحقيق االقتصاد اإلبداعي. 

لى ت مين المقررات الدراسية معلومات ومعارف عن الموهبة وتنميتها للوصول بها إ -

 مرحلة اإلبداع. 

 بتلك نتكون في حد ذاتها عملية تنمي اإلبداع لدى المتعلميتطوير طرل التدريس بحيث  -

 الكليات. 

لطالب ريب ااستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة في العملية التعليمية لتد -

 عليها وتعريفهم عليها. 

اد أن تت من األنشطة الطالبية مسابقات بين الطالب عن اإلبداع ودوره في االقتص -

 اإلبداعي. 

فهم وتعري الثقافة القومية بينهمإجراء فعاليات ثقافية بالكليات المختلفة من أجل نشر  -

 بالموروث الثقافي للمجتمع. 
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تنظيييم أنشييطة طالبييية يمكيين ميين خاللهييا اسييتقطاب الطييالب المبييدعين والعمييل علييى تنمييية  -

 ملكاتهم اإلبداعية واالستفادة منها. 

لمتطيورة ابية بالكلية بتجهيا الورش الالزمة باألجهاة التكنولوجية تطوير المنظومة التدري -

 أجل تمكين الطالب من مهارات إنتاجية اقتصادية إبداعية. من 

التوسييع فييي التعليييم التبييادلي وذلييك بالتعيياون مييع مؤسسييات اجتماعييية أخييرى يييتم تييدريب  -

ن ميارض وقصيور الثقافية والمصيانع الطالب بها مثل اإلذاعة والتلفايون والمتاحف والمعي

ذه المؤسسيات أن تسيتفيد مين أجل التدريب في تلك المؤسسات وفي نفيس الوقيت يمكين لهي

 الطالب المبدعين ويتم االستفادة منهم في تطوير العمل بتلك المؤسسات. 

حاسب ام الوير نظم التقويم واالمتحانات بكليات التعليم الجامعي النوعي وذلك باستخدتط -

نمية اخلي وأساليب تقويم تكنولوجية حديثة تقيس اإلبداع عند الطالب وتعمل على ت

 ت اإلبداعية لديهم. المهارا

 لنوعياتطوير قدرات ومهارات أع اء هيئة التدريس العاملين بكليات التعليم الجامعي  -

د وإمدادهم بكل ما يلامهم منها للقدرة على برس وتنمية قدرات ومهارات االقتصا

 اإلبداعي لدى طالبهم. 

ن داعي بديالمحور الخدامس: تنميدة كفداءات التعامدل فدي سدوق العمدل باالقتصداد اإلبد
 الطالب: 

ات حيث يتحقق االقتصاد اإلبداعي بيين طيالب التعلييم النيوعي البيد مين إكسيابهم مهيار

جعلها يوكفاءات التعامل في سول العمل باالقتصاد اإلبداعي والتي تتميا بخصوصية عالية مما 

ة مختلفية عين أنيواع االقتصيياد األخيرى حييث إن الصيناعات اإلبداعييية تحتياج إليى أسيوال معينيي

يية وطريق تسويق مختلفة بسبب التنافسية في سول االقتصياد اإلبيداعي، والبيد مين معرفية كيف

قة المحافظة على حقول المبدعين في سول االقتصاد اإلبداعي حتى ال يتعرضوا للقرصنة وسر

، ومين  أفكارهم اإلبداعية، والبد من تدريبهم على كيفية تسجيل براءات االختيراع الخاصية بهيم

 ات تحقيق ذلك ما يلي:أهم آلي

 تعرييف الطييالب بفييرص العمييل المتاحيية للعمييل باالقتصيياد اإلبييداعي علييى المسييتوى المحلييي -

 والقومي داخل مصر. 

ى تعريييف الطييالب بييأهم الصييناعات الثقافييية واإلبداعييية المطلوبيية منتجاتهييا علييى المسييتو -

 العالمي وللسول الدولي. 

 بسول تدريب الطالب على مهارات التسويق اإللكتروني ألنها من أهم السمات المطلوبة -

يا وبشكل سريع مستغلين في ذلك تكنولوجالعمل حتى يتم الترويج للسلع اإلبداعية 

 المعلومات واالتصاالت. 

ى حقيييوقهم وإبيييداعاتهم تعرييييف الطيييالب بحقيييول الملكيييية الفكريييية وكيفيييية المحافظييية عيييا -

  .المختلفة

 صاتهمإلمام الطالب بكيفية تسجيل براءات االختراع الخاصة بهم في مجال تخص أن يتم -

 المختلفة. 

نوضح للطالب أهم اإلجراءت التي يجيب إتباعهيا فيي حالية تعرضيهم إليى القرصينة وسيرقة  -

 أفكارهم اإلبداعية. 

رة معيارف ومهيارات رييادة األعميال الفنيية والمشيروعات الصيغيبضيرورة تعرييف الطيالب  -

 والمتوسطة الخاصة بهم. 
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فيي  اإلبداعيية تعريف الطالب بأهم المهارات الناعمة المطلوبية القتنياص الفيرص الوظيفيية -

 المجتمع والنجاح فيها. 

مهيارات عقد دورات تدريبية بالتعليم الجامعي النوعي لتدريب الطيالب وإكسيابهم أهيم الأن ت -

 اإلبداعي.الناعمة المطلوبة حاليًا لسول العمل باالقتصاد 

عي المحور السادس: تفعيل الشراكة مع مؤسسدات المجتمدع لتحقيدق االقتصداد اإلبددا

 بين الطالب: 
إن قيييام أي مؤسسيية تعليمييية بالمهييام الموكليية لهييا بمفردهييا ليين يتحقييق بييدون دعييم 

ومشيياركة مؤسسييات المجتمييع األخييرى، ولكييي تقييوم كليييات التعليييم النييوعي بتحقيييق االقتصيياد 

قبيل  طالبها فلن يحدث بيدون وجيود شيراكة حقيقيية بينهيا وبيين األسيرة والتعلييم اإلبداعي لدى

ألحيااب الجامعي في اكتشاف المبدعين ورعايتهم ، وقيام وسيائل اإلعيالم والنقابيات المهنيية وا

لجمعيات السياسية بمساعدتها في نشر ثقافة االقتصاد اإلبداعي وتحفياها في المجتمع، وقيام ا

 (حييدةالمملكيية المت)مسيياندة المبييدعين وأفكييارهم اإلبداعييية كمييا هييو الحييال فييي الخيرييية بييدعم و

يير بالبية المؤسسات الداعمة لالقتصاد اإلبداعي مؤسسيات خيريية )بإن والدول األخرى حيث 

 ربحية( .

م البييد ميين قيييام مؤسسييات المجتمييع الخييارجي بييدعم ومسيياعدة كليييات التعليييم وميين ث يي

عالم اد اإلبداعي لدى طالبها وهذه المؤسسات تشمل األسرة واإلالنوعي من أجل تحقيق االقتص

 والتعليم قبل الجامعي ومؤسسات المجتمع المدني ومن أهم تلك المتطلبات ما يلي: 

 هم والعميلكتشياف الموهبية واإلبيداع ليدى أبنيائفيي ادورهيا  لسيرة المصيرية ل وضح يأن  -

 على رعايتها ودعمها معنويًا. 

تجهياهم وأن يقوم التعليم قبل الجامعي بإعداد الطالب وإكسابهم مبادئ االقتصاد اإلبداعي  -

ررين للمراحل التالية وضرورة تدريس طيالب التعلييم الثيانوي العيام والفنيي عليى األقيل مقي

دراسيييين عيين االقتصيياد اإلبييداعي والصييناعات اإلبداعييية كمييا هييو معمييول بييه فييي الييدول 

 األخرى. 

ين إلعالم بدوره فيي توجييه المجتميع المصيري إليى أهميية الموهبية ودور المبيدعأن يقوم ا -

 في تطوير ونه ة االقتصاد اإلبداعي في المجتمع. 

أن تقيوم مؤسسييات المجتميع المييدني المختلفية بييدورها فيي تربييية ورعايية ودعييم ومسيياندة  -

 م الجمعيياتالموهوبين في المجتمع المصري ومنهيا الجمعييات الخيريية التيي يجيب أن تقيو

ييية م الييدعم المييالي والمييادي للطييالب المبييدعين ومسيياعدتهم ورعاياألهلييية بييدورها فييي تقييد

عين  إبداعاتهم وتسويقها لهم وتوفير األمياكن التيي يعمليوا بهيا مشيروعاتهم ، حييث اليدعم

بشيكل  طريق توفير األماكن لهم أو الدعم المالي أو بالتسويق كل ذلك يعمل على مساعدتهم

فهيييي  (المملكييية المتحييدة)بالبييية الجمعييييات التييي ترعيييى المبييدعين بالخييارج مثلكبييير، و

ية جمعيات بير ربحية أي خيرية، وكلها تساعد المبدعين حتى تنجح مشروعاتهم االقتصاد

 اإلبداعية. 

جمييع  أن تسهم النقابات المهنية في دعم االقتصاد اإلبداعي بتشجيع وتكيريم المبيدعين فيي -

 وتقدم له ما يلامه من مساعدة وتقدير معنوي يدعمه ويشيجعه عليى التخصصات المختلفة

 المايد من اإلبداع وتحويله لمشروعات اقتصادية إبداعية. 
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داعي يجب أن تقوم األحااب السياسية بدور كبيير فيي دعيم ورعايية اإلبيداع واالقتصياد اإلبي -

بداعيية شيروعاتهم اإلبتوفير التسهيالت لهم والموافقات واإلجراءات التي تليامهم إلقامية م

 من حيث توفير القروض والمساعدات المالية وتخفيف ال رائب عليهم. 

داعي اد اإلبدأهم المتطلبات الالزمة لتنفيذ الرؤية المستقبلية المقترحة لتحقيق االقتصد

 بين الطالب بكليات التعليم النوعي في مصر:
ب د اإلبييداعي بييين الطيياليتطليب تحقيييق الرؤييية المسييتقبلية المقترحيية لتحقيييق االقتصييا

ى بكليات التعليم النوعي مجموعية ضيرورية مين المتطلبيات والبيد مين العميل عليى توفيرهيا حتي

فيي وتتحقق هذه الرؤية المستقبلية وينمو االقتصاد اإلبداعي لدى هيؤالء الطيالب بشيكل خياص 

 المجتمع المصري بشكل عام وتتلخص أهم تلك المتطلبات فيما يلي: 

اعي فددي متعلقددة بتددوفير الدولددة للسياسددات الداعمددة والمنظمددة لالقتصدداد اإلبددد)أ( متطلبددات 

 مصر.
 ومن أهم تلك المتطلبات التي يجب توفيرها ما يلي: 

بيه  أن تتبني جميع السياسات والتشيريعات الصيادرة مين الدولية االقتصياد اإلبيداعي وتهيتم -

 ألنه من أف ل وأسهل وأسرع أنواع االقتصاد في العصر الحالي. 

ل أن تسن الدولة التشيريعات التيي تينظم العميل فيي مجيال االقتصياد اإلبيداعي وترعيى حقيو -

 العاملين بهذا المجال المهم للغاية. 

مين  ي الدولة جميع المشروعات الخاصة باالقتصاد اإلبيداعي والصيناعات اإلبداعييةأن تعف -

 ال رائب أسوة بالدول األخرى وتشجيعًا للمبدعين ومشروعاتهم.

رية أن تعقد الدولة اتفاقيات مع الدول األخرى بخصوص تسويق المنتجات اإلبداعيية المصي -

 لترويج ودعم االقتصاد اإلبداعي في مصر. 

مصيير مؤسسييات ومراكييا إبداعييية للموهييوبين والمبييدعين وتعمييل علييى تنميييتهم أن تنشييي  -

ح حيث يظهر ذليك بوضيو (الصين)و (بالمملكة المتحدة)ودعهم وتقديم المشورة لهم أسوة 

 بتلك الدولتين. 

 أن تعميل الدولية عليى تحوييل عيدد مين الميدن إليى ميدن إبداعيية عليى بيرار )لنيدن كمدينيية -

إبداعييية( ويمكيين تحويييل عييدة مييدن فييي مصيير لمييدن إبداعييية ومنهييا منهييا مدينيية االنتيياج 

 ، (مدينييية األقصييير األثريييية)، و (القييياهرة القديمييية)، و(بالسيييادس مييين أكتيييوبر)االعالميييي 

مدينيية )ة بصييناعة وتصيميم النسيييج خاصية الحرييير، والمشييهور (مدينية أخميييم بسيوهاج)و

ن المشيهورة بتصيميم وتنفييذ األثياث وبيرهيا مين الميدن التيي يمكين اعتمادهيا كميد (دمياط

 إبداعية وترعى االقتصاد اإلبداعي وصناعاته بها. 

عات إقامة المعارض السنوية داخل مصر وخارجها للمنتجات والسلع اإلبداعية لدعم الصنا -

 واالقتصاد اإلبداعي في مصر.  اإلبداعية

تصاد أن تسن القوانين الصارمة التي تحمي الملكية الفكرية للمبدعين في مجال االق -

 اإلبداعي. 

فيي  تسهيل إجراءات تسجيل براءات االختراع في جميع مجاالت وأنواع االقتصاد االبيداعي -

 مصر.

 عي: )ب( متطلبات متعلقة بالموارد البشرية بكليات التعليم النو 
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فيرهيا الواجب تووهنا  عدة متطلبات متعلقة بالموارد البشرية بكليات التعليم النوعي 

 ما يلي: ومنها 

لنيوعي العمل على اختيار المبدعين من أع اء هيئة التدريس لكي يعمليوا بكلييات التعلييم ا -

 خاصة في مجال التخصص حتى يستطيع تنمية قدرات طالبه الموهوبين والمبدعين.

 الييدورات التدريبييية المتخصصيية فييي االقتصيياد اإلبييداعي ويييتم تييدريب أع يياء هيئييةتييوفير  -

 التدريس بها على أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال االقتصادي اإلبداعي.

بيية العمل على إعداد عدد من أع اء هيئة التدريس المتخصصيين عمليًيا وأكاديميًيا فيي تر -

بييير مين المبييدعين مين بييين طيالب تلييك الكليييات ورعايية الموهبيية حتيى تحصييل عليى عييدد ك

 خاصة في مجال االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية. 

ات تطوير مستوى أداء أع اء هيئة التدريس في كل ما يتعلق بنظم وتكنولوجييات المعلومي -

 ألهميتها لالقتصاد اإلبداعي وتنمية اإلبداع بين الطالب. 

ت وعي من الطالب الموهوبين والمبدعين فيي  التخصصياتحسين مدخالت كليات التعليم الن -

 د لهم. التي سيلتحقون بها وذلك عن طريق تطوير نظم االنتقاء واختبارات القبول التي تعق

ميية العمل على تبادل الخبرات في هذا المجال بإرسال أع اء هيئة التدريس في مهمات عل -

لييه أن يحمليوا لمصير أحيدث ميا وصيل إللدول المتقدمة باالقتصاد اإلبداعي حتى يستطيعوا 

 .م يتم برس ذلك وتعليمه للطالب بتلك الكليات المهمةالعالم في هذا المجال ومن ث  

 عي:  )ج( متطلبات متعلقة بالبنية التحتية واإلمكانات المادية لكليات التعليم النو
 بات تحقييقوتعد البنية التحتية واإلمكانات المادية بكليات التعليم النوعي من أهم متطل

 : االقتصاد اإلبداعي لدى طالبها، وتتلخص تلك المتطلبات والتي يجب أن تتوفر فيما يلي

لمبيدعين إنشاء مراكا للمبدعين بتلك الكليات لتقديم اليدعم والمسياندة والمشيورة العلميية ل -

 ليات والكليات األخرى بالجامعة. عن تلك الك

نتياج إتوفير الورش والمعامل وكل تجهيااتها الالزمة للتدريب العمليي للطيالب عليى كيفيية  -

 المنتجات والسلع اإلبداعية. 

كيفيية  توفير معامل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الالزمة لتدريب الطالب عليهيا وعليى -

 توظيفها في مجال عملهم. 

ل عليى األموال الالزمة لدعم األنشطة الطالبية التيي تكتشيف الطيالب المبيدعين وتعميتوفير  -

 دعمهم وتنميتهم.

علومية توفير تكنولوجيا التعليم التي تساعد على برس اإلبداع لدى الطالب وتوصل لهم الم -

 بأشكال مبتكرة وإبداعية وليس بطريقة تقليدية تقتل اإلبداع. 

ين رح المختلفية لعيرض المنتجيات اإلبداعيية للطيالب المبيدعتوفير أماكن للمعارض والمسا -

 في تلك الكليات. 

ت إنشاء حاضنات للعمال اإلبداعيية بكلييات التعلييم النيوعي مين أجيل احت يان المشيروعا -

 . الفنية اإلبداعية وتقديم الدعم لها حتى تنجح وتنطلق في مجال االقتصاد اإلبداعي

س تكيون واعيية القتصياد اإلبيداع ومواكبيه ليه ونغير تطوير جميع المناهج الدراسيية بحييث -

 المعلومات والمعارف الالزمة له في عقول الطالب.

 )د( المتطلبات متعلقة بالنواحي اإلدارية والتشريعية بكليات التعليم النوعي:
ائحها يجب أن ترعى كليات التعليم النوعي االقتصاد اإلبداعي في جميع تشريعاتها ولو

 تها اإلدارية وتتلخص تلك المتطلبات فيما يلي: وفي جميع قرارا
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ضييرورة إنشيياء أقسييام متخصصيية فييي االقتصيياد اإلبييداعي وكييذلك مقييررات دراسييية تكييون  -

و همتخصصة في االقتصاد اإلبداعي تدرس لكل طالب كليات التعليم النوعي في مصر، كما 

 معمول به في جامعات الواليات المتحدة األمريكية. 

ميية ائح كليات التعليم النوعي من أجل زيادة عدد الساعات المخصصة لتنضرورة تعديل لو -

 الجانب الثقافي أكثر مما هي عليه اخن وفي جميع أقسام تلك الكليات.

ي أكثير تطوير لوائح كليات التعليم النوعي بحيث يكون اهتمامهيا بالجانيب العمليي والتيدريب -

لتييي تتيييح الفرصيية الكسيياب الطييالب ميين الجانييب النظييري ألن المقييررات التدريبييية هييي ا

 لمهارات االقتصاد اإلبداعي الالزمة لهم. 

نيد ع ا جيداً أن تعطي إدارات وقيادات كليات التعليم النوعي االقتصاد اإلبداعي اهتماًمأ كبيرً  -

 ها. وضع الخطط الدراسية التعليمية لتلك الكليات وللقسام الحديثة التي يتم فتحها ب

قتصياد لييات وقياداتهيا إليى إنشياء قاعيدة للبيانيات والمعلوميات عين االأن تسعى إدارات الك -

 اإلبداعي والصناعات اإلبداعية في المحافظات المختلفة في مصر. 

اسيتخدام أن تبذل إدارات تلك الكليات جهدها في اإلسراع من التحول الرقمي بتلك الكليات و -

 يع االقتصيياد اإلبييداعي بتلييكتكنولوجيييا االتصيياالت والمعلومييات فييي خدميية وتطييوير وتسيير

 الكليات بين طالبها. 

اعيية أن تسعى كليات التعليم النوعي إلى رسيم خريطية لالقتصياد اإلبيداعي وصيناعاته اإلبد -

المختلفيية وتوزيعهييا علييى مسييتوى منيياطق جمهورييية مصيير العربييية أسييوة بمييا قامييت بييه 

 . (إندونيسيا)جامعات 

ي نظيم ميؤتمرات سينوية عين االقتصياد اإلبيداعأن تحرص إدارات تلك الكليات على عقد وت -

ادة وأهم إنجازاته في مصر وفي تلك الكليات بشكل خاص ودورها تجاه ، مما يؤدي إلى زيي

داعي الوعي بهذا االقتصياد الصياعد بيين الطيالب والمجتميع مميا يعياز ثقافية االقتصياد اإلبي

 بينهم. 

إلبيداعي اتقبلية لتحقييق االقتصياد كانت تلك أهم المتطلبات الالزمة لتنفيذ الرؤية المسي

 لدى طالب كليات التعليم النوعي في مصر. 

م ب التعلديمتابعدة وتقدويم الرؤيدة المسدتقبلية المقترحدة لتحقيدق االقتصداد اإلبدداعي بدين طدال

 النوعي في مصر:
ب االقتصياد اإلبييداعي بيين طييالالرؤيية المسييتقبلية المقترحية  يعنييي تحقييق إن تحقييق 

ه م النوعي بصفة خاصة ، وفي المجتمع بصفة عامة ويمكن أن يقياس  ميدى تحققيكليات التعلي

 باستخدام عدة مؤشرات منها ما يلي: 

م 2018متابعة ترتيب مصر في مؤشر االقتصاد اإلبداعي العالمي، حيث حسب تقرير عيام   -

فهي ليست من ضمن أف ل عشر دول نامية ، ويجب أن تكون مصر على األقل مين العشير 

ة ت القادميفي السينوا (األمم المتحدة)دول نامية في تحقيق االقتصاد اإلبداعي وفقًا لتقارير 

جتميع ي بعيد ذليك تيدريجيًا لتحقيق مكانية تلييق بكيم المبيدعين فيي المكمرحلة أولية ثيم ترتقي

 المصري وبحجم الثقافة المصرية العريقة . 

بعيدد  يمكن أن يتم التعرف على مدى مساهمة كليات التعليم النوعي في االقتصياد اإلبيداعي -

 بيراءات االختيراع التيي تسيجل ميين قبيل خريجيي وطيالب تلييك الكلييات المختلفية التيي توجييد

 تقريبًا في كل الجامعات المصرية. 
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يعتبيير حجييم التجييارة المصييرية فييي االقتصيياد اإلبييداعي وخاصيية زيييادة حجييم الصييادرات   -

د فيي المصرية من الصناعات اإلبداعية مؤشًرا عليى زييادة االهتميام بهيذا االقتصياد الصياع

و  في مصير التعليم الجامعي النوعي في مصر، ودليل على نجاح وتطور االقتصاد اإلبداعي

 بذل تلك الكليات جهوًدا في تحقيق االقتصاد اإلبداعي في مصر.

ية في يعد نقص واردات مصر من الصناعات اإلبداعية مؤشًرا على أن إنتاج السلع اإلبداع  -

مصر في صعود ونمو أدى إليى نقيص تليك اليواردات مين الصيناعات اإلبداعيية التيي تكليف 

مصير الماييد مين العملية الصيعبة، ونقييص تليك اليواردات مؤشير لتحقييق وتنميية االقتصيياد 

 اإلبداعي في المجتمع. 

دة المشيييروعات اإلبداعيييية الفنييية الفرديييية والجماعيييية فهييو مؤشييير لنجييياح وتحقييييق زيييا  -

 االقتصاد اإلبداعي في مصر مميا سييؤدي إليى المسياهمة فيي الق ياء عليى مشيكلة البطالية

 مستدامة في مصر. بين الخريجين ، وتتحقق التنمية الشاملة ال

---------------- 
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 .22 – 1، ص ص 1المنصورة، المجلد  جامعة

ة فدي (، "ريدادة األعمدال الفنيد2017أنصار محمد عوض هللا رفاعي، ثريا حامد أحمد أبدو سديف )   .7

مدؤتمر ال ، 16العددد  ،التصيميم الدوليية مجال التصدوير لتفعيدل مفهدوم االقتصداد اإلبدداعي"، مجلدة

 الحرفي لغة تواصل بين الشعوب. العلمي الدولي األول للقصور المتخصصة الموروث الفني و

قتصدداد اإلبددال يعدانق اال –(، "موجدة مدن االقتصداد اإلبددداعي تجتدال العدالم 2010إيهداب سدلطان )  .8

آخددر زيددارة  https://middle-east-online.comويسداهم فددي تقدددم الددول"، متددال علددى الموقدع: 

 م. 12/1/2020بتاريخ 

يييا كيييف تنييتج الثقافيية فييي عييالم التكنولوج –اعييية الصييناعات اإلبد(، 2007جددون هددارتلي )أبريددل  .9

لسددلة س –الجددزء األول، ترجمددة: بدددر السدديد سددليمان الرفدداعي، الكويددة: عددالم المعرفددة ،  والعولميية

 كتب ثقافية دهرية يصدرها الجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أبريل. 

ا كيييف تنييتج الثقافيية فييي عييالم التكنولوجييي –الصييناعات اإلبداعييية (، 2007جددون هددارتلي )مددايو  .10

سلسدلة  –الجزء الثداني ، ترجمدة: بددر السديد سدليمان الرفداعي، الكويدة: عدالم المعرفدة ،  والعولمة

 كتب ثقافية دهرية يصدرها الجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مايو. 

 ر الفجر.، القاهرة: دا سأصول مناهج البحث في التربية وعلم النف(، 2012حسام محمد مازن )  .11

الواقدع  (، "التقدويم التربدوي بدين2010خديجة عبد هللا على بصفر، عدزة عبدد النبدي إبدراهيم خليدل ) .12

 بحييث مقييدم بييالمؤتمر العلمييي السيينوي العربيييوالمددأمول فددي مؤسسددات التعلدديم العددالي النددوعي، 

ي واألكييياديمي فيييي االتجاهيييات الحديثييية فيييي تطيييوير األداء المؤسسييي –اليييدولي الثييياني–الخيييامس 

بريل أ 15 – 14، المنعقد في الفترة من مؤسسات التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي

 .135 – 116، ص ص  1م، بكلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، المجلد 2010

بحيث مقييدم (، منظومدة التعلدديم الندوعي ومددخالت سددوق العمدل، 2008زيندب عبدد الفتددال صدبرة )  .13

، تطييوير التعليييم النييوعي فييي مصيير والييوطن العربييي –مييؤتمر العلمييي السيينوي العربييي الثالييث لل

، 1لمجلدد م، بكليدة التربيدة النوعيدة جامعدة المنصدورة، ا2008أبريل  10 – 9المنعقد في الفترة من 

 .115 – 108ص ص 
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االقتصييياد مجلييية إيجدددابي" ، اقتصددداد  –(، "االقتصددداد اإلبدددداعي 2016سدددامر مظهدددر قنطقجدددي ) .14

  .17 – 11، سوريا، مارس ، ص ص  46، العدد اإلسالمي العالمية

يداض (، برنامج تدريبي لتنميدة المهدارات الناعمدة لمعلمدات ر2019سعيد عبد المعز على موسى )  .15

 سيوط، العددللطفولة المبكرة، جامعة أ، كلية التربية مجلة دراسات في الطفولة والتربيةاألطفال ، 

 .64 – 1ص  ، يناير ، ص 8

يددة (،"التحليدل الجغرافدي للصددناعات اإلبداعيدة ودورهدا فدي تحقيدق التنم2018سدالمة فاضدل علدى ) .16

 .253 – 191، ص ص 25، العدد 7، السنة السابعة، المجلد مجلة العميداالقتصادية"، 

(، "المهددارات الناعمددة وعالقتهددا بالتوجهددات الرياديددة لدددى طلبددة 2016صددالل رمبددان دددبير )  .17

إلسدالمية، ا، كليدة التجدارة، الجامعدة  رسالة ماجستيرت التقنية والمهنية في محافظات غزة"، الكليا

 غزة. 

ن أجدل المهدارات اإلبداعيدة مدتطدوير  –(، "تشدجيع االقتصداد اإلبدداعي 2019عبد الحفيظ العبدلي ) .18

 االرتقاء االجتماعي واالكتفاء االقتصادي"، متال على الموقع:

https://www.swissinfo.ch/ara/business/44705722 

 م.3/2/2019آخر زيارة بتاريخ                      

مويدة (، "الصدناعات الثقافيدة وبنداء االقتصداد اإلبدداعي: رؤيدة تن2018عبير محمد عبداس رفداعي ) .19

،  78لددد ، جامعددة القدداهرة، المجمجليية كلييية اخداببديلددة ، دراسددة حالددة لصددناعة الحددرف التقليديددة، 

 .282 – 233، يناير ، ص ص 1العدد 

 – (، دور المهدارات الناعمدة فدي عمليدة اقتنداص الو دائف اإلداريدة2014عال نعديم عمدر حجداج )  .20

جامعدة ، كليدة التجدارة، ال رسيالة ماجسيتيرتطبيقية على الو ائف اإلداريدة فدي قطدال غدزة، دراسة 

 اإلسالمية ، غزة. 

ة نقديدة (، "ثنائيدة التدراث الثقدافي واالقتصداد اإلبدداعي: مراجعد2015د عثمان العراقدي )على محم  .21

 32لعددد ا، مركز عبد الرحمن السديري الثقافي بالسدعودية، أدوماتولمفهوم الصناعات اإلبداعية"، 

 .90 – 81، يوليو ، ص ص 

لددول لقتصداد اإلبدداعي (،"التصميم كصناعة إبداعية تحقق اال2015عمرو محمد عبد القادر هدية ) .22

 .172–165، ص ص 1، العدد 5، المجلد المجلة الدولية للتصميمالنامية"، 

عيدة فدي (، "الرؤية التكاملية المعاصرة إلبدال الفندون الطبا2016فهمي محمود محمد على دراج )  .23

معية ج، مجلة مجلة إمسياضوء تعدد األدوات بين الطالب والمنتج لدى مؤسسات التعليم النوعي"، 

 .408 – 392، أبريل ، ص ص  6،  5إمسيا التربية عن طريق الفن، العدد 

لعلوم مناهج البحث و الطرل التحليل اإلحصائي  في ا,  (  1991)أما ل صادق وفؤاد أبو الحطب  .24

    ., القاهرة : مكتبة االنجلو المصرية النفسية و التربوية و االجتماعية

 2019وبر، أكتد مجلة الويبو(، االستفادة من االقتصاد اإلبداعي إلندونيسيا، 2019كاثرين جويل )  .25

 متال على: م،

https://www.wipo.int/wipomagazine/ar/2019/05/article.html 

م. 10/1/2020أخر زيارة بتاريخ          

رل لتهديدددات برندامج المسدد(، التعلدديم الندوعي بددين الطموحدات وا2010كمدال الددين حسددين محمدد )  .26

 –الييدولي الثيياني–بحييث مقييدم بييالمؤتمر العلمييي السيينوي العربييي الخييامس التربددوي نموًًجددا ، 

نيوعي االتجاهات الحديثة في تطوير األداء المؤسسي واألكياديمي فيي مؤسسيات التعلييم العيالي ال

نوعيدة، ة التربيدة الم، بكليد2010أبريدل  15 – 14، المنعقد في الفترة من في مصر والوطن العربي

 . 522 – 510، ص ص 1جامعة المنصورة، المجلد 

تصدادي (،"الصناعات اإلبداعية في الوطن العربي..الطريدق إلدى النمدو االق2014عبود )لقاء داكر  .27

 .63–47، ص ص  2، العدد 6، المجلد مجلة كلية مدينة العلم الجامعةالمستدام"، 
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اإلبداعي  سلسلة االقتصاد ،: دليل تعريفياالقتصاد اإلبداعي (، 2010المجلس الثقافي البريطاني ) .28

 ، ترحمة : ألما السالم، لندن: المجلس الثقافي البريطاني.( 1والثقافي )

ثقددافي ، لندددن: المجلددس الم2016 تقرييير المراكييا اإلبداعييية(، 2016المجلددس الثقددافي البريطدداني )  .29

 البريطاني. 

م رؤية منهجية متكاملة للتعرف على عيال –د اإلبداعي االقتصا(، 2009محسن أحمد الخبيري ) .30

لنشددر ، القدداهرة: إيتددراط للطباعددة وااقتصيياديات االبتكييار اإلبييداعي الفاعييل فييي عالمنييا المعاصيير

 والتوزيع. 

 (، التعلديم العدالي الندوعي فدي مصدر والدوطن العربدي بدين تحدديات2009محمد على أحمدد نصدر )  .31

بحييث مقييدم للمييؤتمر العلمييي جددودة وضددمان نظددم االعتمدداد، الحاضددر ورؤى المسددتقبل لتحقيددق ال

لعيالي ااالعتمياد األكياديمي لمؤسسيات وبيرامج التعلييم  –اليدولي األول  –السنوي العربي الرابيع 

 أبريددل 9 – 8، المنعقددد فددي الفتددرة مددن  الواقييع والمييأمول –النييوعي فييي مصيير والعييالم العربييي 

 .14 – 2، ص ص 1لمنصورة المجلد م، بكلية التربية النوعية ، جامعة ا2009

عي (، رؤى المسدتقبل نحدو تطدوير إعدداد معلدم التعلديم العدالي الندو2010محمدد علدى أحمدد نصدر )  .32

ي بحيث مقيدم للميؤتمر العلميي السينووتدريبه ونموه المهني ونوعيته في مصدر والدوطن العربدي، 

ديمي في االتجاهات الحديثة في تطوير األداء المؤسسي واألكا –الدولي الثاني  –العربي الخامس 

يددة ، ، المنعقدد فدي كليدة التربيدة النوعمؤسسيات التعلييم العيالي النيوعي فيي مصير واليوطن العربيي

 .36 – 24، ص ص 1جامعة المنصورة ، المجلد 

ن ر والدوط(، التربية المتحفية ودورها في تطوير التعلديم الندوعي بمصد2007مرفة حسن برعي )  .33

 معيايير ضيمان –بحيث مقيدم بيالمؤتمر العلميي السينوي العربيي الثياني منظور تنموي،  –العربي 

 12 – 11، المنعقددد فددي الفتددرة مددن الجييودة االعتميياد فييي التعليييم النييوعي بمصيير والييوطن العربييي

 .563 – 549، ص ص 2م، بكلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، المجلد 2007أبريل، 

تدرل تصدور مق –(، دور التعليم الندوعي فدي تلبيدة احتياجدات المجتمدع العربدي 2018مهني غنايم )  .34

عربيي بحيث مقيدم للميؤتمر السينوي اللتحقيق المطالب في ضوء أبعاد مجداالت التنميدة المسدتدامة، 

يات التعليم العالي في مصر والوطن العربي في ضيوء اسيتراتيج –الدولي العاشر  –الثالث عشر 

وعية، جامعة م، بكلية التربية الن2018أبريل ،  12 – 11، المنعقد في الفترة من تنمية المستدامةال

  .المنصورة

ائم عليى التقرير العربي الخيامس للتنميية الثقافيية، االقتصياد القي(، 2012مؤسسة الفكر العربي )  .35

 ، بيروت: مؤسسة الفكر العربي. المعرفة

ميدة دور المهارات الناعمة في الحصول علدى الو دائف األكادي(، "2016مؤمن خلف عبد الواحد )  .36

لبحياث لمجلية جامعية فلسيطين قطال غدزة،  –: دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم العالي 

 303 ، يونيدو ،  ص ص2، العددد 6، عمادة الدراسات العليا، جامعدة فلسدطين، المجلدد  والدراسات

– 338. 

د الجامعدة، ، األساليب العلمية لمعلم التعليم الندوعي وفعاليتهدا خدارج حددو(2012نجالء أحمد آدم )  .37

فكري في بحث مقدم بالمؤتمر العلمي السنوي العربي الرابع، إدارة المعرفة وإدارة رأس المال ال

عددة ، المنعقددد بكليددة التربيددة النوعيددة ، جاممؤسسييات التعليييم العييالي. فييي مصيير والييوطن العربييي

 .1534 -  1521، ص ص 3د المنصورة ، المجل

لقدرارات "المهارات الناعمة لدى المرأة الفلسطينية وأثرها في جودة ا(، 2019نعم جهاد رضوان )  .38

، عيييةمجليية دراسييات فييي العلييوم اإلنسييانية واالجتمابالمؤسسددات النسددوية: المحافظددات الجنوبيددة"، 

ص  ص، يوليدو ،  12العددد  ،2مركز البحث وتطوير الموارد البشدرية برمدال بالسدعودية، المجلدد 

107 – 133. 
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(، "الصدناعات 2017همدة محمدد يوسدف عبدد العزيدز ، عبدد الوهداب جودةعبدد الوهداب الحدايس ) .39

جلية عليوم ماإلبداعية وعائددتها االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة علدى المجتمدع: رؤيدة مسدتقبلية، 

العددد  ، مجلة كلية العلدوم اإلنسدانية واالجتماعيدة، جامعدة محمدد خيبدر بسدكرة،اإلنسان والمجتمع

 .60 – 19، ديسمبر ، ص ص  25

االبتكدار"، (، "دور الجامعات في بناء االقتصاد اإلبداعي وتعزيز ثقافة اإلبدال و2019هيام حياط ) .40

 م.2/12/2019وآخر زيارة بتاريخ  blog.naseej.comمتال على الموقع:

(، المهدارات الناعمدة لددى مدديري المددارس الحكوميدة فدي 2014توفيدق إسدحق العددوان ) واصدف  .41

جامعة جرش،  ،، كلية العلوم التربوية رسالة ماجستيرمديرية التربية والتعليم في الشونة الجنوبية، 

 األردن. 
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