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مصتخلص الدراشة
تهدددد

الدراسدددة الحاليدددة إلددد التعدددر عمددد متطمبدددات تحويدددل الجامعدددات المصدددرية إلددد

جامعددات رياديددة وددا هددوة الهندسددة العكسددية والكهد

عددن معو اتهددا مددن وجهددة نظددر أعهدداة

هيئة التدريس بجامعتا سوهاج ودمنهور.
واعتمدددت الدراسددة عمدد المددنها الوصدديا وددا جمددا البيانددات والمعمومددات عددن ا طددار
النظري ليهم تمد المتطمبدات كمدا تحدوي جانبداً تطبي يداً نميددانياًو لمو دو عمد درجدة أهميتهدا
مدددن وجهدددة نظدددر أعهددداة هيئدددة التددددريس بالجدددامعتين وذلددد بتصدددميم اسدددتبانة لمو دددو عمددد
متطمبات تحويل الجامعات المصرية إل جامعدات رياديدة ودا هدوة الهندسدة العكسدية والتعدر
عمد المعو ددات التدا تحددول دون ذلد مدن وجهددة نظدر أعهدداة هيئددة التددريس نأسددتاذ -أسددتاذ
مسداعد – مددرسو بجدامعتا سددوهاج ودمنهدور بكميدات العمددوم -الصديدلة – الطدب البيطددري –
الزراعة  -التمريض.
ومدن أهدم مددا توصدمت الدراسدة العمددل عمد تهددريا دوانين تمكدن مددن اسدتسدام الهندسددة
العكسددية وددا التعمدديم الجددامعا وتدددريب أعهدداة هيئددة التدددريس بالجامعددة لم يددام بددذل

والعمددل

عم د تطددوير معامددل ومستب درات الجامع دة لتددتمةم مددا إج دراةات تطبيددة الهندسددة العكسددية وددا
العممية التعميمية لتنييذها وتدريب الطمب عميها وتووير ُمنداخ جدامعا يددعم اببتكدار وا بدداع
والتميز والتعري بالنواحا ال انونية لم يام بعمل مهاريا ريادية ودا هدوة الهندسدة العكسدية.
وتهددجيا أعهدداة هيئددة التدددريس عمد تهددمين بعددض جوانددب الهندسددة العكسددية وددا الم ددررات
الجامعيددة و ع ددد بروتوكددوبت تعدداون لمسددتيادة مددن السبدراة وابستهدداريين المتسصصددين وددا
المؤسسدات الصدناعية المستميدة لتطبيدة الهندسدة العكسدية ودا التعمديم الجداما بهدد

تدوطين

الت نية والتحدول إلد جامعدات منتجدة وليسدت جامعدات مسدتهمكة مدن سدمل يدام الجامعدة بع دد
اتيا يدددات تعددداون لتمويدددل ايوكدددار التدددا توظددد

الهندسدددة العكسدددية ودددا المهدددروعات الرياديدددة

والتغمب عم كاوة المعو ات التا تواجه ذل من تهريعات ون ص وا ا مكانات والسبرات.
الكممات الميتاحية لمدراسة الجامعات الريادية – الهندسة العكسية.
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The Requirements for transformation of Egyptian universities into
Entrepreneurial universities in light of reverse Engineering: a field
study
Abstract
The current study aims to identify the requirements for converting
Egyptian universities into pioneer universities in light of reverse engineering
and to uncover their obstacles from the viewpoint of the faculty members at the
universities of Sohag and Damanhour.
The study relied on the descriptive approach in collecting data and information
on the theoretical framework to understand these requirements, and it also
contains an applied (field) aspect to determine the degree of its importance
from the point of view of the faculty members at the two universities by
designing a questionnaire to determine the requirements of converting
Egyptian universities into pioneering universities in light of reverse
engineering. And identifying the obstacles that prevent this from the viewpoint
of the faculty members (professor - assistant professor - teacher) at the
universities of Sohag and Damanhour in the Faculties of: Science - Pharmacy Veterinary Medicine - Agriculture - Nursing.
Among the most important findings of the study: working on legislating
laws that enable the use of reverse engineering in university education, training
university faculty members to do so, and working on developing university
laboratories and laboratories to fit with procedures for applying reverse
engineering in the educational process to implement them and train students on
them, and provide a university climate that supports Innovation, creativity and
distinction, and the definition of the legal aspects of conducting pilot projects
in the light of reverse engineering. Encouraging faculty members to include
some aspects of reverse engineering in university courses, and establishing
cooperation protocols to benefit from experts and consultants specialized in
various industrial institutions to apply reverse engineering in inclusive
education with the aim of localizing technology and transforming into
productive universities, not consuming universities, through the university
concluding cooperation agreements. To finance ideas that employ reverse
engineering in entrepreneurial projects, and to overcome all obstacles facing
this, including legislation and a lack of capabilities and expertise.
Key words of the study: Entrepreneurial Universities - Reverse
Engineering.
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مكدمة
هددهد ال ددرن الحددادي والعهددرين تطددو ارً مددذهمً وددا المجددال الت نددا والتكنولددوجا و دا ظددل

الثددورة الصددناعية الرابعددة ممددا يددؤدي ببتكددارات عم د جميددا المجددابت اب تصددادية وابجتماعيددة
والتعميميدددة وأصدددبحت البدددراما البحثيدددة ودددا كاودددة ال طاعدددات محدددل اهتمدددام كبيدددر وكدددان لدددذل
انعكاسدداته الواهددحة وددا التعمددديم الجددامعا وظهددور جامعددات جديددددة منهددا الجامعددات البحثيدددة
والريادية وا نتاجية وابستثمارية وأصبحت الجامعات الت ميدية تحتاج لمراجعة وا ظل التغيدرات
المعاصرة.
ويتميددز العصددر الحددالا بكوندده عصددر التحددول الر مددا ب دددرة الم دوارد البه درية ويدده عم د
ا بداع واببتكدار وأصدبم مدن الهدروري أن يصداحب هدذا التحدول تغييدر ودا بعدض السياسدات
اب تصددادية وابجتماعيددة وتوجيدده اهتمددام أكبدر لث اوددة ا بددداع واسددتثمار وددا مستمد

المجددابت

نرودداعا 832 8102و .ممددا وددرض عم د الجامعددات أن تيكددر بجنمدداط جديدددة وصددي مبتكددرة
وأسدداليب حديثددة تنسددجم مددا حاجددات عمميددة التنميددة وتعددالا المهددكمت وال هددايا التددا تُعددانا

منهدددددا ايمدددددر الدددددذي اسدددددتوجب التحدددددول مدددددن الجامعدددددات الت ميديدددددة إلددددد جامعدددددات رياديدددددة
 Entrepreneurial Universityوالدددذي ب يمكدددن أن يدددتم ودددا ظدددل ا مكاندددات الماديدددة
والماليددة الحاليددة بددل يتطمددب تجسدديس بنيددة تحتيددة توامكانددات جديدددة تتناسددب مددا متطمبددات هددذ

الجامعات نمحمود أحمد 882 -882 8102و.

ووددا ظددل التغيددرات المتمح ددة حرصددت الدددول المت دمددة عمدد دمددا ريددادة ايعمددال وددا
ابسددتراتيجيات والمبددادرات التعميميددة الوطنيددة وأن يكددون التعمدديم الجددامعا اسددتجابة لتو عددات
احتياجددات المجتمددا وتهددجيا بحددوث تطددوير التكنولوجيددا الجديدددة واسددتسدامها وهددمان تددووير
التددريب الت ندا والمهندا والتعمديم الريدادي وبدراما الدتعمم مددى الحيداة (UNESCO, 2009,
). 12
كمدا أدركدت العديددد مدن الدددول أهميدة الجامعددات الرياديدة وددا التنميدة الهدداممة مدن حيددث
تطوير ا نتاج ودعم ال ددرات التناوسدية لمجامعدات والهدركات عمد المسدتوى المحمدا والددولا
با هددداوة إلددد رودددا ال ددددرات الت نيدددة لمكدددوادر البهدددرية ودعدددم البنددد البحثيدددة وزيدددادة المدددوارد
التمويميددة با هدداوة إل د تددووير التغذيددة الراجعددة مددن ال طاعددات ا نتاجيددة التددا تسدداعد عم د
تددووير وددرص اسددتثمارية وتهددغيمية لمسرجاتهددا النهائيددة وعم د رأسددها البحددث العممددا نمحمددود
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أحمد 383 8102و.
وهددذا يوهددم أهميددة أن ت ددود الجامعددات والكميددات مهدداريا ريددادة ايعمددال ودعددم البحددث
العمما لمتحول نحو مجتما المعرودة ثدم اب تصداد ا بدداعا والدذي يبددأ مكوناتده أيهداً با بدداع

واببتكددار وروح المبددادرة والتددا تعتبددر المحددر الددرئيس لمنمددو اب تصددادي نرودداعا يوسدد
8-0 8102و.

هددذا وهدمً عددن يددام الجامعددات الرياديددة بن ددل الت نيددة والمعروددة مددن سددمل إ امددة المراكددز

العمميددة ومراكددز اببتكددار وبدراما الممكيددة اليكريددة والحاهددنات التدا يمتددد دورهددا مددن تهددجيا
ايعمال الحرة داسل الجامعة مرو ارً بت ديم السدمات ابستهارية وصوبً إل استهاوة المهداريا
ورعايتها حت التسرج من الجامعة نأبوجوييل 82 8102و.

ومددا التطددورات المتسددارعة كددان مددن الصددعب اسددتمرار المؤسسددات ا نتاجيددة وددا تطبيددة
النظم والمدداسل الت ميديدة ودا أسداليب ا نتداج إذا مدا أرادت تح يدة النجداح عدن طريدة تحسدين
يمددة المنددتا وتح يددة الميددزة التناوسددية لددذا كددان مددن الطبيعددا أن يددتم البحددث عددن المددداسل
الحديثة وا أساليب ا نتاج التا تستجيب لهذ التطورات مثل الهندسة العكسدية Reverse
 Engineeringوالتكميددة عم د أسدداس السصددائص ونهددر وظييددة الجددودة نالك دواز 8102
22و.
ووددا هددوة تم د التطددورات المتسددارعة اسددتعانت الجامعددات الرياديددة بالهندسددة العكسددية
لدددورها الريدددادي ودددا تسيدديض تكميدددة المندددتا دون المسدداس بجودتددده وذلددد مددن سدددمل تيكيددد
مكونددات المنددتا مددن سددمل الم ارنددة المرجعيددة والتحميددل الددوظييا ووحددص منتجددات المناوسددين
بهد

التعر عم ورص تحسين المنتا وتسييض تكالييه نالعيي

28 8102و.

ولكون الهندسة العكسية من ايساليب التدا تسدتسدمها المهدروعات المتناوسدة لموصدول
إل د اببتكددارات الينيددة المسددتحدثة عددن طريددة تيكي د هددذ المنتجددات وتحميمهددا لمو ددو عم د
وظائيهدا ايساسدية ومدن ثدم إعدادة تصددنيعها بدالمجهودات الذاتيدة وهدا أسدموب وندا لمحصددول
عم د ايس درار الت نيددة الداسمددة وددا تركيددب المنتجددات الصددناعية وبطري ددة مهددروعة وب تسددال
الممارسددات التجاريددة الهددريية حيددث أصددبم لمهندسددة العكسددية وجددوداً انونيدداً واهددحاً جعددل
البعض ينادي بت ريدر حدة الغيدر ودا ال يدام بنسدت المنتجدات المحميدة ب دوانين الممكيدة اليكريدة

عن طرية استسدام الهندسة العكسية بهد

الوصول إل مندتا محسدن أو مندتا جديدد؛ ايمدر
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الذي يصب وا النهاية وا صالم الدول النامية التا تسع دائماً لموصول إل المعدار الينيدة
السددرية بج ددل تكميددة ممكنددة وبعيددداً عددن الوسددائل الت ميديددة لن ددل التكنولوجيددا نمحمددد 8102

090و .وهو ما تحاول الدول النامية ذات اب تصداديات الهدعيية ابعتمداد عميده لن دل وتدوطين
التكنولوجيا الحديثة بج ل ايسعار.
وعمد الددر م مددن أهميددة الهندسددة العكسددية وددين الددبعض ددد يتسددو

مددن وكددرة الهندسددة

العكسية هذ بوصيها سطواً عم الممكية اليكريدة لممنتجدات أو بدراةات ابستدراع حيدث يرونهدا
نوعاً من الغش التجاري لكن الح ي ة عكس ذل تماماً والهندسة العكسية تدؤدي إلد الكهد

واليهم الدواعا ل ددر كبيدر مدن المعمومدات الكاممدة ودا المندتا وهدذ ممارسدة مهدروعة وعمميدة
مباحددة أسم يداً ومهددروعة انونيداً إذا تمددت ووددة هدوابط و واعددد معينددة وددا ممارسددتها وتمثددل
واحددة مدن أبددرز طدرة الدتعمم التددا توصدل إليهددا عممداة وسبدراة الدددول المت دمدة وأن اسددتسدام

الهندسددة العكسددية عم د نحددو عممددا مسطددط ومسددت ر ينددجى بهددا عددن م دواطن الهددبهات وعددن
ايسدداليب المأسم يدة التددا يزاولهددا ممارسددو عمميددات الغددش التجدداري نالمجمددس ال ددوما لمتعمدديم
والبحث العمما 892 -891 0992و.
أهدا

وه دمً عددن أن الهندسددة العكسددية هددا ال ددادرة عم د تح يددة الميددزة التناوسددية وهددا أهددم
المؤسسات الريادية التا تسع لتح ي ها من سمل ت دديم مندتا ذو جدودة عاليدة وسدعر

أ دددل مدددن أسدددعار المناوسدددين يهدددمن لهدددا الوصدددول لمميدددزة التناوسدددية عمددد المسدددتوى المحمدددا
والعددالما بمددا يهددمن لهددا ابسددتمرارية والمحاوظددة عم د حصددتها السددو ية ن طيهددات 8102
9و .والهندسدددة العكسدددية مدددن ايسددداليب الحديثدددة التدددا تمجدددج إليهدددا الجامعدددات بهدددد
المجتمعات تواتاحة هراكة ما مؤسسات المجتما المستمية بهد

تطدددوير

تطويرها.

و دددد أكدددد البهدددري وجدددوهر ن019 8109و أن الهندسدددة العكسدددية تعدددد أسدددموباً يتسدددذ

المبتكدددر لتطدددوير مندددتا مبندددا عمددد وكدددرة موجدددودة مسدددب اً بهدددد

تحسينات عميها ووة ابحتياجات وها أسموب يعن باكتها

إعدددادة اسدددتسدام أو إهددداوة

المبدادئ الت نيدة لنظدام أو مندتا

ما من سمل تحميل بنيته إل أجزاة أو محاولة إعادة تصنيا نظام مهابه ي دوم بدنيس الوظييدة
التا ي وم بها النظام ايصما أو عممية ياس لجزة توانتاج هكل هندسا لهدا تواعدداد البياندات
الهندسية المناسبة عادة تصنيعها.
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ور م كون الهندسة العكسية ميهوماً حديثاً ي ل سماعه عند التربويين وينها متداولة

وا العموم التطبي ية وهو أسموب لججت إليه الدول المت دمة وا تطوير ال درة الت نية لمبمدان
المستوردة لمت نية المتطورة حيث يتم من سملها التعر
تيكيكها إل

أجزائها ايولية واكتها

بينها كما يمكن التعر

عم

عم وحدة إنتاج معينة عن طرية

المواصيات التيصيمية لهذ ايجزاة وطبيعة الترابط

مواصيات المواد المستسدمة وا إنتاجها عن طرية تحميل

مكوناتها نال صير 2 -2 0990و .كما اعتمدت العديد من الدول عم الهندسة العكسية
وا تطوير ال درات الت نية كالهند وكوريا الجنوبية وسنغاوورة والصين نال صير 0990
2و .واعتمدت تم الدول عم الجامعات والمراكز البحثية بها لتح ية نههتها وت دمها ون ل
الت نية الغربية إليها.
والجامعة ها المسئول ايول عن ن ل المعدار الظداهرة والباطندة والمسدئولة عدن تطدوير
المجتمددا مددن سددمل البحددث العممددا التطبي ددا بمددا لددديها مددن مسددزون مددن العممدداة والمهندسددين
والينيددين الددذي ي ومددون بددجداة البحددوث التطبي يددة التددا تركددز عمد المحاكدداة والتجددارب المعمميددة
وهددو مددا اعتمدددت عميدده الدددول الحديثددة مثددل كوريددا الجنوبيددة وماليزيددا مددن سددمل دعددم ايبحدداث
العمميددة المهددتركة بددين الجامعدددات وال طدداع الصددناعا وتح يددة الت ددددم والريددادة ون ددل الت نيدددة
المناسبة وتهيئة التربة السصبة بستيعابها وتطويرها نبالنور ا ريبيل 01 8103و.
ومن هذا المنطمة بدأت المؤسسات التعميمية ساصة الجامعات تتسابة بعتماد الهندسدة
العكسددية وددا مناهجهددا لتح يددة الريددادة مددن سددمل تحسددين وتطددوير منتجاتهددا وتحويمهددا إلدد
صناعات إبداعية لكونها عممية ائمة عم تحميدل أبعداد ومكوندات مهداهدة واسدتسمص طدرة
تهغيمية جديدة وهمً عن ال يام بها بصورة عكسية م ارنة بعمميات التصميم الطبيعية.

مشكلة الدراشة
وددا ظددل هددذ التغي درات المتمح ددة أصددبحت منظومددة التعمدديم العددالا تواجدده تغي درات نوعيددة
التسصصدات
عديدة منها ابستجابة بحتياجات سوة العمل ومتطمبات المجتمدا والتندوع ودا
ّ
المتاحة وابلتزام بجنظمة الجودة وُنظم ابعتماد ايكاديما وتتطمب هذ التحوبت العمدل الجداد

ووعاليتده وتح يدة ابسدتسدام ايمثدل لممدوارد
لترهيد سياسات التعميم العالا بغيدة تحسدين أدائده
ّ
المتاحددة ماديدددة كانددت أم بهدددرية واسدددتبدال ا دارة البيرو راطيددة بدددنظم أكثددر مروندددة نالت ريدددر
العربا العاهر لمتنمية الث اوية 82 8102و.
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وما تزايد الطمب عم هذ التكنولوجيات والتطبي ات ازدهدرت صدناعة المحتدوى الر مدا
وأهددحت المحددر الددرئيس واليعددال لمتنميددة وددا كاوددة الميددادين كمددا أصددبم إنتاجهددا مددن أهددم
مصادر الدسل ال وما لمنمو اب تصادي .وما ظهور مجتما من نمط جديد يعتمد اعتمداداً كميداً

عمد التكنولوجيددا الر ميددة يسددم بمجتمددا المعروددة أو مجتمددا المعمومددات أو المجتمددا الر مددا

و ددد اتهددم دور الجامعددات وددا ن ددل التكنولوجيددا مددن سددمل البحددث العممددا ودور وددا تطددوير
المجتمددا وتزويددد الطددمب بال دددرات والمهددارات المزمددة لتمبيددة احتياجددات المجتمددا مددن الت نيددة
الحديثة والمتطورة.
ور م كون أهمية التعميم الريادي ودين هندا بعدض المؤهدرات التدا تحدول دون التحدول
نحو الجامعة الريادية منها أن رؤيدة ورسدالة واسدتراتيجية الجامعدات المصدرية ب تتبند تنميدة
ث اوة ريادة ايعمال و مة اهتمام ال يادات الجامعية بتهجيا الطدمب عمد ريدادة ايعمدال مدا
مة وجود حاهنات أعمال لممهدروعات الرياديدة داسدل الجامعدات بجاندب هدع
لدعم ريادة ايعمدال وهدع

البنيدة التحتيدة

نسدبة ا نيداة عمد البحدث العممدا ممدا كدان لده أثد ارً سدمبياً عمد

إنتاج اببتكار نالرميدي 391 8102و .وعم الدر م مدن اعتبدار اسدتسدام الهندسدة العكسدية
هرورة ممحة إذا كان المندتا مرتبطداً بدايمن ال دوما لمدولدة ساصدة ودا مجدال ا نتداج والددواع
وحل مهدكمت التدجمين اليندا لممعددات التدا يتعدذر الحصدول عمد

طدا الغيدار لهدا مدن المندتا

ايصما .نالمجمس ال وما لمتعميم والبحث العمما 892 0992و.
وعم د الددر م مددن كددون الهندسددة العكسددية وسدديمة هامددة وناجعددة لمعروددة أسددباب التيددوة
المددادي لممجتمعددات المت دمددة وود سددر الصددناعات المستميددة ومعروددة أسدرارها تصددنيعاً وتجويددداً
ور م كونها مصدر نا لممعار وتمكن المتعمم من التعامل مدا أوهدل السدما والسددمات التدا

تتجسددد ويهددا الحهددارة الماديددة لمدددول المت دمددة والتددا يكمددن ويهددا دددر هددسم مددن المعمومددات
العممية والينية والتكنولوجية وينهدا مدا زالدت ائبدة عدن التطبيدة وب تهدمها الكتدب وب تم نهدا
المدارس والمعاهد والجامعات نالمجمس ال وما لمتعميم والبحث العمما 822 0992و.
ور م ابهتمام العالما بالممكية اليكرية وكييية تطبي ها وين الكثير من الجامعات
المصرية ما زالت سياسات الممكية اليكرية ير واهحة لديها مما يعنا مة ابهتمام بحوث
الهندسة العكسية حيث كهيت دراسة است صائية أجريت عام 8102م هممت ن020و
مؤسسة بحثية وجامعة أنه ب توجد سياسات واهحة وا مجال ح وة الممكية اليكرية أو حت
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تواجد لمكتب إدارة الممكية اليكرية وا مؤسسات البحوث المصرية وأبمغت ن20و مؤسسة عن
عدم توور سياسات ح وة الممكية اليكرية لديها وأوادت ن89و مؤسسة أن السياسات تتعمة
و ط بمجال ح وة الطبا وأظهرت الدراسة أن ن٪ 28و من المؤسسات المعنية أعمنت أن
الباحثين لديها ليسوا عم

معروة كاوية بها وب يعروون إذا كان لديهم الحة وا تسوية

نتائجها أم ب ).(United Nations, 2017, 61
وما ما أوصدت بده بعدض الدراسدات مثدل دراسدة سدرور وعبدد الراهدا ن391 8103و
ودراسددة عمددرو هديددة ن020 8102و بهددرورة ابعتمدداد عمد التيكيددر التصددميما وددا تصددميم
السدددمات أو الهندسددة العكسددية بوصدديها مددن ايسدداليب الحديثددة لمحصددول عمد ميددزة تناوسددية
لممؤسسددات ومددا توصدديات دراسددة رهدديد والزيددادي ن882 8103و وت ريددر ايمددم المتحدددة
ن2 8108و بهدددرورة ربدددط الصدددناعات ا بداعيدددة بالجامعدددات وجعمهدددا بيئدددة عمميدددة محيدددزة
لإلبدددداع .وكدددذل مدددا مدددا أوصدددت بددده دراسدددة الرميددددي ن391 8102و بهدددرورة أن تتحدددول
الجامعدددات المصدددرية إلددد جامعدددات رياديدددة هددددوها نهدددر وتنميدددة ث اودددة ريدددادة ايعمدددال .إب أن
الجامعات المصرية مدا زالدت تسدير عمد الدنمط الت ميددي ر دم كدل المتغيدرات العالميدة التدا تمدر
بها المجتمعات.
وتجسيساً عم ما سبة تسع الدراسة الحالية إل ا جابدة عدن التسداؤل الدرئيس التدالا

مددا متطمبددات تحوي دل الجامعددات المصددرية إل د جامعددات رياديددة وددا هددوة الهندسددة العكسددية
ولإلجابة عن هذا التساؤل يجب ا جابة عن التساؤبت اليرعية التالية

 -0ما ا طار النظري لتحويل الجامعات المصرية إل
الهندسة العكسية

جامعات ريادية وا هوة

 -8ما درجة تواور متطمبات تحويل الجامعات المصرية إل

جامعات ريادية وا

هوة الهندسة العكسية من وجهة نظر أعهاة هيئة التدريس بجامعتا سوهاج

ودمنهور

 -3ما درجة ابستم

بين متوسط استجابات أوراد العينة حول درجة تواور

متطمبات تحويل الجامعات المصرية إل

جامعات ريادية وا هوة الهندسة
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العكسية من وجهة نظر أعهاة هيئة التدريس بجامعتا سوهاج ودمنهور وو اً
لمتغيرات الدراسة

 -2ما معو ات تحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية وا هوة الهندسة
العكسية من وجهة نظر أعهاة هيئة التدريس بجامعتا سوهاج ودمنهور

 -2ما التوصيات والم ترحات ا جرائية المزمة لدعم تحول الجامعات المصدرية إلد
جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية

أيداف الدراشة
تهد

الدراسة إل

 -التعر

عم

العكسية.

 -الكه

ايساس اليكري والنظري لمجامعة الريادية وا هوة الهندسة

عن درجة تواور متطمبات تحويل الجامعات المصرية إل

جامعات

ريادية وا هوة الهندسة العكسية من وجهة نظر أعهاة هيئة التدريس

بجامعتا سوهاج ودمنهور.

 -الكه

عن درجة ابستم

بين متوسط استجابات أوراد العينة حول تواور

متطمبات تحويل الجامعات المصرية إل

جامعات ريادية وا هوة الهندسة

العكسية من وجهة نظر أعهاة هيئة التدريس بجامعتا سوهاج ودمنهور وو اً

لمتغيرات الدراسة.

 -الكه

عن معو ات تحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية وا هوة

الهندسة العكسية من وجهة نظر أعهاة هيئة التدريس بجامعتا سوهاج

ودمنهور.

 ت ديم التوصيات والم ترحات ا جرائية المزمة لدعم تحويدل الجامعدات المصدريةإل جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية.
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أينية الدراشة
تن سم أهمية الدراسة إل
 حيويددة الموهددوع وحداثتدده حيددث يتندداول موهددوعاً جديددداً توليدده ايدبيددات التربويددة ودداالدددول المت دمددة اهتمامداً كبي د ارً وهدو اسددتسدام الهندسددة العكسددية وددا التعمدديم الجددامعا
وتمكين الطمب منها وتمكينهم من المهارات الريادية التا تؤهمهم لممساهمة ودا بنداة

اب تصاد الوطنا وتح ية التميز والمناوسة.
 تتدزامن الدراسددة الحاليددة مددا بعددض التغيددرات التددا يهددهدها المجتمددا الحاهددر وددا ظددلعصر التحول الر ما كونها تسهم وا إثراة المعروة التربوية حول اسدتسدام الهندسدة
العكسية وا التعميم مما يعد إهاوة لممكتبة العربية.
 كدون تحويدل الجامعدات المصدرية إلد جامعدات رياديدة صديغة حديثدة ومعاصدرة لمتعمديمالجامعا هدوها الربط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية ودا ظدل صدي حديثدة تعمدل
عم تح ية الب اة والتناوسية.
 -تعمل الجامعة الريادية عم تيعيل وتكامل وظدائ

الجامعدة الثمثدة التددريس والبحدث

العممددا وسدمددة المجتمددا إهدداوة إلد تنميددة ريددادة ايعمددال وتعزيددز اب تصدداد ال ددائم
عم المعروة ونمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنتجات ال ائمة.
 تطددوير التعمدديم الجددامعا وانت الدده لمتعمدديم الريددادي بمددا يتناسددب مددا متطمبددات التنميددةاب تصادية وا هوة استسدام الهندسة العكسدية وتحدديث رسدالة الجامعدة ودا السدمدة
ابجتماعية واب تصادية من ناحية ثالثة.
 اعتمددداد الكثيدددر مدددن الددددول المت دمدددة عمددد الهندسدددة العكسدددية ودددا التعمددديم الت نددداوالتكنولوجا باعتبار أساس وا تح ية الت دم وا هت مجابت الصناعة.
 اعتبار الهندسة العكسية وسيمة واعمدة ورسيصدة ودا الددول الناميدة ودا حدل مهدكمتالتجمين الينا لممعدات التا يتعذر الحصول عم

طا الغيار لها من المنتا ايصما.

 تييددد الدراسددة الحاليددة ال ددائمين عمدد الجامعددات المصددرية وددا كيييددة ابسددتيادة مددناليرص التا يوورها عصر التحدول الر مدا لمجامعدات باسدتسدام الهندسدة العكسدية ودا
إنتاج الصناعات ا بداعية من أجل تح ية ميهوم الجامعة الريادية.
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مهًج الدراشة وإجراءاتًا
تعتمددد الدراسددة الحاليددة عم د المددنها الوصدديا الددذي يسدداعد وددا التعددر عم د متطمبددات
تحويدل الجامعددات المصددرية إلد جامعددات رياديددة وددا هددوة الهندسددة العكسددية مددن وجهددة نظددر
أعهدداة هيئددة التدددريس بجددامعتا سددوهاج ودمنهددور حيددث تهددتمل الدراسددة عمد جانددب نظددري
متكامل ليهم تمد المتطمبدات كمدا تحدوي جانبداً تطبي يداً نميددانياًو لمو دو عمد درجدة أهميتهدا

مدددن وجهدددة نظدددر أعهددداة هيئدددة التددددريس بالجدددامعتين وذلددد بتصدددميم اسدددتبانة لمو دددو عمددد
متطمبات تحويل الجامعات المصرية إل جامعدات رياديدة ودا هدوة الهندسدة العكسدية والتعدر

عم المعو ات التا تحول دون ذل من وجهدة نظدر أعهداة هيئدة التددريس بجدامعتا سدوهاج
ودمنهور.

حدود الدراشة
تن سم حدود الدراسة إل
 الحدود المكانيدة وويهدا تدم اب تصدار عمد التطبيدة عمد كميدات العمدوم -الصديدلة –الطدددب البيطدددري – الزراعدددة – التمدددريض بجدددامعتا سدددوهاج ودمنهدددور عبدددر اسدددتبانة
الكترونية وجهت لألعهاة عبر موا ا التواصل ابجتماعا المستمية.
 الحددود الموهددوعية ا تصددرت الدراسدة عمد التعددر عمد متطمبددات تحويددل الجامعدداتالمصددرية إل د جامعددات رياديددة وددا هددوة الهندسددة العكسددية مددن وجهددة نظددر أعهدداة
هيئة التدريس بجامعتا سوهاج ودمنهور.
 الحدود البهرية تم التطبية عم عينة عهوائية من أعهاة هيئدة التددريس نأسدتاذ-أسددتاذ مسدداعد – مدددرسو بكميددات نالعمددوم -الصدديدلة – الطددب البيطددري – الزراعددة -
التمريضو.
 الحددددود الزمنيدددة تدددم التطبيدددة ودددا اليصدددل الدراسدددا ايول لمعدددام الجدددامعا -81818180م.
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مصطلخات الدراشة
أ -اجلامعات الريادية Entrepreneurial universities
تتعدد تعريياتها ومنها
 -ها التا تتبن

النموذج الحمزونا الثمثا نالجامعة -الحكومة – الصناعةو وا إدارة

عممياتها التا تتسم باببتكارية وا بداع والمساطرة وتسع

لتنمية ريادة ايعمال

ايكاديمية من سمل التربية الريادية وتسوية البحوث والتراسيص وبراةات ابستراع
توانهاة الهركات التابعة لها لتح ية الرسالة الثالثة لمجامعة المتمثمة وا التنمية
اب تصادية وابجتماعية وهمً عن وظائيها الت ميدية والوصول لمعالمية وامتم ميزة
تناوسية لتح ية مكانة مرمو ة مت دمة بين الجامعات العالمية الرائدة نمحمود أحمد

332-332 8102و.
 ها تم الجامعة التا تسع إل زيادة روح المبادرة واببتكار والمجازوة تواحداث التغييراتالمطموبة وا أنهطتها وابنت ال من حالة إل حالة أوهل تجعمها من الجامعات المنتجة
والوصول إل مسرجات ريادية تكون لها دور إيجابا وا المجتما وتجد الحمول المبتكرة
ل هايا المجتما من سمل البحوث العممية وتح ية التنمية اب تصادية وابجتماعية
نأوسو نوري حمدي 222 8102و.
 -الجامعة التا تدرب الطمب بهكل ورادى وترسمهم إل

العالم السارجا وها تمثل

الحاهنة الطبيعية التا توور هياكل الدعم لمطمب وأعهاة هيئة التدريس والعاممين لبدة
مهاريا جديدة؛ وكرية وتجارية معا وذل من سمل صيا ة التوجيه ابستراتيجا عبر
التركيز عم

ايهدا

ايكاديمية وتحويل المعروة المنتجة وا الجامعة إل

المراوة

اب تصادية وابجتماعية )(Fayolle & Redford,2014, 3
ب -اهلهدشة العكصية Reverse Engineering
تتعدد مياهيم الهندسة العكسية ومنها
 تعر بجنها نها ليهم الهي كمة وايساس الذي تم تنييذ المنتا بها وي دم ت رير يحتويعم ا جراةات والمواصيات وطرة التصنيا ويعتبر مجال صناعة البراما الحاسوبية
أكثر مجال تطبة ويه عمميات الهندسة العكسية حيث يستياد منها وا تصميم تتابا
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العمميات وسطوات التنييذ لتصميم براما جديدة أو تطوير البراما ال ديمة (Germin,
)2002, 9
 آلية تعن باكتها المبادئ الت نية آللة أو نظام من سمل تحميل بنيته إل أجزاة أومحاولة إعادة تصنيا نظام مهابه له ب وم بنيس الوظيية التا ي وم بها النظام
ايصما وتوص

الهندسة العكسية بجنها عممية ياس لجزة ما توانتاج هكل هندسا

لها تواعداد البيانات الهندسية المناسبة عادة تصنيعها نالبهري 810019و.
 -أسموب يتسذ المبتكر لتطوير المنتا مبنا عم وكرة موجودة مسب اً بهد إعادة

استسدامها أو إهاوة تحسينات عميها ووة احتياجات ور بات الزبائن وعم أساس
إد ار الزبون لم يمة وعم هوة ايسعار المناوسة نيع وب صالم 8103و

 -ويطمة عميها أيهاً أسموب التحميل الميك

وهو أحد وروع الهندسة وهو عممية

تكنولوجية تبدأ بتحميل المنتا ايصما بالكامل لمعروة مواصياته الهندسية بهد
إنتاج بديل له أو تحسين المنتا وزيادة إمكانياته و درته لتجنب العيوب الموجودة وا

المنتا ايصما وتتطمب هذ الت نية وجود اعدة عممية وتكنولوجية مت دمة يستند
إليها و د تطبة هذ الت نية نتاج نظام بالكامل أو أحد مكوناته أو حت

طعة يار

نسرور عبدالرها 221 8102و

التعريف اإلجرائي للجامعة الريادية يف ضوء اشتخدام اهلهدشة العكصية
ترى الدراسة الح الية أن الجامعة الريادية ها التا ترتبط بهكل كبير بال درة عم
ابستجابة لميرص التا ييرهها عصر التحول الت نا والتكنولوجا ومتطمبات الثورة الصناعية
الرابعة من سمل هراكات وعمية ما المؤسسات الصناعية واستثمارها وا تجهيل الطمب
تواكسابهم سمات ريادية ائمة عم استسدامات الهندسة العكسية وتمكينهم من ممارستها وا

إيجاد صناعات إبداعية جديدة ومبتكرة وبطرة انونية وترتبط بجسواة العمل بما ينعكس عم
التنمية اب تصادية والتوطين التكنولوجا.

الدراشات الصابكة
عم

الر م من مة الدراسات المرتبطة بمتغير الدراسة نظ ارً لحداثة استسدام ميهوم

الهندسة العكسية بالجامعات وتوظييها وا تحويل الجامعات الحالية إل جامعات ريادية .إب
أن هنا بعض من الدراسات ال ريبة والتا سيتم عرهها وا محورين وها
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أوالً :دراشات تهاولت اجلامعات الريادية والتوجٌ الريادي
هدوت دراسة وارسا وآسرون ) (Farsi, etal, 2012إل وها تصور لجامعة ريادية
تتناسب ما الدول النامية وا هوة العوامل اب تصادية والث اوية والسيا ية المميزة لهذ
البمدان واستسدمت الدراسة المنها الوصيا وأجرت م ابمت ما ن02و سبي ارً من أساتذة

ومسئولا الجامعات وسبراة وا نوادي العموم والتكنولوجيا وتوصمت إل هرورة تواور عناصر

مثل أن تكون الجامعة مكاناً لتدريب الموارد البهرية جنباً إل جنب ما البحث والتعميم وأن
تتبن الجامعة تعزيز السصائص الريادية لدى أورادها وتكون ادرة عم تدريب الطمب عم

ابتكار ت نيات ومنتجات جديدة ما وجود هبكات اتصال ما الصناعة وأصحاب ايعمال .كما
هدوت دراسة جيب ) (Gibb, 2012إل

إطارً استراتيجياً لجامعة ريادة ايعمال
ا
بناة

واستسدمت المنها الوصيا من سمل تحميل ايدب العالما واستسمص الدروس المستيادة
من عدد من الجامعات لتح ية التآزر ابستراتيجا بين اينهطة ال ائمة وا الجامعة
وتوصمت إل بناة استراتيجية لمجامعة لتيعيل وتنمية ريادة ايعمال ون ل المعروة وتدويل
الجامعة تواه ار أصحاب المصمحة التعميم لمريادة.

كما هدوت دراسة تايمور ) (Taylor, 2012إل

إعادة النظر وا تحميل كمر

0992م نهاة الجامعات الريادية ومسارات التحول التنظيما واستسدمت المنها الوصيا
وذل من سمل م ابمة ما نيس الميحوصين من جامعة كمر ايصمية وها جامعة واروي
البريطانية Warwick University

وتوصمت إل أن الجامعة تسير ووة نموذج كمر

با هاوة إل التنوع وا مصادر التمويل وتوسيا الجانب التنموي وحيز وتنظيم المهروعات
المتكاممة وأكد ن% 21و من العينة أن هنا اهتماماً بريادة ايعمال وا الجامعة وأكد ن21

%و أن ث اوة الجامعة تحتهن ايعمال وتحيز اببتكار .وا حين هدوت دراسة جاروهنوويتش
وأوونتيس ) (Jarohnovich & Avotiņš, 2013إل التعر عم الدور المتغير لمجامعة
الريادية وا البمدان النامية حالة بتييا  Latviaواستسدمت المنها الوصيا وتوصمت من
سمل تحميل العوامل المع دة التا تؤثر عم
ا ميمية إل

عممية تسوية المعروة وا سياة التنمية

انسياض اببتكارات العممية والتنظيمية والمنتا ون ص الموارد وسياسات

اببتكار الي يرة وا البحوث المحمية وانسياض أداة اينهطة المنيذة نتيجة ن ص الموارد
المتاحة وتواور م اومة التغيير وتهجيا هجرة الع ول وايموال سارج البمد.
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ووا هرة آسيا هدوت دراسة مو ) (Mok, 2013إل التعر عم آليات دول هرة
آسيا لتكوين جامعات ريادية وأثر عم

الحياة ايكاديمية وا دارية وا التعميم العالا

واستسدمت الدراسة المنها الوصيا من سمل تحميل الدراسات والت ارير وا حصائيات حول
الجامعات وا بعض دول هرة آسيا نالصين هونا كونا اليابان ماليزيا اليمبين جنوب
كوريا تايوان تايمندو وتوصمت إل أن جامعات هذ الدول اتسذت استراتيجيات تعتمد عم
ن ل المعروة وتهجيا البحث واببتكار بهكل أكثر جدية بعد تسييض التمويل الحكوما لمتعميم
العالا وتميزت الجامعات بالتعاون ما ال طاعات الصناعية والتجارية وا مهاريا ايبحاث
والتطوير ون ل المعروة لتعزيز ال درة التناوسية العالمية والتحول من الوطنية إل الدولية.
ووا البيئة العربية هدوت دراسة صالحا وتاكتا ) (Salhi & Taktak,2013إل
التعر

عم

التعمم الريادي بالجامعات التونسية واستسدمت المنها الوصيا وطب ت

استبانة عم عينة من طمب الجامعات التونسية لمتعر عم منهجية تدريس ريادية ايعمال
والحم ات الدراسية التدريبية والتنمية ابجتماعية واب تصادية ودعم روح المبادرة وال يم
الريادية وتوصمت إل أن براما التربية الريادية الم دمة تسهم وا تنمية درة الطمب لمعمل
وا ورة عمل واستسدام الهبكات وحل المهكمت وتحديد اليرص المتاحة والمهاركة بيعالية
وا عممية التعمم إب أنه ب يوجد حوار أو تعاون بين ا دارات المستمية لسياسات الدعم
الحكوما وا مجال ت عمم ريادة ايعمال كما أن التعاون المؤسسا بين نظام التعميم الرسما
وسوة العمل هعيية والو ت المسصص لتعمم الريادة ير كا .
ووا البرازيل هدوت دراسة أرانها وجارسيا ) (Aranha & Garcia, 2014إل وها
نموذجاً لت ويم التعميم العالا وا البرازيل وا هوة ميهوم الجامعة الريادية من أجل ابعتماد
المؤسسا واستسدمت الدراسة المنها الوصيا من سمل تحميل ايدب النظري حول الجامعة

الريادية واينماط والنماذج المتعددة لها وا عمميات الت ويم الداسما والسارجا وتوصمت
الدراسة إل

وها ن 01و من ايبعاد والمؤهرات لمت ويم المؤسسا السارجا وكذل

ن01و

أبعاد لمجامعة الريادية الم ابمة يبعاد الت ويم .كما جاةت دراسة ماوا )(Mavi, 2014
بهد

وها مؤهرات لمجامعة الريادية باستسدام مدسل عممية التحميل الهرما ليوزي وت نية

ووزي لطمب ايوهمية بواسطة التهابه إل الحل ايمثل واستسدمت الدراسة المنها الوصيا
وطب ت ايداة عم

ن08و من المديرين وايكاديميين الجامعيين لتحديد أوهل المؤهرات

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 851 -

عدد يوليو-ج0206 )78( -6م

متطلبات تحويل الجامعات المصرية ...

وتوصمت إل أن أهم مؤهرات الجامعة الريادية تتمثل وا العوامل البيئية الرسمية والعوامل
البيئية ير الرسمية وعوامل المصادر الداسمية وال درات الداسمية .وهدوت الدراسة دراسة
عبد ال ادر ن8102و إل

اطارً مياهيمياً حول الريادة والمنظمة الريادية وتحديد
ا
ت ديم

المعو ات التا تواجه المنظمات وا التحول نحو المنظمة الريادية وتحديد ايولويات وايسس
الناجحة وا معالجة تم

المعو ات وكان من بين أبرز نتائا الدراسة أن ابعتماد عم

ايساليب الت ميدية وا التعميم وعدم تهجيا ايوراد بستسدام الت نيات الحديثة وا العممية
التعميمية انعكس عم

عدم ا وادة من درات تم

الت نيات وا تسهيل العممية التعميمية

وتحسين مستواها.
ووا كرواتيا هدوت دراسة سينيجوو

وآسرون ) (Senegovic, etal, 2014إل

التعر عم ميهوم الجامعة الريادية والع بات المحتممة لتنييذ وا كرواتيا ما التركيز عم
الجانب التدريسا واستسدمت الدراسة المنها الوصيا وتوصمت إل أن هنا جامعات ترى
أهمية التحول لجامعة ريادية لمتكي

ما البيئة المتغيرة التا تهجا عم الترويا التجاري

لألبحاث توايجاد روابط أوهل بين الصناعة والجامعة وتطوير ال يم المناسبة والمهارات
ابجتماعية بين الطمب والتووية بين البعد ابجتماعا واب تصادي توايجاد مصادر جديدة

لمتمويل وترى أن أهم الع بات التا تواجه تنييذ هذا الميهوم وا الجامعات الكرواتية زيادة
عبة أعهاة هيئة التدريس وهع

المهاركة ما أصحاب المصمحة وهع

است مل

الجامعات .ووا تركيا هدوت دراسة أوو ) (Ufuk, 2016ل ياس أداة الجامعات الريادية
والمبتكرة وا تركيا ودورها وا المساهمة وا تح ية التنمية اب تصادية وابجتماعية ودورها
وا مجال البحوث والتعميم واستسدمت المنها الوصيا وأكدت الدراسة وجود تياوت ممحوظ
بين الجامعات وا ابهتمام بالتعميم الريادي مما ينعكس عم

دورها وا تنمية المجتما

المحما المحيط بها وأوصت الدراسة بهرورة إدسال مصادر جديدة لألوكار وا جدول أعمال
البحوث ايكاديمية ومعالجة المساو

العممية وزيادة ابست ملية المالية لمجامعات وتيعيل

دورها وا المساهمة العممية بصورة أكثر إيجابية وا التنمية ا ميمية المستدامة والت دم
ابجتماعا.
كما هدوت دراسة يوان-تهيه ) (Yuan- Chieh, etal, 2016إل

الو و

براعة البحوث التا يت م إسراجها من بل الجامعات الريادية واعتمدت الدراسة عم
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المسحا وا جما آراة أكثر من ن 232و عهو هيئة تدريس من ست جامعات وأكدت الدراسة
أن ما يتم إسراجه من البحوث الجيدة عدد ميل نتيجة لعدم وجود الدعم المالا الكاوا الم دم
من بل الجامعات لمعمماة والباحثين .وهدوت دراسة محمود وأحمد ن8102و لمتعر

عم

كييية تحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية وا هوة ابستيادة من سبرات جامعتا
كامبريدج وسنغاوورة الوطنية واستسدمت مدسل حل المهكمت ومنها براين هولمز الم ارن
إل وها تصور م ترح لتحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية وا هوة ابستيادة
من سبرات جامعتا كامبريدج وسنغاوورة الوطنية وتهمن التصور الم ترح المنطم ات
اليمسيية ومممم التصور الم ترح نالرؤية والرسالة وايهدا

ابستراتيجية ال يادة والحكم

وتنمية الريادية عبر تنمية التعميم والتعمم والبحث العمما وريادة ايعمال وايعمال ايكاديمية
من سمل إنهاة مركز الجامعة لممهروعات الريادية والتدويل والتمويلو ثم وها متطمبات
تنييذ التصور الم ترح وكان من بين نتائا الدراسة أن سبرات جامعتا كامبريدج وسنغاوورة
الوطنية أسذتا بيكرة الجامعة الريادية ال ائمة عم تنمية ايعمال وتسوية البحوث وبراةات
ابستراع
وهدوت دراسة تووية ومرسا ن8102و إل ت ديم تصور م ترح عن الجامعة الريادية
ودورها وا دعم وتح ية المزايا التناوسية المستدامة واستسدام المنها الوصيا إل

ت ديم

اطار مياهيما حول الريادية وأسسها ومبادئها وسصائصها والتعر عم طرة التحول نحو
جامعة ريادية ادرة عم

دعم وتح ية المزايا التناوسية المستدامة وأهم معو اتها توابراز

الجوانب المهمة وا الميزة التناوسية المستدامة لمجامعة من سمل تناول ميهومها ومبررات
ابهتمام بتح ية هذ المزايا ومصادرها وأبعادها ومتطمباتها ثم توهيم العم ة بين
التناوسية المستدامة والريادية وا الجامعات وأسي ارً وها تصور م ترح لدور الجامعة
الريادية وا دعم وتح ية المزايا التناوسية المستدامة .وهدوت دراسة الرميدي ن8102و إل
التعر

عم

دور الجامعات وا تنمية ث اوة ريادة ايعمال لدى الطمب وتحديد المعو ات

التا تواجه الجامعات المصرية وا تنمية ث اوة ريادة ايعمال لدى الطمب ثم طرح
استراتيجية م ترحة لزيادة دور الجامعات المصرية وا تنمية ث اوة ريادة ايعمال لدى لطمب
وتحويمها إل جامعات ريادية .وأكدت الدراسة أن الجامعات تمعب دو ارً هاماً وا تنمية ث اوة

الريادة لدى الطمب وأنه ب توجد لدى الجامعات المصرية رؤية ورسالة واستراتيجية تتبن
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تنمية ث اوة ريادة ايعمال وعدم اهتمام ال يادات الجامعية بتهجيا الطمب عم

ريادة

ايعمال ما عدم وجود حاهنات أعمال لممهروعات الريادية داسل هذ الجامعات بجانب
هع

البنية التحتية لدعم ريادة ايعمال ما ياب التعميم الريادي بهكل كبير وا مستم

هركات بين الجامعات والجهات السارجية لدعم مهروعات ريادة
التسصصات ابهتمام بع د ا
ايعمال لدى الطمب ما هع

الدعم الجامعا لريادة ايعمال لدى الطمب.

ثانياً :دراشات تهاولت اهلهدشة العكصية
تنوعت هذ الدراسات وكان من أهمها
دراسة سرور ومحمد ن8103و التا هدوت إل

التعر

دور الذكاة التناوسا

عم

والهندسة العكسية وا تح ية الميزة تناوسية واستسدمت الدراسة المنها الوصيا وسمصت
الدراسة إل

أن الذكاة التناوسا والهندسة العكسية من أهم مياهيم ا دارة ابستراتيجية

الحديثة التا تس اعد ا دارة عم تح ية الميزة التناوسية وأن الهندسة العكسية تعد من أهم
ايساليب التا تساعد المؤسسات عم تحديد ورص تطوير المنتجات وتسييض تكالييها عن
طرية ت ييم منتجات المناوسين وتحميمها ومعروة مواصياتها ومكوناتها بهد
استنتاجات حول العممية التا تم عن طري ها تصنيا وت ديم تم

التوصل إل

المنتجات وأن الذكاة

التناوسا والهندسة العكسية يرتكزان عم تحميل البيئة الداسمية والسارجية لممؤسسة بهد
تحديد اليرص والتهديدات ون اط ال وة والهع

مما يساعد عم وها ابستراتيجية الممئمة

لبناة ميزة تناوسية وتعزيز مركزها التناوسا وا السوة.
ودراسة ايوندي ن8102و التا هدوت إل

التعر

عم

إمكانية تطبية عمميات

الهندسة العكسية وا هركة الكندي العامة واستسدمت المنها الوصيا واستعانت بالزيارات
الميدانية وا تعري

المديرين والعاممين بهركة الكندي بوصيها هركة بحثية توانتاجية بميهوم

ومناوا اله ندسة العكسية ما التركيز عم أحدث الوسائل المستسدمة ويها ثم بناة أنموذج
اوتراها واستبار لموصول إل صورة تعكس أوهل تتابا لعمميات الهندسة العكسية.
كما هدوت دراسة عبد ن8102و إل تحديد ماهية الهندسة العكسية وأهميتها بالنسبة
لمدول النامية ثم تحميل ابعت ار

ال انونا الصريم بالهندسة العكسية وا بعض اينظمة

الدولية ن النظام المتينا النظام اينجمو أمريكاو ثم تحميل ابعت ار

ال انونا الهمنا

بالهندسة العكسية وتحديد ايسس ال انونية لنجاح الهندسة العكسية داسل الدول النامية
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واعتمدت الدراسة عم المنها الوصيا ومن أهم نتائجها أن عمميات الهندسة العكسية ها
ايكثر أماناً لمدول النامية لكا تصل إل

در من ايهمية التكنولوجية التا تمكنها من تح ية

نمو ا تصادي وأن ت نية الهندسة العكسية ترتبط بمسجلة حرية الصناعة وحرية المناوسة

ارتباطاً وثي اً نجاح الدول النامية وا ابستيادة من ت نية الهندسة العكسية لموصول إل

المعار التكنولوجية الحديثة مرتبط بحجم ما تممكه الدولة من بنية تحتية بحثية وأن وها
تنظيم انونا لمهندسة العكسية ب يتعارض ما الهد

المنهود من وراة وانين الممكية

اليكرية وهو تهجيا روح اببتكار التكنولوجا ون ل وتعميم التكنولوجيا.
كما هدوت دراسة العيي

ن8102و إل تحديد إمكانية تطبية أسموب الهندسة العكسية

لموصول إل الميزة التناوسية لمهركات الصناعية ايردنية ودور أسموب الهندسة العكسية وا
مواجهة الم ناوسين من سمل تصميم المنتا بج ل كمية وبجودة مناوسة ما هامش ربم
مناوس وتوجيه ال يادات ا دارية والينية باعتماد ايساليب الحديثة وذل من سم ل اعتماد
ت نية الهندسة العكسية وا تصميم منتا يمبا متطمبات المستييدين واستسدمت الدراسة
المنها الوصيا وطب ت استبانة عم

عينة بم

عددها ن22و هركة صناعية وسمصت

الدراسة إل ح ي ة أن الهركات الصناع ية بايردن تتبنا ت نية الهندسة العكسية وت وم بيجراة
استبارات عم المنتجات الجديدة لتتجكد من أن السامات والمواد ايولية الداسمة وا التصنيا
متوورة وا ايسواة.
وا حين هدوت دراسة البهري وجوهرن8109و إل

تطويا أسموب الهندسة العكسية

وا بناة نموذج لمزي الموحد واستنباط بعض المعايير وايسس العممية الم ننة لموصول إل
نماذج تامة وتح ة الهبط والمطاب ة لمعينات المنيذة بجسموب الهندسة العكسية .واستسدم
الباحث المنها الوصيا وهبه التجريبا لتطويا أسموب الهندسة العكسية وا بناة نموذج
الزي الموحد وتطوير منتا مبنا عم وكرة موجودة مسب اً بهد

إعادة استسدام أو إهاوة

تحسينات عميها ووة ابحتياجات وأنه يمكن تطبية الهندسة العكسية وا عمميات البحث
والتطوير لموصول إل طرة وأساليب ا نتاج الحديثة لتحسين الجودة وأن لها ال درة عم
تحسين المو

التناوسا لممنتجات وسيض التكالي .
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تعليل على الدراشات الصابكة
بعد ابطمع عم
الجامعات إل

الدراسات الساب ة اتهم أن هنا

اهتماماً كبي ارً ومتزايداً بتحويل

جامعات ريادية وكان من بين ايساليب المتبعة وا ذل

أسموب الهندسة

العكسية ودور وا تحسين ايداة وتطوير الصناعات ا بداعية بالمجتمعات .واتي ت الدراسة
ال حالية ما معظم الدراسات الساب ة وا استسدامها لممنها الوصيا ما عدا دراسة محمود
وأحمد ن8102و التا استسدمت المنها الم ارن لبراين هولمز .كذل اتي ت الدراسة الحالية
وا التجكيد عم أهمية استسدام الهندسة العكسية لتواكب التحول الر ما لممجتمعات وتحويل
الجامعات المصرية إل جامعات ريادية .واستيادت الدراسة الحالية من الدراسات الساب ة وا
بناة ا طار النظري لمدراسة .كما استميت الدراسة الحالية عن الدراسات الساب ة وا الدما بين
متغيرات الدراسة الجامعة الريادية والهندسة العكسية.

اإلطار الهظري للدراشة
أوال :اجلامعة الريادية
 تمهيد ميهوم الجامعة الريادية -أهدا

الجامعة الريادية

 سصائص الجامعة الريادية مبررات تحويل الجامعات الت ميدية إل جامعات ريادية أنواع ايعمال الريادية وا الجامعات -أبعاد الجامعة الريادية

ثانيا :اهلهدشة العكصية
 تمهيد ميهوم الهندسة العكسية -أهدا

الهندسة العكسية

 مبررات استسدام الهندسة العكسية الهندسة العكسية والممكية اليكرية)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 نماذج من تطبي ات الهندسة العكسية بعض الدول -سطوات تطبية منهجية الهندسة العكسية

ثالجا :دور اجلامعات الريادية واهلهدشة العكصية يف توطني التكهولوجيا
 تمهيد -أهدا

الجامعة الريادية وا سياة ميهوم الهندسة العكسية

أوال :اجلامعة الريادية
 -متًيد

ظهر ميهوم الريادة عم يد الكاتب ابيرلندي ريتهارد كانتيمون عام 0282م والذي

يعد أول من طرح الميهوم ومنه توالت الكثير من مياهيم الريادة ومنها التوجه الريادي
باعتبار التوجه الح ي ا ايبرز يي مؤسسة تسع لمتيوة وا عالم ايعمال .نالبوعينين
وآسرين 021 8103و.
كما انتهر ميهوم ريادة ايعمال بهكل كبير منذ بدايات ال رن الماها وا أوربا
وأمريكا حيث بدأت المنظمات ايهمية والحكومية والهركات والمؤسسات وا ابهتمام بمجال
ريادة ايعمال حت
الوظائ

أصبم أحد أهم المحاور الرئيسة وا التنمية ووسيمة واعمة

يجاد

وا سوة العمل لمواجهة البطالة بين السريجين ودما طاع ايعمال والمهاريا وا
0 8102و وأصبحت الريادة ها تم العممية

عممية التنمية اب تصادية نرواعا يوس
التا د تكون وردية أو جما عية وتهد

إل إ امة مهروع جديد نتاج سما أو ت ديم سدمات

تتميز باببتكار والمساطرة كما تهد

الربم وسمة يمة جديدة لصاحب المهروع

إل

ولممجتما نالصيروا عطية عمم 032-033 8181و.
ولربط الجامعات بايعمال الريادية دو ارً كبي ارً وا تح ية التنمية الهاممة وا المجتمعات

من سمل تطوير ا نتاج ودعم ال درات التناوسية لمجامعات و طاعات ا نتاج المستمية وما
تح ه من تطوير تكنولوجا لممجتما وذل

من سمل روا كياةة الطمب لمتعامل ما

مستجدات العصر بما يؤهل الجامعات لممناوسة والب اة وابرت اة عم

المستوى المحما

والدولا ويؤهل السريجين لمندماج وا سوة العمل العالما.
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كما اهتمت الكثير من الدول بالتعميم الريادي وتعزيز ث اوة ريادة ايعمال لدى الطمب
وتيعيل الدورات التدريبية الصييية لطمب الكميات بل وابهتمام بتنييذ براما ريادية لمراحل
الدراسات العميا كما وا رومانيا (Daniela, 2015, 168) .حيث أصبحت الجامعات اليوم
مطالبة بال يام بدور مباهر وا تح ية التنمية اب تصادية لممجتمعات (Zaharia, etal,
) 2010, 22بسيما من سمل عممية تنظيم توادارة المهاريا توايجاد بيئات مواتية لتعزيز دور
المبادرة لتتحول هذ الجامعات إل جامعات ريادية وا تنظيم وريادة ايعمال (Kirby,
) .2006a, 601كما ركزت الدول المت دمة عم

تنمية ث اوة ريادة ايعمال والذي يمكن

تح ي ه عن طرية تووير البيئة المواتية لدما ريادة ايعمال وا النظام التعميما وعممية
التعمم تواصدار التهريعات المزمة والتكامل بين جميا الجهات المعنية لتنمية الريادة

نسميمان 8 8102و

وتبنت بعض الدول وكرة التعميم الريادي همن المناها الوطنية لكونها تؤدي دو ارً

رئيساً وا عمميات ابعتماد وأثبتت المهروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم درتها عم إيجاد
ورص عمل لمسريجين وا مجابت اب تصاد المستمية ).(Kautonen, etal, 2010, 189

حيث أصبحت أعداد كبيرة من الطمب اليوم تسع إل التجهيل لمعمل الحر توا امة المهروعات
) (Kuratko, 2005, 578وأصبم الطمب يرون وا التعميم الريادي مادة جذابة لكونها
تتمركز حول وكرة العمل المست ل بعيداً عن ايعمال الت ميدية وا المؤسسات الكبيرة وما يرتبط

بها من تسمط الرؤساة وها تنما لديهم ابست مل بعممهم المست ل (Kautonen, etal,

) 2010, 192وهذا ما جعل الكثير من الدول تت دم وتتجه نحو تح ية التناوس الحر وا جميا
المجابت اب تصادية والتكنولوجية وزيادة أدوارها عبر المهاريا الصغيرة يورادها.
أما بالنسبة لمصر و د سطت سطوات حثيثة نحو تيعيل التربية الريادية والتعميم
الريادي بالجامعات المصرية كنواة لمتحول لجامعة ريادية ومنها التسطيط لتهجيا العمل
الحر منذ السبعينات من ال رن العهرين وتسارعها وا الثمانينات والتسعينات عبر معونات
أجنبية من المنظمات الدولية المهتمة بمجال ريادة ايعمال (Kirby & Ibrahim, 2015,
) 153ولكنها ما زالت هعيية لكون وكرة الجامعة الت ميدية ها المسيطرة عم نمط التعميم
الجامعا المصري.
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 -مفًوم اجلامعة الريادية

هنا العديد من التعرييات لمجامعة الريادية منها

 ها تم الجامعة التا تيهل النموذج الحمزونا الثمثا نالصناعة ايوساط ايكاديميةالدولةو إل جانب مهمتها وا التدريس والبحث بهد

تحسين ايداة اب تصادي ا ميما

أو الوطنا بجانب ميزة مالية لها ويعهائها حيث تمكن سريجا الجامعة من أن يكون
لهم تجثير كبير عم اب تصاد وتعتمد عم مواردها و دراتها وا سدمات المهاريا وتهتم
بصورة متكاممة بالبحث العمما والتدريس والتنمية اب تصادية (Philpott, etal, 2011,
).165
 -أو ها التا لديها أي مبادرة

امة مهروع جديد أو التوسا وا مهروع موجود باليعل

داسمها من بل ورد أو مجموعة أوراد أو كيانات حاهنة ومساهمة ب وة وا التنمية
المستدامة وزيادة الدسل ال وما بتوليد اببتكارات وتنمية ايسواة توايجاد ورص العمل
توادسال التكنولوجيا المتطورة لتحسين مسرجاتها نتووية مرسا 9 8102و.

 -ويعروها البعض بجنها المؤسسة التا تمتم

درة ا بداع واببتكار لمحصول عم

أكبر

حصة سو ية لمسما والسدمات المنتجة من سم ل جهود ايوراد الرياديين ولها ث اوة
ريادية وب تسه المجازوة نالهواهين 80 8102و.
 -تم

التا تعمل عم

تمكين الموظيين والطمب من إنهاة مهروعات والسعا لتنمية

اببتكار وا بداع وا مجال البحوث والتعميم واستسدام المعروة عبر الحدود والمساهمة
اليعالة وا تعزيز التعميم وا بيئة مجتمعية تتميز بمستويات عالية من الغموض والتع يد
وتووير تعميم متبادل ما أصحاب المصمحة وا المجتمعات المحمية والوطنية
والدولية).(Gibb, etal, 2013, 15

 أيداف اجلامعة الرياديةتهد

الجامعة الريادية إل

 إيجاد جيل من الرياديين والمبدعين ي دمون إبداعاً عمعممية أو مهروع جديد أو استراع أو اكتها

هكل منتا أو سدمة أو

نإبراهيم 022 8102و.
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 تحويل الجامعات من ايدوار الت ميدية كم دم لمتعميم وصانا لممعروة إل هري وا تح يةالتنمية اب تصادية لممجتما وتسوية البحث العمما لتطوير اب تصاد ال وما لتيعيل
مساهمة الجامعات وا التنمية اب تصادية ).(Morris, etal, 2013, 58
 اب رت اة بالجامعات من سمل تحسين مستوى العاممين بها وتعزيز التيكير ا بداعاوالريادي لدى أعهاة هيئة التدريس والطمب وتجهيمهم لمواكبة التطورات الت نية
والتكنولوجية ).(Zaharia, etal, 2010, 65-6
 توليد ون ل المعروة وتوطين التكنولوجيا وا المجتما من سمل البحث العمما المت دموال ائم عم التطوير واببتكار من سمل نهر النتائا أو تطبي ها(Taucean, etal, .
)2018, 585
 ت ديم المساهمات التا ترتبط بالتوجهات التنموية لممجتما عم المستوى المحماوا ميما وال وما والدولا )(Taucean, etal, 2018, 585
 تنمية مهارات و يم الريادة وا نيوس الطمب مثل رس يم حرية العمل واليكر وتعزيزالدواع عن يم العدالة وايمانة والكرامة والهر (Taucean, etal, 2018, 585).
 تح ية الريادة العممية لمجامعات وتح ية التيوة وا جميا التسصصات التا يحتاجهاالمجتما من سمل تطوير البحوث العممية لتكون مصد ارً لمبتكارات وتووير المعروة
ال ادرة عم

التطبية العمما من سمل تح ية الهراكة ما طاعات ا نتاج المستمية

لتطويرها وربط البحث العمما بالوا ا الميدانا وترويا ايبحاث الجامعية وت ديم
السدمات ابستهارية ل طاعات الصناعة المستمية وحل المهكمت التا تواجهها
).(Jianping & Chao,2014 ,1825
 جعل الجامعة هريكاً وا التنمية المستدامة الوطنية وا ميمية والدولية وتح ية ال درةوالميزة التناوسية لممجتمعات وتسوية البحوث التطبي ية بهد

تطوير الصناعات

المحمية وتوطين التكنولوجيا توايجاد منتجات جديدة ). (Morris, etal, 2013, 58
 مساعدة سريجا الجامعات وا الحصول عم المعار والمعمومات المبتكرة التا تمكنهممن الحصول عم الوظائ

المبتكرة أو تجسيس أعمال صغيرة ساصة بهم تمكنهم من

مزاولة العمل الحر وتووير ورص عمل جديدة ومبتكرة عبر تكوين رواد أعمال لديهم
العديد من الهركات الناهئة كبديل لموظيية ). (Meyers & Pruthi, 2011
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وبهذا وين الجامعة الريادية تعمل عم إعداد الطمب ووة آليات السوة المعاصر
والمتغير وتمكينهم من المهارات المستمية التا تمكنهم من ابندماج ب وة وا مجابت العمل
المستمية وتمكينهم من الحصول عم الوظائ
مما يعمل عم

المستمية وتجسيس هركات صغيرة ساصة بهم

تطوير المجتما وربط الجامعات بمؤسسات المجتما المستمية وتوطين

التكنولوجيا وا مؤسسات المجتما المستمية.

 -خصائص اجلامعات الريادية

تتميز الجامعات الريادية بعديد من السصائص تتمثل وا

 تتبن العمميات اببتكارية التا تتسم بالمساطرة والمبادرة وا تنمية ريادة ايعمال والريادةايكاديمية التا تؤهمها لمسبة وال يادة والتيوة.
 ت وم الجامعة الريادية عم الربط بين الجامعة والحكومة والصناعة والسوة من سملسياسة الحكومة المهجعة عم التياعل بين العناصر الثمثة ايسرى كما أن الجامعة
الريادية تعمل ما الحكومة والصناعة لتيسير توليد واستغمل المعروة والتكنولوجيا
نمحمود أحمد 8102و.
 -ن ل ونوطين التكنولوجيا و بولها عم

نطاة واسا وا ريادة ايعمال وا أيديولوجيتها

ووة آليات تنظيمية وعالة تنظم العم ات ما الصناعة نمحمود أحمد 8102و.
 -تمثل الجامعة الريادية الحاهنة التكنولوجية التا يمكنها استكها

واستغمل ايوكار

لتحويمها إل مبادرات اجتماعية وا تصادية ريادية عبر تكامل استراتيجا بين التدريس
والبحوث والمهروعات وتكامل ايهدا

وال يم ايكاديمية والتوجه نحو السوةنمحمود

أحمد 8102و.
 تبنا روح المساطرة وال درة عمطموحة ادرة عم

رؤية اليرص وت ييمها وا تنامها وجعمها جامعات

مواجهة المعو ات وعم العمل تحت الهغط نعبد ال ادر 8102

092و.
 مرنة يمكنها التجاوب ما التحديات المعاصرة و ادرة عم حهد الموارد المزمة لتح يةأهداوها عم نحو وعال و يام ا دارة بالتركيز عم سمة يمة مهاوة عن طرية أداة
ايعمال بهكل أوهل وأسرع وبتكمية أ ل نعبد ال ادر 092 8102و.
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 تعد بيئة حاهنة لمبتكار وا مدسمتها وعممياتها ومسرجاتها نالبراما التعميميةالموهوعات البحثية طرة التدريس وأساليب البحث وطرة ن ل المعروة وتطبي اتهاو مما
يعنا تطور مستمر لمواكبة كل ما هو جديد نمحمود أحمد 8102و.
 تبن أوكار إبداعية جديدة ادرة عم إيجاد منتا أو سدمة جديدة أو دسول أسواة جديدةأو إيجاد مهاريا جديدة أو تغيير مجال ايعمال إل ايداة المتميز سواة عم مستوى
اليرد أو اليرية أو المؤسسة نمتعب وراها 832-833 8101و.
 تتميز بكونها أكثر استجابة لمبيئة المتغيرة لمتعميم العالا المتمثمة وا الموارد المحدودةوهغط السوة والتكنولوجيا والمعمومات الحديثة والموائم الحكومية و درتها عم
التنبؤ بالتغيرات المست بمية المحتممة وا اتجاهات الطمب وتغيرات سوة العمل و درتها
عم تعديل اينهطة الساصة بذل نمحمود أحمد 8102و.
وهذا من أ هم ما يميز الجامعات الريادية ويجعمها ادرة عم أن تحل محل الجامعات
الت ميدية التا لم تعد ادرة عم

مواكبة المستجدات كما لم تعد ادرة أيهاً عم

إعداد

السريجين لمناسبة متطمبات السوة المحما والعالما مما جعل الكثير من الدول تتبن تم
اليكرة ويربطونها بجساليب جديدة ومبتكرة.

 -مربرات حتويل اجلامعات التكليدية إىل جامعات ريادية

يمثل التعميم الريادي أهمية كبيرة وا الو ت الحاهر حيث حظا باهتمام كبير من بل

الدول المت دمة والنامية عم

السواة بهد

تمكين السريجين من المهارات المزمة التا

تعينهم عم اب ندماج وا الحياة اب تصادية وا المجتما .و د أكدت بعض الدراسات أن وجود
العديد من المبررات التا تيرض عم

الجامعة إدسال التعميم الريادي همن منظومتها

التعميمية بل والتحول نحو الجامعات الريادية ومن تم المبررات
 التطورات المتمح ة وا نظم اب تصاد المستمية مما يوجب عم الجامعات التحول لمتعميمالريادي بهد
 -تطور وظائ

باعتبار مدسل لمست رار اب تصادي لممجتمعات.
التربية وا العصر الحاهر لتهمل ا عداد لسوة العمل وابنيتاح عم

المجتما ومحاولة إيجاد حمول لمهكمته وتح ية تواوة بين اليرد وحاجاته وطموحاته.
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مبة الت ميدية عم الجامعات الحالية مما أدى إل هع

سصائص ومهارات مسرجات

منظومة التعميم العالا و مة تواو ها ما متطمبات سوة العمل المتطورة المتغيرة بما ب
يسدم مصالم السريجين نبهاي 230 8102و.
 -التركيز عم

البحث العمما النوعا الذي يستهد

احتياجات المجتما وابستيادة من

ايبحاث العممية التا تنتجها الجامعات ومراكز ايبحاث العالمية وتكيييها لتمئم احتياجات
المجتما نعبد الوهاب 022 8109و.
 تغير أدوار الجامعات بصورة كبيرة وذل عم مستوى الميهوم والممارسة والتطبية واالدور الذي يمكن أن تهطما به الجامعات نحو النمو اب تصادي والتنمية ابجتماعية وا
مجتما المعروة نوزارة التعميم العالا 08 8102و.
 تيعيل الوظيية الثالثة لمجامعة والتا تعنالمنتجة وا الجامعات لتطوير المجتما
والتكنولوجية وتث ي

بتوظي

المعروة والسبرة العممية والينية

وحل مهكمته ابجتماعية واب تصادية

ايوراد وت ديم ابستهارات لمستم

طاعات المجتما  .نكواها

220 8102و.
 ميل الكثير من الطمب وا الو ت الحاهر ليكرة العمل المست ل والبعد عن ايعمالالت ميدية وا المؤسسات الكبيرة وما يرتبط بها من تسمط الرؤساة مما يجعل المهروعات
الريادية بالنسبة لهم ذات جاذبية .نأحمد 022 8102و.
 اهتمام الكثير من الدول بدما ريادة ايعمال وا ابستراتيجيات والمبادرات التعميميةالوطنية واعتبارها من متطمبات العمل وا الو ت الحاهر مما جعل الكثير من الدول
ت وم بيصمح أنظمتها التعميمية تماهياً ما متغيرات السوة المحما والعالما .نعيد
022 8102و.

 -ما يح ه تعمم ريادة ايعمال من زيادة معار

ومهارات ايوراد بما يزيد من رأس المال

البهري و درته عم ابندماج وا سوة العمل المحما والعالما نأحمد 022 8102و.
وبهذا تتهم مبر ارت تحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية بسيما وا الدول
النامية ذات اب تصادات المنسيهة بهد

تح ية التنمية الهاممة لها وا المجابت المستمية

اب تصادية وابجتماعية والمساعدة وا توطين التكنولوجيا الحديثة بما يتناسب ما
ا تصادياتها وبج ل تكمية ممكنة.
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 -أنواع األعنال الريادية يف اجلامعات

تتنوع مجابت وأنواع ايعمال الريادية وا الجامعات ومن أهمها ما صنيته دراسة

محمد ن883-888 8102و إل
 أعمال ابتكارية بحثية وها أوكار جديدة مبتكرة يتم تحويمها إل منتجات جديدة يولمرة.
 أعمال ابتكارية مطورة وها تطوير يوكار ومعمومات وتكنولوجيا متوورة باليعل حيثيتم تجسيس أعمال ريادية وا هوئها وتوظي

التكنولوجيا المطورة ي راض

تسصصية وا أعمال ومجابت أسرى مستمية.
 الممكية يعمال ابتكارية يعتبر هذا النوع أ ل أنواع ا بداع أو الريادة حيث يمكنلمريادي أن يهتري مؤسسة أو يمتم عممً والحاجة إل ا بداع واببتكار أ ل وا

هذا النوع لكنه سيتجنب المساطرة المالية ويستثمر اليرص.

 -أبعاد اجلامعة الريادية

بينت دراسة رهيد الزيادي ن812-812 8103و أن أبعاد الجامعة الريادية تتمثل

وا
 ا بداعية  Innovativenessحيث تعبر ا بداعية عن توجه الجامعة لتبنا ايوكارالجديدة وتنييذها بهد

إيجاد الحمول لممهكمت ال ائمة وهمً عن ت ديم منتجات أو

سدمات أو عمميات أو أنظمة أو ت نيات جديدة أو تحسين ال ائم منها.

 ت بل المساطرة  Risk takingأي يهير إل حالة عدم التجكد واحتمالية وجود نتائاسمبية ما بول النتائا المتو عة من تم المساطرة نتيجة الظرو
بالجامعة تواذا بمت الجامعة المساطرة وينها سو
إبداعات جديدة ووة ظرو السوة المتغيرة.

والمتغيرات المحيطة

تكون ادرة عم ايداة العالا وت ديم

 -المبادرة أو ابستبا ية  Proactivenessوالتا تهير إل

جهود الجامعة وا التعر

ع م احتياجات المستييدين المست بمية وتحويمها إل ورص جديدة وابستجابة لها بل
يرها من الجامعات.
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وبهذا كانت هرورة التحول نحو الجامعات الريادية مطمباً ممحاً لمدول النامية وذات

اب تصادات المنسيهة بما يمكنها من الت دم وتح ية التوطين الت نا والتكنولوجا بهد
تح ية التنمية المنهودة وا كاوة المجابت.

ثانياً :اهلهدشة العكصية
 -متًيد

يعد استسدام الت نيات الحديثة وا التدريس هرورة ممحة تيرهها متغيرات العصر

الحالا واهتمامات الجيل المعاصر الذي ب يكاد يستغنا عنها وا كاوة المجابت والمؤسسات
التعميمية من أكثر المؤسسات ارتباطاً بالتغيرات المجتمعية وطموحات ايوراد .وب يستم

التربويون عم

أهمية مواكبة الثورة الر مية توادماجها وا مجال التربية حيث أصبحت

التكنولوجيا تستسدم تدريجياً لتنييذ العممية التعميمية وت ديم أعم

جودة لمسدمة والحصول

عم المعروة ونهرها وتنمية المهارات بطرة جديدة ومبتكرة.

كما ظهر وا اآلونة ايسيرة ميهوم الهندسة العكسية والذي د يكون ريباً عم أذهان

العديد من

ير المتسصصين عند سماعة يول مرة ر م أن هنا

العديد من المترادوات

تستسدم لمتعبير عنه مثل الهندسة الرجعية والهندسة المرتدة أو بحسب & (Hilton
)Platt, 2014, 658كما يسم أسموب التحميل الميك  Tear-down methodsنعبد
092 8102و .وبسيما وا ظل ما تمر به المجتمعات اليوم بسبب جائحة كورونا
ن (Covid- 19وما ييرهه من هرورة مراجعة نظم واستراتيجيات التعميم وربطها بالت نيات
والتكنولوجيا الحديثة ال ادرة عم

إحداث التياعل عن بعد لتكون بديمً واعمً عن الحهور

الوا عا والتا يمكن لمهندسة العكسية ال يام بدورها وا تطوير التعميم من سمل استسدام
إعادة الهندسة  Re- Engineeringنالهندرةو بهد
ا دارية وابستراتيجية بهد

إعادة التصميم السريا لمعمميات

مجابهة التغييرات التكنولوجية وا وسائل العمل من أجل الوصول

إل الجودة المطموبة وتغيير المنظمة وو اً لها نتووية 902 8103و.

ووا ظل تغيير ميهوم الجامعة وتطويرها أصبم من المييد أن ت ود الجامعات والكميات

مهاريا ريادة ايعمال ين أ مبها يبدأ باببتكار والبحث العمما لمتحول نحو مجتما المعروة
ثم اب تصاد ا بداعا المعروا كسطوة تالية والذي يبدأ مكوناته أيهاً با بداع واببتكار
وروح المبادرة والتا تعتبر المحر الرئيس لمنمو اب تصادي نرواعا يوس
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8و .والجامعات بوصيها إحدى المؤسسات التعميمية يتطمب وهعها ومكانها ورسالتها أن
يكون لها دور ال دوة والريادة وا ايسذ بعمميات التطوير والتحديث نظ ارً لما ت وم به من دور
مراحمه لذا ينبغا عميها ايسذ بكل

كبير تجا المجتما لكونها أساساً لتطوير التعميم بمستم

م ومات وممح ة متغيرات المست بل ومسايرة تطوراته نالرويما  8102و .والتيكير وا طرة
جديدة ومبتكرة لتطوير المجتما وتوطين التكنولوجيا وا مستم

جوانبه ومجابته.

 -مفًوم اهلهدشة العكصية

إذا كانت الهندسة ها الوصول من اليكرة إل المنتا أو من التصميم إل التنييذ أو

ها التطبية اببتكاري لهت العموم وصوبً إل سدمة أو منتا يتمتا بمواصيات متميزة وا

الوظيية وايداة وين الهندسة العكسية تمثل السير وا عكس ابتجا السابة ولذا تتعدد
مياهيم الهندسة العكسية أو نأسموب التحميل الميك و ومنها
إنتاج

 -أنها عممية تكنولوجية تبدأ بتحميل المنتا ايصما بالكامل لمعروة مواصياته بهد

بديل له أو لتحسين المنتا وزيادة إمكانياته و درته لتجنب العيوب الموجودة وا المنتا
ايصما نسرور محمد 221 8103و.
 تحميل نظام ائم باليعل لتحديد مكوناته الحالية واعتمادها بستسمص معمومات توانتاجنظام آسر ). (Singh, Ramandeep, 2013, 37

 أسموب يستسدم لتحميل المنتجات التناوسية من حيث المواد التا تحتوي عميها وايجزاةالتا تستسدمها وطرة عممها وتصنيعها بهد
المستسدم وا إنتاجها وسيض تكالي

ت ميل عدد عمميات تجميعها والو ت

إنتاجها )(Hilton & Platt, 2014, 658

 مجموعة عمميات متسمسمة لي الهيرة الت نية التا تتكون منها المنتجات والتعر عممكوناتها وسطوات تصنيعها والمواد ايولية المنتجة منها وتحويمها إل

مجموعة

مواصيات ثم تطبي ها لمحصول عم المنتا ايصما نايوندي 29 8102و.
 الهندسة العكسية ها عممية استسمص المعروة أو ايوكار أو ومسية التصميم المي ودةيي هاة صنعه ا نسان ).(Tennor, 2015, 6
 عممية تحميل وت ييم المنتا الم ناوس لمعروة ورص تحسين منتا المؤسسة ويبدأ منتحميل منتا المناوس إل

مجموعة من المكونات ومن سمل هذا التحميل يتم تكوين
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استدببت واستنتاجات عن المواد السام وعمميات تصنيا المنتا أو السدمة كما يوور
معمومات عن مزايا وعيوب السدمة المناوسة نسرور عبد الرها 321 8102و.
 أسموب ونا لمحصول عموبطري ة مهروعة ب تسال

ايسرار الت نية الداسمة وا تركيب المنتجات الصناعية
الممارسات التجارية الهريية نعبد 092 8102و.

ووا هوة ما ت دم وين الدراسة الحالية ترى بجن الهندسة العكسية ليست أسموباً من

أساليب ابحتيال أو ال رصنة توانما تمثل إحدى الممارسات الهائعة وا عصر التحول الر ما
حينما ت وم مؤسسة بت ديم منتجاتها وا السوة ومن ثم سو تصبم أسرار هذ المنتجات
مكهووة لجميا المؤسسات المناوسة وأن هذ المؤسسات المناوسة سو
عكسياً توانتاج منتا يستم

ت وم بهندستها

عن المنتا ايصما من حيث الهكل والمهمون والسعر

وبالتالا ير ساها لمواد اتيا ية ح وة الممكية اليكرية.
وترتبط الهندسة العكسية بالريادة باعتبارها أسموب ريادي وكري متبا من بل الهركات
الصناعية الرصينة والتا تعمل عم دراسة سصائص المنتا المناوس والتعر عم تصميمه
الح ية والمتمثل بت ميل التكمية والسروج

تواهاوة تحسينات عميه من أجل الوصول لمهد
بمنتا ذو جودة عالية من أجل المناوسة المحمية والعالمية نالعيي

29 8102و .وجعل

الجامعات وا هوة ذل التحول بيئة متكاممة ومترابطة تتيم استثمار التعميم وتطبية سبرات
التعمم التا تتيحها هذ التكنولوجيات الناهئة والمساهمة وا ن ل وتوطين التكنولوجيا من
سمل تيكي وتحميل منتا أو سدمة أو نظام ما لتحديد كي

جرى التصميم ايصما وت ييمه

لمعروة ورص تحسين نظام جديد أو منتا جديد أو سدمة جديدة تسم الصناعات ا بداعية.

 -أيداف اهلهدشة العكصية

حدد كل من المجمس ال وما لمتعميم والبحث العمما والتكنولوجيا ن-822 0992

891و ودراسة العيي

ن20 8102و أهدا

الهندسة العكسية عم النحو التالا

 التعامل المباهر ما السما والسدمات التا يكمن ويها در هسم من المعموماتالعممية والينية والتكنولوجية والتا ب تهمها الكتب وب تم نها المدارس والمعاهد.
 الحد من أسباب ونتائا ابعتماد التكنولوجا عم الغير من الدول المت دمة وتح يةابرت اة التكنولوجا.
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 ت ميص اليجوة التكنولوجية والتا تتمثل وا الوا ا السريا لمتغيرات التكنولوجيةالمعاصرة ولألجيال المتعا بة من ماديات الحهارة وا البمد المت دمة.
 -ت يي م جودة المنتا المناوس والكه

عن الحمول والبدائل التا تؤدي إل

تحسين

يمة المنتا بما يتناسب ما البيئة المحمية.
 تحديد المكونات ايكثر أهمية وايكثر تع يداً من ناحية الوظيية والتركيب. -دراسة طري ة تسطيط تكالي

ا نتاج كونها لمنتجات المناوسين وتحميل السوة وهذا

يساعد عم تحديد صيات المنتا والموازنة بين التكمية والجودة والمظهر.

 -مربرات اشتخدام اهلهدشة العكصية

أهارت دراسة راجا وويماندز ) (Raja & Fernandes, 2008, 4ودراسة سرور

ومحمد ن223 8103و إل

وجود العديد من المبررات التا دعت إل

استسدام الهندسة

العكسية وا الصناعات ا بداعية ومنها
 -ارتياع تكالي

البحث والتطوير لممنتجات الجديدة.

 عدم ال درة عم الحصول عم بيانات واوية حول المنتا ايصما يسباب انونية أوتجارية.
 تحميل منتجات المناوسين بما يساعد عم ت ميل و ت بناة منتا جديد ووهم أوهللمسصائص المادية الموجودة بالمنتا.
 تزايد ابحتكار الر ما من الهركات العالمية لصناعة المعمومات وتوزيا منتجاتها واايسواة المحمية مما يزيد الحصار عم الدول النامية.
 -مساعدة الطمب والباحثين عم

دراسة اينظمة المستمية وتيكيكها إل

مكوناتها

ايصمية مما يسهل عميهم وهمها وتطويرها.
 وجود العديد من الدول النامية والتا ليس لها درات عالية لمحاة بالتطورالتكنولوجا العالما من سمل استسدام الهندسة ايمامية.
 -الر بة وا إهاوة مميزات وسصائص جديدة وا حال اكتها

عيوب أو ثغرات ير

متو عة وا المنتا والتسمص من السصائص ير الجيدة.
 -عدم درة الدول النامية والي يرة عم

تحمل واتورة اليجوة الر مية ساصة وا ظل

اتيا ية ممكية لح وة اليكرية.
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 -اهلهدشة العكصية وامللكية الفكرية

ما زالت التحديات ال انونية والتهريعات وا ظل حماية ح وة الممكية اليكرية تحول

دون ن ل التكنولوجيا وا ظل تسو
اب تصادية مما يجعمها حبيسة لمتسم

الدول النامية من الممح ات ال انونية والع وبات
والرجعية ير ادرة عم اعتماد التطوير.

 مربرات امللكية الفكريةهنا

العديد من الحجا التا تهكل مبررات ل وانين حماية الممكية اليكرية أهمها

نويكبيديا الممكية اليكرية لمبرمجيات 8102و.
 -الحجة ايول

أن ا نسان يستحة ابستيادة من مجهوداته مما يدوا الجميا لمعمل

واببتكار وا بداع.
 الحجة الثانية أن ح وة الممكية محصمة لمجهوداتهم وت دي ارً لهم عم إبداعاتهم. -الحجة الثالثة أن الممكية اليكرية وسيمة لدعم السصوصية وابست ملية اليردية.

 الحجة الرابعة أن منم ح وة الممكية اليكرية يعمل عم تهجيا سمة أوكار جديدةلكونها ت دم حواوز ماديه لتوليد أوكار.
لذل

تمجج إليها بعض الهركات إل

الهركة ميزة تناوسية وتكون
التجارية عم

حماية المعمومات التجارية السرية التا تمنم

ير معرووة لآلسرين باعتبارها س ارً تجارياً وتهتمل ايسرار

كل من المعمومات الينية التا تتعمة بعمميات التصنيا وبيانات البحوث

التجريبية وسوارزميات البرمجيات نالمنظمة العالمية لمممكية اليكرية 8181و .كما أن اتيا ية
التريبس ) (TRIPSيدت من إمكانيات التصنيا وا الدول النامية وأهاوت بنود ير عادلة
تتجم من سمل مدة الحماية التا تصل لعهرين عاماً ايمر الذي يؤدي إل حرمان الدول من

التصنيا وين ص من ورصها وا التصنيا نبوبترة 022 8102و.

كما يؤدي تطبية ح وة الممكية اليكرية إل زيادة استيراد السما التا يمكن أن تنتا
محمياً باستسدام الهندسة العكسية أو الت ميد مما يعوة معه إمكانية الحصول عم المعروة

المتعم ة بآليات صنا هذ السما ويؤدي إل زيادة أرباح الهركات ايجنبية المنتجة لمسما
المهمولة ببراةات ابست ارع توال اعتماد البمدان النامية عم ت ميد المنتجات ير المحمية
ببراةات ساصة بسيما وا المنتجات الصيدبنية والكيماوية الزراعية ايمر الذي يؤدي إل
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روا أسعار هذ المنتجات نتيجة ن ص المعروض وارتياع أسعار

ا هرار

ويؤدي إل

بالمصمحة العامة والحاجات الغذائية لمدول الي يرة نرهيد وحميد 31 -82 8102و.
وهو ما أتاحته اتيا ية تريبس ) (TRIPSبهد
والنامية عم

تعزيز اببتكار وا الدول المت دمة

ال سواة بسيما وا مجال الصحة العامة وساصة وا هرورة تعزيز ابتكار

الم احات الطبية وا أسواة الدول النامية ومنها حة الدول النامية وا المجوة إل

كاوة

الطرة لمواجهة أساليب الصحة العامة بما وا ذل الترسيص ا جباري لهركات الدواة الذي
يهمن حة المواطنين وا الحصول عم الدواة بج ل تكمية ننذير 083 8102و.
حيث أدركت الدول المت دمة أهمية التعاون العمما ما الدول النامية حت

ب تؤدي

حماية ح وة الممكية اليكرية إل عر مة ن ل التكنولوجيا المزمة لمعمميات ا نتاجية التنموية
عم

نحو يساهم وا تهجيا روح اببتكار التكنولوجا ون ل وتعميم التكنولوجيا بما يح ة

المنيعة المهتركة لمنتجا المعروة التكنولوجية ومستسدميها بايسموب الذي يح ة الرواهية
ابجتماعية واب تصادية ويح ة التوازن بين الح وة والواجبات نوياض 321 8108و.
كما أن الهندسة العكسية تمنم الدول الحة وا ا هاوة والتجديد والتطوير ووة
احتياجاتها وبجرسص ايسعار وتعزيز حماية ح وة الممكية اليكرية وهو ما جعل الهندسة
العكسية ها أوهل ايساليب الينية لمحصول عم ايسرار الت نية الداسمة وا تركيب المنتجات
الصناعية وبطري ة مهروعة ب تسال

الممارسات التجارية الهريية نعبد

8102

092و .وبهذا أصبحت الممكية اليكرية تمثل جزةاً ب يتج أز من عالم التجارة وايعمال كذل

التطور التجاري أدى إل انيتاح العالم عم ايوكار الجديدة تواجراة عمميات التبادل ويما يتعمة
بن ل ايوكار والتكنولوجيا بين دول العالم.
و د ألزمت اتيا ية تريبس ) (TRIPSعم أن تمتزم البمدان ايعهاة المت دمة بيتاحة
أرهيها بغرض الترويا لن ل التكنولوجيا إل
الحواوز لممنهآت والمؤسسات العاممة وا ا
البمدان ايعهاة اي ل نمواً وتهجيا ذل من أجل تمكينها من إ امة اعدة تكنولوجية سميمة
ابمة لمستمرار وتمكينها من مواجهة احتياجاتها ومتطمباتها الساصة والتغمب عم الع بات

اب تصادية والمالية وا دارية نزين الدين 21 8100و.
وهو ما سيكون له اي ثر ا يجابا عم

تطوير العممية اببتكارية وا أ مب البمدان

النامية التا تعانا من ندرة وا رأس المال المادي والبهري وتسم
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والتكنولوجية و مة حيز البحوث العممية وال يام بنهاطات البحث والتطوير .ويمكن الو و
عم ممارسات الهندسة العكسية به يها الم بولة و ير الم بولة

(أ) املنارشات املكبولة :
 -تم ابعت ار

ب انونية الهندسة العكسية وا كل من النظام المتينا والنظام اينجمو

أمريكا سواة أكان هذا ابعت ار

صريحاً كما وا حالة اببتكارات المتعم ة

اآللا أم اعتراواً همنياً بالنظر إل

براةة ابستراع وابستثناةات

بالتصميمات التسطيطية لمدوائر المتكاممة أو ايصنا
الواردة عم

متطمبات وص

حة المسترع با هاوة إل

النباتية أو براما الحاسب

صعوبة حماية بعض صور ابستراعات

.نعبد 090 8102و.
 استسدام الهندسة العكسية من أجل البحث والتطوير والهندسة العكسية وينه مسموحبه وهذا يكون وا صالم البمدان النامية وهذا يعد باب من أبواب ن ل التكنولوجيا
معروياً.نرهيد حميد 32 8102و

 -هنا أساليب مهروعة لمهندسة العكسية تتبعها مؤسسات التعميم العالا بهد

و

المعدات ودراسة مكوناتها تواعادة تركيبها ودراسة عيوبها ومزاياها وهذ سطوة هامة
وا ن ل الت نية .لكون الجامعات بعيداً عن ت نيات الع ود ما الهركات المصنعة
والمنتجة ي راض موجودة وا السوة وها وا حل أن ت وم بتم الدراسات التا ب

ه أنها أول سطوة عممية وا ن ل الت نيةنمركز ا نتاج ا عمما 0282هد 22و.
 -استسدامها وا مساعدة الطمب من سمل البراما التعميمية إل محاولة الكه

عن

المبادئ التكنولوجية و ير التكنولوجية لت نية ما أو نظام ماد ووهم ايساس المنط ا
لمتصميم وكييية المياهمة بين الحمول المتعددة من أجل ت ييم المنتا النهائا.
)(Calderon, 2010, 19
 الوصول إل اببتكارات الينية عن طرية تيكي هذ المنتجات وتحميمها لمو و عموظائيها ايساسية ومن ثم إعادة تصنيعها بالمجهودات الذاتية وها أسموب ونا
لمحصول عم
مهروعة ب تسال

ايسرار الت نية الداسمة وا تركيب المنتجات الصناعية بطري ة
الممارسات التجارية الهريية نعبد 092 8102و.
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(ب) املنارشات غري املكبولة:
 الممارسات ير الم بولة أو ما يطمة عميها بالممارسات التجارية ير الهريية التاتعتمد عم
تهد

استسدام المعمومات السرية من أجل إنتاج منتجات ي راض تجارية

تح ية ايرباح عم حساب مالكها ايصما وحرمانه من المزايا التناوسية التا

تعطيها معموماته السرية نرهيد حميد 32 8102و.
 استسدام أساليب الهندسة العكسية لسر ة براما حاسوب وتوزيعه أو لتسريب معداتالحاسوب عن طرية الييروسات نمركز ا نتاج ا عمما 0282هد 22و.
ور دددم كدددل تمددد المجدددابت المهدددروعة بسدددتسدامات الهندسدددة العكسدددية مدددا زال الكثيدددرين
يتسوودددون مدددن اسدددتسدامها سووددداً مدددن الممح دددات ال انونيدددة ممدددا يهددديا السيدددر الكثيدددر عمددد

المجتمعددات ويحرمهددا مددن ابسددتيادة مددن الجوانددب ال انونيددة ويهددا التددا يمكنهددا تح يددة الت دددم
الت نا والتكنولوجا وبجساليب مهروعة وتكمية أ ل.

 -مناذج مو تطبيكات اهلهدشة العكصية بعض الدول

توج دد العديددد مددن التجددارب الناجحددة التددا تؤكددد أهميددة اسددتسدام الهندسددة العكسددية وددا

التعميم بسيما التعميم الت نا والتكنولوجا كما حدث وا

أ  -الصني
كان استسدامها لمهندسة العكسية سبباً وا ن مها لت نيات توابداعات الحهدارة الغربيدة مدن
سددمل و د هدديرات وأس درار الت دددم ون ددل كددل تم د المنج دزات إليهددا وتمكددين أبناةهددا مددن إنتاجهددا
وا هاوة إليها وكانت الهندسة العكسدية هدا وسديمة واعمدة وهدا الحدل ايمثدل بجتيداز اليجدوة
التكنولوجية وممح ة التغييرات المتسدارعة وممح دة التطدور الت ندا والتكنولدوجا واب تدراب مدن
كدل مددا هددو جديددد كمددا أنهددا تبنددا الث ددة وددا الددنيس بمددا تمنحدده مددن دددرة ايودراد عمد التحسددين
والتجويد واببتكار.
ويا مجال إنتاج الدوائر المتكاممة  Integrated Circuit Firmsكانت أول هدركات
إنتدداج لهددا تعمددل وددا م اطعددة تددايوان الصددينية هددا هددركة  RCAايمريكيددة التددا بدددأت أنهددطة
التجميا وا وبية كاوهيونا ودا عدام 0922م وبعدد ذلد اتبعدت بعدض الهدركات اليابانيدة هدذا
التحددر لتجميددا الدددوائر المتكاممددة وددا م اطعددة تددايوان الصددينية .ويرجددا اليهددل وددا ذل د إل د
الكثير لمجهود التا تبذلها السمطات الوطنية والمؤسسات البحثيدة والجامعدات ودا الن دل النداجم
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لمت نيدددة والمحددداة بالركدددب التكنولدددوجا وتعزيدددز الصدددناعة يسدددباب اسدددتراتيجية.

(United

) Nations, 2014, 19وا الصين مما مكنها من ن ل التكنولوجيا الغربية لممجتما الصينا.

ب  -الياباى
اعتمدددت المؤسسددات الصددناعية عم د الجامعددات اليابانيددة ) (sogo shoshasمدددادها
بالمعمومددات حيددث ت ددوم بتمويددل م اركددز البحددث والتطددوير والمنظمددات المهنيددة والهيئددات ا داريددة
ذات الطددابا البحثددا والعممددا وانتهدداج الريددادة وددا مؤسسدداتها وابعتمدداد عمد الددذكاة التناوسددا
لكددل مددا هددو جديددد ومتطددور نسددرور محمددد 329 8103و؛ والتددا بدددورها اعتمدددت عمدد
الهندسة العكسية وا ن ل وتوطين التكنولوجيا من سدم ل جعدل ال دوى العاممدة والمدوارد البهدرية
المحمية ادرة عم تح ية السيطرة العالية واليهم الكبير لمت نية المستوردة وهدا العمميدة التدا
يددتم مددن سملهددا تنميددة ال دددرات الذاتيددة لمتعامددل الينددا مددا ايجهددزة والمعدددات الحديثددة وعمددل
التعددديمت عميهددا لددتمئم طبيعددة البيئددة المحميددة والمجتمددا وظرووهددا بحيددث يصددبم بيمكانهددا وددا
المرحمدددة التاليدددة إبدددداع اببتكدددارات الجديددددة المتعم دددة بهدددذ الت نيدددة لمواكبدددة التطدددورات الت نيدددة
العالميددة نالهدديبانا أبددو الهواهددا 2 8102و .وهددو الهددعار الددذي روعتدده اليابددان وهددو سددر
نههدددتها وتميزهدددا الماكيندددة ايولددد بابسدددتيراد والثانيدددة با نتددداج المحمدددا نعبددددام ومزهدددر
8101و.

ج  -جهوب أفريكيا
كاندت البدايدة ودا مجدال صدناعة السديارات  Automobile Industryحيدث تدم إنهداة
المصانا ايول وا عهرينيات ال رن الماها مدن بدل ودورد وجندرال موتدورز مدا وجدود نسدبة
لمممكية المحمية وما مرور الزمن وت دم التكنولوجيا تم دما هدذ الصدناعة عمد نطداة واسدا
وددا هددبكات ا نتدداج العالميددة مددا وجددود مسددتويات عاليددة لمممكيددة ايجنبيددة .ثددم تددم إنتدداج هددذ
السدديارات بمكونددات عاليددة الجدددودة وددا ايسددواة المحميددة وأسدددواة التصدددير .و ددد تطمددب هدددذا
المستوى من التطور بهكل طبيعا عمميات ن دل واسدعة النطداة لمتكنولوجيدا و دد تطدورت هدذ
الصددناعة بهددكل عددال النوعيددة وبهددا مسددتوى كددا

مددن ال دددرة التكنولوجيددة مددن سددمل الممكيددة

الكاممة لممنتا أو عم أساس مهروع مهتر بالتعاون ما الجامعات ومراكز ايبحداث ايسدرى
ومددا ذل د

ب ي دزال ال طدداع يعتمددد بهددكل كبيددر عم د التكنولوجيددا المسددتوردة نتيجددة انسيدداض

مسدددتويات البحدددث والتطدددوير المحميدددة ومحدوديدددة الدددروابط مدددا مؤسسدددة العمدددوم والتكنولوجيدددا
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المحمية ).(United Nations, 2014, 44

د-األرجهتني
ظهدددرت اسدددتسدامات الهندسدددة العكسدددية بهدددا ودددا مجدددال صدددناعة التكنولوجيدددا الحيويدددة
 Biotechnology Industryحيددث تطددورت صددناعة التكنولوجيددا الحيويددة نتيجددة عمميددات
ابتكار م مدة .وعم سبيل المثال تجدري معظدم هدركات ايدويدة المحميدة بالتعداون مدا الجامعدات
والمؤسسددات البحثيددة أسددموب الهندسددة العكسددية مددن أجددل وهددم العمميددات التددا تددم مددن سملهددا
إنتاج هذ ايدوية وا ايصل أو تطويرها توانتداج أدويدة أرسدص مدن المنتجدة ودا مكدان آسدر.
البا مدا يكدون اببتكدار الم مدد مرحمدة أوليدة منط يدة لمهدركات والبمددان التدا تسدع بكتسداب
و ً
ت نيددات جديدددة وبندداة دددرات تكنولوجيددة ) .(United Nations, 2014, 82وهكددذا توالددت
التجارب وا العديد من الدول بهد

ن ل الت نية وتطويرها بجرسص ايسعار وودا هدوة ال ددرات

المحمية لتم الدول مما مكن الكثير منها من الوصول إل مستويات وائ دة وعاليدة ودا ا نتداج
والتصنيا والت ميل من ابستيراد در ا مكان.

 -خطوات تطبيل مهًجية اهلهدشة العكصية

حدد المجمس ال وما لمتعميم والبحث العمما والتكنولوجيا ن890-891 0992و

سطوات ومراحل الهندسة العكسية وا مرحمتين متعا بتين ومتكاممتين هما
 -المرحمة ايول

يجري واحص المنتا أو السمعة المراد تصنيعها واستبار كل

تياصيمها وتياصيل مكوناتها بهد

معروة ووهم واستيعاب كل د ائة الكم والكي

وعم اتها بسصائص السمعة وأدائها وها عممية تحميمية وا الم ام ايول ترما إل
استسراج المعمومات الكامنة وا السمعة والتا يرجا إليها أوهل ويها تتميز به السمعة
من سصائص وأداة.
 المرحمة الثانية وها مرحمة تحهير وتصميم توانهاة وتهييد وكل ذلابستيادة من المعمومات المستسمصة سمل المرحمة ايول .

ائم عم

بينما أهارت دراسة أوتو وود ) (Otto & Wood, 1998, 227إل أن عممية تطبية
الهندسة العكسية تمر بثمث مراحل أساسية وها
 -المرحمة ايول

مرحمة التيكي

 Reverse Engineeringوهذ المرحمة ذات

بعدين التعامل ما المنتا كصندوة أسود  black boxيتمتا بسبرة تيوة معايير
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التهغيل الساصة به ويتم دراسته ويما يتعمة باحتياجات المستييدين والوظائ
المتو عة أو الميترهة نصيات المنتاو تجربة المنتا اليعما من حيث الهكل
والوظائ

ووها المعايير والحصول عم المواصيات النهائية لمتصميم الجديد.

 المرحمة الثانية مرحمة النمذجة والتحميل  Modeling and Analysisيتم تحديدمعمومات عن المنتا وتحويل سرائط ومواصيات التصميم إل

أهياة مادية ويتم

ابستعانة بالنماذج الرياهية لتحديد أداة المنتا عم مدى وترة التهغيل.
بناة عم نتائا المرحمتين الساب تين
 المرحمة الثالثة إعادة التصميم Redesignً
وسيتم ويها متابعة إعادة التصميم دسال التحسينات عميه ولتمبية احتياجات
المستييدين.

 -دور اجلامعات الريادية واهلهدشة العكصية يف توطني التكهولوجيا

أصبحت الجامعات مطالبة بييجاد استراتيجيات تعمم تواكب التغيرات الحالية ب يكون
هندسة عممية التعميم بطري ة تتماه

ما

ويها التركيز عما التكنولوجيا وحسب توانما عم
متطمبات العصر بيعادة بناة المياهيم بطري ة عممية من سمل الربط بين سبل البحث والتن يب
عن المعمومات وتن يحها وتحميمها وتركيبها وبين التيكير النا د وا بداعا باستسدام أحدث
المنظومات ا لكترونية وابتصالية والتكنولوجية المتطورة وا بيئة تعميمية تياعمية توور
ت نيات متنوعة لدعم عممية التعمم والتعميم تواثرائها وا وادة من هذ الت نيات بهكل وعال وا
العممية التعميمية بهد ن ل العممية التعميمية إل آواة جديدة .نصبري 221 8181و.
وهو ما ييسر انت ال الجامعات الت ميدية إل
المكث

جامعات ر مية من سمل ابستسدام

لتكنولوجي ا المعمومات وابتصابت داسل الجامعة واستبدال العناصر والعمميات المادية

بجسرى اوتراهية وت ديم كاوة سدماتها بصورة إلكترونية لزيادة درتها عم

ابستجابة

لممتغيرات السارجية المعاصرة نالدههان السيد 0821 8181و .وأصبم البحث العمما
داسل الجامعات مطالباً بمواجهة عوائة التنمية والتسطيط لممست بل واستكمال البنية التحتية
حت يمكن تحويل ايوكار البحثية ا بداعية إل وا ا نعمر 022 8102و.

وأصبم وجود جامعة لديها إرادة سياسية ومجتمعية توادارة أعمال ناجحة وسوة كبيرة
وث اوة متميزة تح ة رواج وائة وحاهنات أو تجمعات ذات مو ا استراتيجا متميز يهم
البية الصناعات ا بداعية الساصة بالمجتما وطب ة مبدعة لديها رأس مال بهرى ادر
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عم ا بداع واببتكار بمنظومة بحث وتطوير وموارد بهرية تستطيا ادرة عم تح ية ميزة
تناوسية عالمية وهذ العوامل مجتمعة تح ة صناعات إبداعية ناجحة وناتا ذو يمة عالية
نعبد العزيز الحايس 82 8102و.
حيث لم يعد الميهوم الت ميدي لمتعمم وا ظل التدوة الكبير لممعمومات والبيانات
والتطور التكنولوجا ووسائل ابتصال مناسباً بل وأصبم هنا هرورة عادة تعري

عممية

التعمم وا ظل التحول الر ما الذي تعيهه وأن تكون ن طة بداية التعمم الح ي ية ولما كان
ا بداع هو ال وة المسيطرة عم اب تصاد وا عصر التحول الر ما أصبحت الجامعات تواجه
درجة عالية من التناوسية وابتجا نحو ربط التعميم الجامعا بسوة العمل ايمر الذي
استوجب التحول من وكرة الجامعة الت ميدية إل وكرة الجامعة الريادية التا ي ا عم عات ها
رس المياهيم والمهارات الر مية وكييية استسدام التكنولوجيا بطري ة ناوعة وبهكل صحيم
وتتبن ايوكار والمهروعات الريادية ا بداعية.
ومن هنا برز دور الهندسة العكسية وا التعميم التطبي ا ون ل الت نية وتطويرها من
سمل إكساب الطمب بالكميات العممية المهارات المهنية والمعروية والينية والسبرات وطرة
التصنيا وا بستحواذ عم أسرار الت نية ومعروة أسرار تهغيمها وصيانتها وتطويرها بستغملها
وا إنتاج الجديد وهو ما يؤدي لمتوطين الت نا والتكنولوجا والذي سيصبم ما مرور الزمن
سبرة تراكمية تمكن من إيجاد وسائل وأدوات جديدة تسهم وا التطوير الت نا المحما وتهكل
اعدة عم المدى البعيد لصناعات ت نية محمية متطورة نالهيبانا أبو الهواها 8102
3و.
والجامعات ليست مجرد مكان توانما مراكز نهاط ترع ا بداع وتنما الوعا به وتعد
ايوراد ال ادرين عم ال يام بكل ما هو جديد وا مجال الصناعات ا بداعية وا المدن وايحياة
التكنولوجية نهارتما 32-32 8112و .و الصناعات ا بداعية ها تم اينهطة اب تصادية
التا ت وم بينتاج سما ومنتجات وسدمات إبداعية وث اوية ت وم عم
البحوث العممية وتطوير البرمجيات.
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 أيداف اجلامعة الريادية يف شيام مفًوم اهلهدشة العكصيةيمكن أن تحدد أهدا

الجامعة الريادية وا سياة ميهوم الهندسة العكسية عم النحو

التالا
 -ابعتماد عم

الوسائط الحديثة لتزويد الطمب بالمعمومات والسبرات العممية التا

تساعدهم عم وهم ومواكبة التصميمات المتغيرة باستمرار وت نيات التصنيا ذات الصمة
).(Calderon, M, 2010, 1250
محاولة الكه

 -مساعدة الطمب من سمل البراما التعميمية إل

عن المبادئ

التكنولوجية و ير التكنولوجية لت نية ما أو نظام ماد ووهم ايساس المنط ا لمتصميم
وكييية المياهمة بين الحمول المتعددة من أجل ت ييم المنتا النهائا (Calderon,
)2010, 1250
 تنهيط اببتكار من سمل مبادرات البحث والتطوير من سمل تبادل المعمومات بينايكاديميين والباحثين وا الصناعة ).(Ross, Joe, 2017, 2
 إنهاة هركات أكاديمية ناهئة أو كيانات ريادية سارجية ونهر الممكية اليكرية لمبتكراتوبراةات استراعات الجامعة وا سوة المحما ). (Ross, Joe, 2017, 2
 تووير ورص العمل لمسريجين من الطمب من سمل حل أزمة ورص العمل الناجمة عنالتوسا وا التعميم العالا وربطه باب تصاد الصناعا والمعروا المؤهل لسوة العمل
).(Alain, 2013, 403
 عمج مهكمة البطالة بين السريجين وا المجتمعات من سمل تعزيز روح المبادرةوتنظيم المهاريا تطوير تعميم الريادة باعتبار هد
ال درات اببتكارية المست مة لبناة دولة عم

استراتيجا لمتنمية يهد

لتطوير

أسس اببتكار وتعزيز ورص العمل من

سمل ريادة ايعمال ).(Bige & Nihan, 2011, 663
 تهجيا ابستثمار المحما وا صورة تطوير المنتجات والصناعات المحمية وتطوير واالمناطة الرييية والنائية البعيدة عن المدن وابستيادة ال صوى من الناتا المحما وا
ابستهم والتصدير.
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 تزويد المجتما بمنتجات إبداعية جديدة من سمل ربط المعروة بسوة العمل وت ميلاليجوة بين المعروة وحاجات السوة وها الن طة المعيارية وا عممية تطوير المنتا
نمحمد 228 8100و.
 الت ميل من هجرة السبرات والع ول سارج الوطن من سمل تووير ُمناخ محما داعملريادة ايعمال نأحمد 023 8102و.
 تهجيا الطمب عم تطوير دراتهم ا بداعية من أجل وهم التع يد والحركة المتسارعةلممجتما وتطوير روح اببتكار والمبادرة لديهم من سمل المهاركة وا بناة المعروة
عن طرية اكتساب المعمومات وتوليدها وتحميمها ومعالجتها وهيكمتها بتساذ مو
إبداعا محسوب المساطر ليصبم اليرد بارعاً وا بيئته ي دم م ترحات عمل يمة
لنيسه ولمجتمعه ويسع لمستيادة من اليرص الجيدة نأحمد 023 8102و.

 -تمكين الجامعات من الحياظ عم

درتها التناوسية من سمل براةات ابستراع وع ود
عم

أحوال الطمب بعد تسرجهم

البحث وتعزيز روح الريادية لدى طمبها والو و
)(Slinger, etal, 2015, 170
 تح ية الدور الريادي وا مجتما المعروة بجميا مجابته من النهر وا نتاج وتطبيةالمعروة وا نتاج العمما المتميز وتجويد مهارات الطمب بما يمكنهم من استيار العمل
الذي يتناسب و دراتهم وميولهم مما يساعدهم عم

التكي

ما الوا ا المتغير ووة

تصورات مست بمية نمحمد 899 8103و.
 -بناة جيل ادر عم

مواجهة الع بات والصعوبات والمهاكل اب تصادية حيث يتحول

ايمر من مجرد مواجهة الع بات وا المهاريا إل
يكون ادر عم
022و.

طري ة تيكير وأسموب حياة بجن

تذليل الصعوبات توايجاد الحمول والبدائل المبتكرة نعيد 8102

 إعداد جيل ُيسهم وا تح ية النههة المجتمعية مهار وا حل مهكمت المجتما الذييعيهون ويه من سمل تح ية ا نجازات الهسصية والمساهمة وا ت دم مجتمعاتهم
نعيد 022 8102و.
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 تمكين الطمب من تجريب أوكارهم التا تعمموها من نظريات وأوكار حول الريادة ممايؤدي إل إيجاد نها ووعا لديهم ائم عم التجربة والسطج والمعروة الكاممة يبعاد
ايوكار وتجثيراتها والتطبية اليعما لها نمحمد 899 8103و.
 تح ية التنمية الهاممة والمستدامة لكونها من بين أ وى مسارات التنمية الجديدة التاتهجا عم ا بداع.
 احتهان رأس المال اليكري ا بداعا لممهروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر منالمهروعات الكبرى التا تحتاج إل رؤوس أموال هسمة يكون العائد معها ميمَ وتم

المهروعات الصغرى التا تدر أموابً هسمة وهو ما يتناسب ما السريجين الجدد

نالجامعا 282 8102و

 توور ورص عمل أ ل تجث ارً بالمساطر وايزمات اب تصادية وعائدات الصادرات وتيتممجابت جديدة بستيعاب طا ات أبناة المجتما وحيزهم عم

وا بداع الذي سيعود عميه وعم

المزيد من اببتكار

وطنه بالنيا نجمعة 22 8102و نرواعا

832 8102و
 تطوير نظم وآليات ابتصال التا تسمم بتطبية نظم الهندسة الموازية حيث يعمل أورادمتعددون وا مهروع واحد من موا ا متباعدة ولكنهم عم اتصال دائم وآنا .تواحداث

تغييرات تنظيمية تتواوة تماماً ما متطمبات الجامعة الريادية من أبرزها إعادة تصميم

نظم التسطيط إعادة تصميم ايعمال باستبعاد اينهطة والمهام التا تم تعويهها آلياً

نأوتوماتيكياًو توادسال عناصر التكامل والتمكين وا ابعتبار .نعبد ال ادر وعبد
الصمد 22-22 8100و
 تزويد الجامعات بالمحتوى الر ما واحتهان رأس المال ا بداعا نهارتما 81122و.
 إحالة نماذج ايعمال الت ميدية لمت اعد وسمة نماذج جديدة كبديل متطور أكثر كياةةووعالية .نجامعة الدول العربية 02 8109و.
 استثمار الممكية اليكرية لممنتجات والعمل عم)Economics and Planning, 2013, 5

تطويرها وتحسين جودتها (SGS
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 زيادة المواد ا نتاجية من الصناعات الث اوية والسما والسدمات التا تعتمد عماببتكار وا مجال البحوث والبرمجيات نبرناما ايمم المتحدة ا نمائا 88 8103و.
 وتم وتطوير أسواة جديدة واعتماد أساليب متطورة وا العمل توايجاد عوامل إنتاججديدة تمكنها من الحياظ عم نهاطها و وتها .نعبد ال ادر وعبد الصمد 8100
22-22و

الدراشة امليدانية ونتائجًا
تم عرض ا طار النظري وما اهتمل عميه من التعري

بالجامعة الريادية ميهومها

أهداوها سصائصها مبررات تحويل الجامعات الت ميدية إل جامعات ريادية أنواع ايعمال
الريادية وا الجامعات أبعاد الجامعة الريادية وكذل

تناول الهندسة العكسية ميهومها

أهداوها مبررات استسدامها الهندسة العكسية والممكية اليكرية تجارب بعض الدول وا
استسدامات الهند سة العكسية سطوات تطبية منهجية الهندسة العكسية دور الجامعات
الريادية والهندسة العكسية وا توطين التكنولوجيا

أهدا

الجامعة الريادية وا هوة

الهندسة العكسية وتم تناول الدراسة الميدانية من حيث أهداوها تواجراةاتها ونتائجها كما

يما

أوالً :أيداف الدراشة امليدانية:
تهد
المصرية إل

الدراسة الميدانية إل

التعر

عم

درجة تواور متطمبات تحويل الجامعات

جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية من وجهة نظر أعهاة هيئة

التدريس بجامعتا سوهاج ودمنهور .من سمل التعر عم آراة بعض أعهاة هيئة التدريس
ببعض الكميات العممية بالجامعتين نكمية العموم – الصيدلة – الطب البيطري -الزراعة -
التمريضو عم متطمبات تحويل الجامعات إل

جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية

والتعر عم المعو ات التا تواجه تح ي ها وا الكميات المعنية.

ثانياً :إجراءات الدراشة امليدانية:
 منها الدراسةلتح ية أهدا

الدراسة استسدم الباحثان المنها الوصيا لمو و

عينة عهوائية من أعهاة هيئة التدريس بالكميات العممية لمتعر
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جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية بجامعتا سوهاج

ودمنهور والتعر عم المعو ات التا تحول دون ذل .

 -جمتنع الدراشة وعيهتًا

بمغت عينة الدراسة ن231و عهواً من أعهاة هيئة التدريس بجامعتا سوهاج

ودمنهور هممت كميات نالعموم -الصيدلة – الطب البيطري – الزراعة  -التمريضو وتم
استيارهم بطري ة عهوائية من المجتما ايصما من إجمالا أعهاة هيئة التدريس نأستاذ-
أستاذ مساعد – مدرسو ممن هم عم

رأس بجامعة سوهاج نجامعة سوهاج 8180مو

وجامعة دمنهور نجامعة دمنهور 8180مو ويبين الجدول التالا وص

عينة الدراسة

الميدانية وو اً لمتغيراتها.
خذول ()8
وطف ػُُخ انذساعخ انًُذاَُخ طجمب نًزغُشارهب
و

انًزغُش

8

اندبيؼخ

1

انذسخخ انؼهًُخ

3

انخجشح

4

ػذد انذوساد
انزذسَجُخ انًشرجطخ
ثبنزكُىنىخُب وسَبدح
األػًبل

فئبد انًزغُش

انؼذد

انُغجخ انًئىَخ

عىهبج

186

% 41,15

ديُهىس

384

% 51,15

اإلخًبنٍ

531

% 811

أعزبر

181

% 41

أعزبر يغبػذ

813

% 13,18

يذسط

815

% 36,11

اإلخًبنٍ
ألم يٍ خًظ عُىاد
يٍ  5إنً ألم يٍ 81
عُىاد
 81عُىاد فؤكثش
اإلخًبنٍ
ألم يٍ خًظ دوساد
يٍ  5إنً ألم يٍ 81
ػششح فؤكثش

531
818

% 811
% 11,13

815

% 36,11

184
531
118
811
831

% 41,41
% 811
% 48,11
% 33,41
% 14,11

اإلخًبنٍ

531

% 811
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ويتهم من الجدول السابة أن توزيا العينة حسب الجامعة حيث بمغت ن802و عهواً

بجامعة سوهاج بنسبة ن% 21,22و وا حين بم عددها بجامعة دمنهور ن302و عهواً

بنسبة ن% 29,82و ويجا ذل لتياوت عدد أعهاة هيئة التدريس بالكميات محل التطبية

كما يتهم من الجدول السابة أن توزيا عينة الدراسة حسب المستوى الوظييا من
إجمالا العينة بالكميات محل التطبية حيث بم عدد المدرسين ن092و عهواً من إجمالا

أعهاة هيئة التدريس بنسبة ن% 32,29و وبمغت وئة أستاذ مساعد ن083و عهواً بنسبة

ن% 83,80و وا حين بم عدد ايساتذة ن808و أستاذاً بنسبة ن% 21و.

وا حين توزيا أوراد العينة حسب السبرة ن01و سنوات وجكثر ن802و عهواً بنسبة

ن% 21,22و وهم اليئة ايكبر وا الدراسة وا حين أن جاةت وئة من سبرتهم نأ ل من
سمس سنواتو نحو ن080و عهواً بنسبة ن% 88,23و وجاةت نسبة أعهاة هيئة التدريس

الذين تتراوح سبرتهم نمن سمسة إل
ن% 32,29و من إجمالا العينة.

أ ل من عهر سنواتو نحو ن092و عهواً بنسبة

وجاة توزيا أوراد العينة حسب عدد الدورات المرتبطة بالتكنولوجيا وريادة ايعمال وا
الجامعتين محل التطبية حيث بم عدد أعهاة هيئة التدريس الحاصمين عم

نأ ل من

سمس دوراتو حوالا ن880و عهواً بنسبة ن% 20,21و م ابل ن022و عهواً لمن حصموا

عم

ن 2دورات إل

أ ل من  01دوراتو بنسبة ن% 33,21و من إجمالا العينة م ابل

ن038و لمن هم ن 01دورات وجكثرو نسبة ن% 82,91و من إجمالا العينة مما يعنا اهتمام
أعهاة هيئة التدريس وا وئ ة المدرسين بالحصول عم

الدورات التدريبية المرتبطة

بالتكنولوجيا وريادة ايعمال لتنمية دراتهم وتح ية التنمية المهنية المزمة لهم وا ظل
المتغيرات المعاصرة.

 -أداة الدراشة امليدانية وخصائصًا الصيكومرتية:

تم ابستعانة بابستبانة كجداة لمدراسة الميدانية لمتعر

عم

آراة أعهاة هيئة

التدريس بجامعتا سوهاج ودمنهور لمتطمبات تحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية
وا هوة الهندسة العكسية والتعر عم معو اتها .و بل البدة وا وها ابستبانة بصورتها
النهائية تم ال يام بدراسة مسحية لعدد كبير من البحوث والدراسات والكتب العممية ذات الصمة
بموهوع الدراسة با هاوة إل التواصل ما العديد من أعهاة هيئة التدريس بالجامعتين
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من أجل تح ية أهداوها و د اتبعت الدراسة السطوات العممية والمنهجية السميمة من سمل ما
يما

 -0تدم مسددم عدددد كبيددر مددن البحدوث والدراسددات العمميددة والمراجددا المتسصصددة وددا
هذا المجال والرجوع إل أدبيات الدراسة.

 -8التواصدددل مدددا العديدددد مدددن أعهددداة هيئدددة التددددريس بمستمددد

درجددداتهم العمميدددة

بجدددامعتا سدددوهاج ودمنهدددور بالكميدددات محدددل التطبيدددة عبدددر وسدددائل التواصدددل

المستمية بسبب جائحة كورونا لتحديد متطمبات تحويل الجامعات المصدرية إلد
جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية ومعو اتها.

 -3تم وها ابستبانة وا صورتها المبدئية وتم عرهها عم مجموعة من السبراة
والمحكمين ذوي ابستصاص بداة آرائهم با هاوة والحذ

والتعديل.

 -2تم تجريب ابستبانة عم عينة من أعهاة هيئة التدريس بستيار مدى وهوح
صدديا ة العبدددارات وسددهولة وهمهدددا وتدددم أسددذ ممحظددداتهم بعددين ابعتبدددار عمددد

محاورها وعباراتها.

 -2تم إعادة ابستمارة لمسدادة السبدراة والمحكمدين بدداة آرائهدم ودا ابسدتبانة ودا
صورتها النهائية.

 -2تددم تطبيددة ابسددتبانة عم د عينددة عه دوائية مددن الجددامعتين وددا الكميددات محددل

التطبيدددة بمغدددت نحدددو ن21و عهدددواً مدددن سدددارج عيندددة الدراسدددة ل يددداس الصددددة
والثبات لمستبانة.

 -2أصبحت ابستبانة ودا صدورتها النهائيدة ابمدة لمتطبيدة النهدائا ويمكدن وصد
ايداة ويما يما

 الجزة ايول وتهمن معمومات أساسية عن نالجامعة الدرجة العممية السبدرةعدد الدورات التدريبية المرتبطة بالتكنولوجيا وريادة ايعمالو.

 -الجددزة الثددانا وتندداول درجددة ت دواور متطمبددات تحويددل الجامعددات المصددرية إل د

جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسدية ويتكدون مدن ثمثدة محداور المحدور
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ايول المتطمبات التهريعية وا دارية ويتهدمن ن00و عبدارة والمحدور الثدانا

المتطمبات البهرية ويتهمن ن01و عبارات المحور الثالث المتطمبدات الماديدة
والينية والتجهيزية ويتهمن ن00و عبارة.

 -الجددزة الثالددث لمسددتبانة هددد

إل د التعددر عم د معو ددات تحويددل الجامعددات

المصددرية إلدد جامعددات رياديددة وددا هددوة الهندسددة العكسددية ويتهدددمن ن03و

عبارة.

- 1ثبات أداة الدراشة:
استسدم وا حساب ثبات ابستبانة طري ة إعادة التطبية حيث تم إعادة تطبية
ابستبانة بعد ثمثة أسابيا عم عينة عهوائية من أعهاة هيئة التدريس بجامعتا سوهاج
ودمنهور نمن سارج عينة الدراسة الميدانيةو بمغت نحو ن21و عهواً من أعهاة هيئة

التدريس وتم حساب معامل ابرتباط بين درجات العينة وا التطبي ين و د بم معامل الثبات

ن% 1,90و وها نسبة مرتيعة وتؤكد صمحية ايداة لمتطبية عم

أوراد العينة .كما تم

حساب ثبات ايداة باستسدام معادلة أليا كرونباخ Alpha Cronback

ويوهم جدول

ن8و معاممت ثبات أداة الدراسة
خذول ()1
يؼبيم أنفب كشوَجبخ نكم يحىس يٍ يحبوس االعزجبَخ
ػذد انؼجبساد
انًحىس
88
انًزطهجبد انزششَؼُخ واإلداسَخ
81
انًزطهجبد انجششَخ
88
انًزطهجبد انًبدَخ وانفُُخ وانزدهُضَخ
83
انًؼىلبد
45
يؼبيم ثجبد االعزجبَخ ككم

انذسخخ
1.163
1.168
1.115
1.151
1.114

يتهم من الجدول السابة أن جميا معاممت الثبات يبعاد ابستبانة موها الدراسة
تراوحت بين ن1,920 -1,222و مما يدل عم أن ابستبانة تتمتا بدرجة عالية من الثبات.
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 - 2صدم أداة الدراشة
استسدمت الدراسة ثمثة أنواع من الصدة

 صدددة المحكمددين ويسددم بالصدددة الظدداهري حيددث تددم عددرض ابسددتبانة عمدمجموعة من السادة المحكمدين؛ بهدد

الحكدم عمد صدمحيتها لتح يدة أهددا

الدراسددة وتددم تعددديل وصدديا ة عبددارات ابسددتبانة وددا هددوة ابسددتيادة مددن آراة

وم ترحدددات السدددادة المحكمدددين و دددد اتي دددوا جميعددداً عمددد أن ايداة بصدددورتها

النهائيدددة تُعدددد صدددالحة لتح يدددة الهدددد
المحكمين.

منهدددا وبدددذل تدددم التجكدددد مدددن صددددة

 صدة المهمون نالصدة المنط او وهو ياس لمدى تمثيل ابسدتبانة لندواحاالجانب الم اس حيث امت الدراسة بصيا ة بنود ابستبانة بناة عم الدراسدة

النظريددة وروعددا ب دددر ا مكددان أن تكددون العبددارات ددادرة عم د

يدداس موهددوع

الدراسددة حيدددث اهدددتممت عمددد كدددل متطمبددات تحويدددل الجامعدددات المصدددرية إلددد

جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسدية ومعو اتهدا كمدا جداةت ودا الدراسدة

النظريددة كمددا كانددت عبددارات ابسددتبانة سددهمة وواهددحة وميهومددة وب تحتمددل

التجويل وأ ر بذل السادة المحكمين.

 الصدددة الددذاتا وي دديس الصدددة الددداسما لبنددود ابسددتبانة وهددو يسدداوي الجددذرالتربيعا لمعامل الثبات وتم حساب معامل الصدة الذاتا من المعادلة

معامل الصدة الذاتا =

معامل الثبات

أي أن معامل الصدة الذاتا لمستبانة=

1.922 = 1,292

 صدددة ابتسدداة الددداسما لددألداة بعددد التجكددد مددن الصدددة الظدداهري لددألداة تددمتطبي ها عم عينة عهدوائية وامهدا ن21و مدن السدادة أعهداة هيئدة التددريس

بالكميددات محددل الدراسددة لمتجكددد مددن درجددة ابتسدداة الددداسما يداة الدراسددة تددم
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حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبدارات ابسدتبانة والبعدد
الذي تنتما إليه وجاةت النتائا كما يوهحها الجدول التالا

خذول ()3
يؼبيم اسرجبط ثُشعىٌ ثٍُ دسخخ كم ػجبسح يٍ ػجبساد االعزجبَخ وانجؼذ انزٌ رُزًٍ إنُه
يؼبيم
يؼبيم
يؼبيم االسرجبط
انؼجبسح
انؼجبسح
انؼجبسح
انجؼذ
االسرجبط
االسرجبط
**1,118
1
**1,181
5
**1,411
8
انًزطهجبد
**1,164
1
**1,165
6
**1,611
1
انزششَؼُخ
**1,165
81
**1,161
1
**1,611
3
واإلداسَخ
**1,113
88
**1,111
1
**1,113
4
**1,115
1
**1,151
5
**1,154
8
**1,111
1
**1,111
6
**1,141
1
انًزطهجبد
انجششَخ
**1,116
81
**1,168
1
**1,116
3
-**1,131
**1,161
4
**1,118
1
**1,115
5
**1,181
8
انًزطهجبد
**1,114
81
**1,615
6
**1,111
1
انًبدَخ
وانفُُخ
**1,611
88
**1,168
1
**1,153
3
وانزدهُضَخ
**1,114
1
**1,116
4
**1,115
88
**1,134
6
**1,153
8
**1,148
81
**1,151
1
**1,111
1
**1,113
83
**1,168
1
**1,613
3
انًؼىلبد
**1,641
1
**1,143
4
5

**1,181

81

**1,111

-

-

يتهم من الجدول السابة أن جميا عبارات كل ُبعد من أبعاد ابستبانة جاةت دالة
إحصائياً عند مستوى ن1,10و مما يدل عم تميز كل ايبعاد بابتساة الداسما.

ثالجاً :املعاجلة اإلحصائية:
تم معالجة بيانات الدراسة الميدانية وو اً لبرناما الحزم ا حصائية لمعموم ابجتماعية

) (SPSSv21حيث استسدم الباحثان أساليب المعالجة ا حصائية التالية

أ -التكدددد اررات والنسددددب المئويددددة وذلدددد لوصدددد

سصددددائص أوددددراد العينددددة وتحديددددد

استجاباتهم إزاة المحاور ايساسية التا تهمنتها أداة الدراسة.

ب -حساب المتوسدط الحسدابا نMeanو وذلد لتحديدد اسدتجابات أودراد العيندة إزاة
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محاور الدراسة المستمية واستسراج متوسط الترتيب لكل عبدارة مدن عبدارات تمد

المحاور.

ج -ابنح ار

المعياري نStandard Deviationو ل ياس مدى التهتت ودا إجابدات

العينة إزاة كل عبارة من عبارات ابستبانة.

د -معامل ارتباط بيرسون نPersonو لتحديد مدى صدة استجابات العينة إزاة كل
عبارة من عبارات ابستبانة.

ه -تحميل التباين ايحدادي نOne Way-Analysis of Variance ANOVAو لكهد

اليدددروة بدددين اسدددتجابات أودددراد العيندددة حدددول محددداور الدراسدددة المستميدددة وو ددداً

لمتغيرات الجامعة والدرجة العممية والسبرة والددورات التدريبيدة المرتبطدة بريدادة
ايعمال والتكنولوجيا.

و -استبددار هددييية نScheffeو لمم ارنددات المتعددددة لتحديددد اتجددا صددالم اليددروة

الدالة إحصائياً بين متغيرات البحث نالجامعة -الدرجدة العمميدة -السبدرة – عددد

الدورات التدريبية المرتبطة بريادة ايعمال والتكنولوجياو.
وتكون سمم ابستجابة عم

عبارات ابستبانة من سمس درجات وذل

عم

النحو

التالا نمواوة بهدة – مواوة– محايد -ير مواوة -ير مواوة بهدةو لت ابل الدرجات ن2
0 8 3 2و عم الترتيب .ومن أجل تيسير النتائا اعتمد الباحثان النسب التالية تكون
ابستجابة هعيية جداً نمن  0إل أ ل من0,21و وهعيية نمن  0,21إل أ ل من 8,21و

ومتوسطة نمن  8,21إل أ ل 3,21و ومرتيعة نمن  3,21إل أ ل من 2,81و ومرتيعة

جداً نمن  2,81إل 2و.
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رابعاً :حتليل نتائج الدراشة امليدانية
احملور األول :املتطلبات التشريعية واإلدارية:
خذول ()4
اعزدبثبد أفشاد ػُُخ انذساعخ انًزؼهمخ ثًحىس انًزطهجبد انزششَؼُخ واإلداسَخ
و

ػجبساد انًحىس

وضغ آنُخ أو هُكم رُظًٍُ َهزضو ثهب أػضبء
 8هُئخ انزذسَظ نزضًٍُ ثؼض خىاَت انهُذعخ
انؼكغُخ فٍ انًمشساد اندبيؼُخ.
رىفُش خطخ نزؼشَف انطالة ثبنُىاحٍ انمبَىَُخ
 1وانزُظًُُخ انالصيخ نهمُبو ثؼًم يشبسَغ سَبدَخ
فٍ ضىء انهُذعخ انؼكغُخ.
إَشبء طُذوق ثبندبيؼخ نزًىَم األفكبس انزٍ
 3رىظف انهُذعخ انؼكغُخ فٍ انًششوػبد
انشَبدَخ.
ػمذ ششاكبد ثٍُ اندبيؼبد ويؤعغبد اإلَزبج
 4نزذسَت انطالة ػهً إخشاءاد رطجُك انهُذعخ
انؼكغُخ ويهبسارهب فٍ رطىَش انًُزدبد.
اػزًبد نىائح رًُح انىحذاد راد انطبثغ انخبص
 5ثبندبيؼخ انظالحُبد وانحشَخ واالعزمالنُخ
نزطجُك انهُذعخ انؼكغُخ.
رششَغ لىاٍَُ رًكٍ يٍ اعزخذاو انهُذعخ
6
انؼكغُخ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ وانجشايح انزطجُمُخ.
رهُئخ ُيُبخ َغًح ثبعزخذاو انهُذعخ انؼكغُخ فٍ
 1انؼًهُخ انزؼهًُُخ يًب َذػى االثزكبس واإلثذاع
وانزًُض.
ػمذ ثشورىكىالد رؼبوٌ يغ انخجشاء
واالعزشبسٍَُ انًزخظظٍُ فٍ انًؤعغبد
1
انظُبػُخ انًخزهفخ نالعزفبدح يُهى فٍ رطجُك
انهُذعخ انؼكغُخ فٍ انزؼهُى اندبيؼٍ.
ػمذ ارفبلُبد رؼبوٌ يغ يؤعغبد انزًىَم نزًىَم
 1انًششوػبد انمبئًخ ػهً اعزخذاو انهُذعخ
انؼكغُخ نهطالة.
وضغ اعزشارُدُخ واضحخ رهذف إنً انىطىل إنً
 81رىطٍُ انزمُُخ وانزحىل إنً خبيؼبد يُزدخ
ونُغذ خبيؼبد يغزههكخ.
وضغ أعظ نششاكبد يغزمجهُخ طىَهخ انًذي يغ
 88انششكبد انكجشي يٍ أخم َمم ورىطٍُ
انزكُىنىخُب نزحمُك سَبدَخ اندبيؼخ.
انًدًىع

انًزىعظ
انحغبثٍ

االَحشاف
انًؼُبسٌ

االعزدبثخ

انزشرُت

4.81

1.685

يشرفؼخ

1

4.13

1.445

يشرفؼخ
خذا

1

4.81

8.851

يشرفؼخ

1

5.11

1.111

يشرفؼخ
خذا

8

4.41

1.151

يشرفؼخ
خذا

4

4.81

1.615

يشرفؼخ

81

4.15

1.658

يشرفؼخ

88

4.35

1.114

يشرفؼخ
خذا

6

4.54

1.636

يشرفؼخ
خذا

3

4.45

1.661

يشرفؼخ
خذا

5

4.18

1.115

يشرفؼخ
خذا

1

4.31

1.618

يشرفؼخ
خذا
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يتهم من الجدول ن2و حصول محور المتطمبات التهريعية وا دارية عم
حسابا ن2,39و وانح ار

متوسط

معياري ن1,290و وهو درجة مرتيعة جداً والذي يوهم اتياة

أوراد العينة من أعهاة هيئة التدريس بالجامعتين عم المتطمبات التهريعية وا دارية المزمة
لتحويل الجامعات المصرية إل
هنا

جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية مما يعنا أن

تواو اً بدرجة كبيرة لمغاية بين أعهاة هيئة التدريس بالجامعتين حول ما جاة وا

المحور.

وويما يتعمة بالعبارات جاةت العبارات ر م ن00 2 01 2 9 8 2و عم الترتيب
وا المرتبة ن2 2 2 2 3 8 0و بدرجات مرتيعة جداً وبمتوسط حسابا تراوح بين

ن2,80 -2,11و مما يعنا رؤية العينة لهرورة أن ت وم الجامعة بع د هراكات ما مؤسسات
ا نتاج لتدريب الطمب عم إجراةات تطبية الهندسة العكسية ومهاراتها وا تطوير المنتجات
وهذ نتيجة طبيعية حيث أن الهراكات تُعد من أهم وسائل الجامعة لتح ية ذل ما هرورة
تووير سطة لتعري الطمب بالنواحا ال انونية والتنظيمية المزمة لم يام بعمل مهاريا ريادية
وا هوة الهندسة العكسية والتجكيد عم
التمويل لتمويل المهروعات ال ائمة عم

يام الجامعة بع د اتيا يات تعاون ما مؤسسات
الهندسة العكسية وذل حت

المالية المزمة حيث د تكون مهكمة الجامعات وا هع

يمكن تووير الموارد

الموارد المالية والعمل عم اعتماد

لوا ئم تمنم الوحدات ذات الطابا الساص بالجامعة الصمحيات والحرية وابست ملية لتطبية
الهندسة العكسية حيث تمثل البيرو راطية والمركزية الهديدة معو اً كبي ارً لتطبية ايوكار

الجديدة .وهذ النتيجة اتي ت ما ما أكدته دراسة سينيجوو وآسرون (Senegovic, etal,
) 2014من أهمية إيجاد روابط أوهل بين الصناعة والجامعة وتطوير مهارات الريادة بين
الطمب والعمل عم إيجاد مصادر جديدة لمتمويل.
وكذل رأت العينة هرورة العمل عم وها استراتيجية واهحة تهد

إل الوصول إل

توطين الت نية والتحول إل جامعات منتجة وليست جامعات مستهمكة وا ظل توجه الجامعات
عم المستوى المحما والعالما لتنويا مصادر التمويل والبحث عن موارد ذاتية تمكنها من
تنييذ السطط وابستراتيجيات الموهوعة وهو ما يتية ما ما أكدته دراسة جيب (Gibb,
) 2012من هرورة بناة استراتيجية ت وم عم تنويا مصادر التمويل لمجامعة بما يمكنها من
تيعيل وتنمية ريادة ايعمال ون ل المعروة وتدويل الجامعة تواه ار
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ويتية أيهاً ما ما أكدته دراسة مو ) (Mok, 2013إل أن الجامعات وا بعض دول هرة

آسيا تعتمد وا تمويل البحوث عم التعاون ما ال طاعات الصناعية والتجارية لتعزيز ال درة
التناوسية العالمية والتحول من الوطنية إل

الدولية .وهذا يتية أيهاً ما ما أكدته دراسة

سرور ومحمد ن8103و من أن وها استراتيجية ت وم عم
جعل الجامعة منتجة و ادرة عم

والهندسة العكسية عم

استسدام الذكاة التناوسا

تح ية الميزة التناوسية وتعزيز

المركز التناوسا لممؤسسات وا السوة.
كما رأت العينة أهمية ابستيادة من السبراة وابستهاريين المتسصصين وا المؤسسات
الصناعية المستمية من سمل ع د بروتوكوبت تعاون معهم لمستيادة منهم وا تطبية
الهندسة العكسية وا التعميم الجامعا ووها أسس لهراكات مست بمية طويمة المدى ما
الهركات الكبرى من أجل ن ل وتوطين التكنولوجيا لتح ية ريادية الجامعة حيث يعد ذل من
ايمور المهمة التا تسع

إليها الجامعات العالمية من أجل المساهمة وا تح ية التنمية

الهاممة لممجتما .وهذ النتيجة اتي ت ما ما أكدته دراسة مو ) (Mok, 2013إل

أن

الجامعات وا بعض دول هرة آسيا اتسذت استراتيجيات تعتمد عم ن ل المعروة وتهجيا
البحث واببتكار بهكل أكثر جدية بالتعاون ما ال طاعات الصناعية والتجارية وا مهاريا
ايبحاث والتطوير.
بينما جاةت العبارات ر م ن2 2 0 3و عم الترتيب وا المرتبة ن00 01 9 2و
بدرجات مرتيعة وبمتوسط حسابا تراوح بين ن2,12 -2,02و مما يعنا رؤية العينة بدرجات
مرتيعة يهمية إنهاة صندوة بالجامعة لتمويل ايوكار التا توظ

الهندسة العكسية وا

المهروعات الريادية وعم الر م من أهمية هذ العبارة إب أنها جاةت وا مرتبة متجسرة حيث
د ترى العينة أن وكرة الصندوة د ب تح ة ايهدا

المطموبة ووها آلية أو هيكل تنظيما

يمتزم بها أعهاة هيئة التدريس لتهمين بعض جوانب الهندسة العكسية وا الم ررات
الجامعية والعمل عم

تهريا وانين تمكن من استسدام الهندسة العكسية وا العممية

التعميمية والبراما التطبي ية حت ب يصطدموا بالمساليات ال انونية التا د تعرههم لممساةلة
ال انونية وتهيئة ُمناخ يسمم باستسدام الهندسة العكسية وا العممية التعميمية مما يدعم
اببتكار وا بداع والتميز؛ وهو ما يتية ما ما أوصت به دراسة أوو ) (Ufuk, 2016من
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هرورة إدسال معالجة المساو
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العممية لدى أعهاة هيئة التدريس من استسدام الهندسة

العكسية بصورة أكثر إيجابية وا التنمية ا ميمية المستدامة والت دم ابجتماعا.

احملور الجاني :املتطلبات البشرية
خذول ()5
و
8
1
3
4
5
6
1

1

1

81

اعزدبثبد أفشاد ػُُخ انذساعخ انًزؼهمخ ثًحىس انًزطهجبد انجششَخ
انًزىعظ االَحشاف
االعزدبثخ انزشرُت
ػجبساد انًحىس
انحغبثٍ انًؼُبسٌ
وخىد يزخظظٍُ فٍ اعزخذاو انهُذعخ انؼكغُخ
يشرفؼخ
1
1.651
نزذسَت انطالة ػهً رىظُفهب فٍ يششوػبد 4.11
خذا
انزخشج .
رطىَش يهبساد أػضبء هُئخ انزذسَظ ػهً انزؼبيم
يشرفؼخ
4
1.614
انًجبشش يغ انخذيبد انزٍ َكًٍ فُهب لذس ضخى يٍ 4.51
خذا
انًؼهىيبد انؼهًُخ وانفُُخ وانزكُىنىخُخ.
رىفُش كىادس ثششَخ لبدسح ػهً ديح انهُذعخ
يشرفؼخ
5
1.611
انؼكغُخ فٍ ثشايح انزؼهُى وانزؼهى ثشايح انزؼهُى 4.51
خذا
وانزؼهى.
يشرفؼخ
يشاػبح االحزُبخبد انزذسَجُخ ألػضبء هُئخ
8
1.681
4.66
خذا
انزذسَظ فٍ يدبل اعزخذاو انهُذعخ انؼكغُخ.
إػذاد انًذسثٍُ انًؤههٍُ نزذسَت أػضبء هُئخ
يشرفؼخ
انزذسَظ ػهً رمُُى ػبو ندىدح انًُزح انًُبفظ
1
1.681
4.66
خذا
وانكشف ػٍ انحهىل وانجذائم انزٍ رؤدٌ إنً
رحغٍُ لًُخ انًُزح.
يشرفؼخ
اعزمطبة انخجشاء وانًخزظٍُ انالصيٍُ نزذسَت
1
1.158
4.34
خذا
انطالة ػهً ثمبفخ انؼًم وفك انهُذعخ انؼكغُخ.
رشدُغ انكفبءاد انؼهًُخ وانفُُخ راد انخجشاد
يشرفؼخ
6
1.183
انؼهًُخ وانفُُخ وانزكُىنىخُخ ػهً رطجُك انهُذعخ 4.31
خذا
انؼكغُخ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ.
رذسَت أػضبء هُئخ انزذسَظ ػهً كشف األعشاس
انزمُُخ انذاخهخ فٍ رشكُت انًُزدبد انظُبػُخ
1
يشرفؼخ
1.111
4.83
وثطشَمخ يششوػخ وال رخبنف انًًبسعبد انزدبسَخ
انغهًُخ.
رذسَت أػضبء هُئخ انزذسَظ وانطالة ػهً ايزالن
انًهبساد انالصيخ نالعزحىار ػهً أعشاس انزمُُخ
81
يشرفؼخ
1.611
4.85
ويؼشفخ أعشاس رشغُههب وطُبَزهب ورطىَشهب
العزثًبسهب فٍ إَزبج اندذَذ.
االعزفبدح يٍ انكىادس انًحهُخ راد انكفبءح انؼبنُخ يٍ
انًهُذعٍُ وانؼهًبء وانفٍُُُ نهؼًم ػهً ركُُف
انزمُُبد انحذَثخ نزظجح أكثش يالءيخ نهجُئخ انًحهُخ.

انًدًىع

4.54

1.613

يشرفؼخ
خذا

4.413

1.183

يشرفؼخ
خذا
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يتهم من الجدول ن2و حصول محور المتطمبات البهرية عم
ن2,283و وانح ار

متوسط حسابا

معياري ن1,203و وهو درجة مرتيعة جداً والذي يوهم اتياة أوراد

العينة من أعهاة هيئة التدريس بالجامعتين عم

ما تم صيا ته من المتطمبات البهرية

المزمة لتحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية.
وويما يتعمة بالعبارات جاةت العبارات ر م ن0 2 2 3 8 01 2 2و عم
الترتيب وا المرتبة ن2 2 2 2 2 3 8 0و بدرجات مرتيعة جداً وبمتوسط حسابا

تراوح بين ن2,82 - 2,22و مما يعنا رؤية العينة لهرورة مراعاة ابحتياجات التدريبية لهم
وا مجال استسدام الهندسة العكسية وتعد هذ نتيجة طبيعية حيث أن مراعاة ابحتياجات
التدريبية من أهم المهام التا ينبغا أن ت وم بها الجامعة لتدريب أعهاة هيئة التدريس بناة
عم

احتياجاتهم مما يعطا اليرصة بنت اة المهرة والمبدعين الذين يستطيعون تطبية

الهندسة العكسية ويتغمبون عم أي معوة د يواجههم.
كما ترى العينة أهمية إعداد المدربين المؤهمين لتدريب أعهاة هيئة التدريس عم
ت ييم جودة المنتا المناوس والكه

عن الحمول والبدائل التا تؤدي إل

تحسين يمة

المنتا وابستيادة من الكوادر المحمية ذات الكياةة العالية من المهندسين والعمماة والينيين
لمعمل عم تكيي

الت نيات الحديثة لتصبم أكثر ممةمة لمبيئة المحمية والعمل عم تووير

كوادر بهرية ادرة عم دما الهندسة العكسية وا براما التعميم والتعمم وتهجيا الكياةات
العممية والينية ذات السبرات العممية والينية والتكنولوجية عم تطبية الهندسة العكسية وا
العممية التعميمية العمل عم

وجود متسصصين وا استسدام الهندسة العكسية لتدريب

الطمب عم توظييها وا مهروعات التسرج وهو الهد
عداد وتدريب الطمب عم

الرئيسا الذي تسع إليه الجامعة

تطبية الهندسة العكسية وا المهروعات الريادية حيث أن

ابستعانة بالمتسصصين والذين مارسوا الهندسة العكسية باليعل من هجنه أن ينما مهارات
الطمب ويرهدهم إل الجوانب المستمية لتطبي ها والتصدي لممعو ات التا د تواجههم سواة
وا مهروعات التسرج أو المهاريا المست بمية؛ وهذ النتيجة اتي ت ما ما أكدته دراسة
وارسا وآسرون ) (Farsi, etal, 2012من هرورة أن تكون الجامعة مكاناً لتدريب الموارد
البهرية جنباً إل جنب ما البحث والتعميم وأن تتبن الجامعة تعزيز السصائص الريادية لدى
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تدريب الطمب عم

ابتكار ت نيات ومنتجات جديدة ما وجود

هبكات اتصال ما الصناعة وأصحاب ايعمال.
بينما جاةت العبارات ر م ن9 2و عم الترتيب وا المرتبة ن01 9و بدرجات مرتيعة
وبمتوسط حسابا ن2,02 2,03و مما يعنا رؤية العينة بدرجات مرتيعة يهمية تدريب
ايسرار الت نية الداسمة وا تركيب المنتجات الصناعية

أعهاة هيئة التدريس عم

كه

وبطري ة مهروعة وب تسال

الممارسات التجارية السميمة كما جاةت عبارة تدريب أعهاة

هيئة التدريس والطمب عم امتم

المهارات المزمة لمستحواذ عم أسرار الت نية ومعروة

أسرار تهغيمها وصيانتها وتطويرها بستثمارها وا إنتاج الجديد .وعم

الر م من أهمية

العبارتان إب أنهما جاةتا وا المرتبة ايسيرة ر م أهميتهما حيث أن أعهاة هيئة التدريس هم
الذين ي ا عميهم ن ل هذ المهارات إل الطمب وتمكينهم من توظييها مست بمً .وهذا يتنا ض

ما ما نادت به دراسة البهري وجوهرن8109و من أنه يجب تطبية الهندسة العكسية وا
عمميات البحث والتطوير لموصول إل طرة وأساليب ا نتاج الحديثة لتحسين الجودة وأن

لها ال درة عم ت حسين المو

التناوسا لممنتجات وسيض التكالي  .ويتناو أيهاً ما ما

أكدته دراسة سرور ومحمد ن8103و التا ترى أن استسدامات الهندسة العكسية من أهم
ايساليب التا تساعد المؤسسات الصناعية عم

تطوير المنتجات وتسييض تكالييها عن

طرية ت ييم منتجات المناوسين وتحميمها ومعروة مواصياتها ومكوناتها بهد

التوصل إل

استنتاجات حول العممية التا تم عن طري ها تصنيا وت ديم تم المنتجات بطري ة مهروعة
تجنبهم الو وع وا المساليات ال انونية التا د تهرهم مست بمً عند استسدامها وا المهاريا

الريادية .وما ما أكدته دراسة عبد ن8102و من أن عمميات الهندسة العكسية ها ايكثر
أماناً لمدول النامية لتوطين التكنولوجية التا تمكنها من تح ية نمو ا تصادي وأن وها
تنظيم انونا لمهندسة العكسية ب يتعارض ما الهد

المنهود من وراة وانين الممكية

اليكرية وهو تهجيا روح اببتكار التكنولوجا ون ل وتعميم التكنولوجيا.

احملور الجالح :املتطلبات املادية والفهية والتجًيسية
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خذول ()6
اعزدبثبد أفشاد ػُُخ انذساعخ انًزؼهمخ ثًحىس انًزطهجبد انًبدَخ وانفُُخ وانزدهُضَخ
انًزىعظ االَحشاف
االعزدبثخ انزشرُت
ػجبساد انًحىس
و
انحغبثٍ انًؼُبسٌ
رىفُش انزغهُالد انًبدَخ نهطالة وانخشَدٍُ
يشرفؼخ
81
1.158
 8نزًكُُهى يٍ انمُبو ثًششوػبد ثبعزخذاو 4.36
خذا
انهُذعخ انؼكغُخ.
رىفُش يُزذَبد ػهًُخ يزخظظخ نزجبدل
يشرفؼخ
88
1.158
 1األفكبس حىل انحذ يٍ أعجبة وَزبئح االػزًبد 4.35
خذا
انزكُىنىخٍ ػهً انغُش يٍ انذول انًزمذيخ.
اعزخذاو أَظًخ ركُىنىخُب انًؼهىيبد
يشرفؼخ
واالرظبالد انحذَثخ نزُغُش انىطىل
1
1.411
4.46
3
خذا
نهًؼهىيبد وانًظبدس انضشوسَخ كدضء يٍ
يظبدس انزؼهى انًزبحخ.
رىفُش اإليكبَبد انًبدَخ انالصيخ نالعزفبدح يٍ
يشرفؼخ
1
1.681
 4انزمُُبد انحذَثخ نزُفُزهب ورذسَت انطالة 4.68
خذا
ػهُهب.
يشرفؼخ
إَشبء حبضُبد أػًبل نزطجُك انهُذعخ
1
1.111
4.36
5
خذا
انؼكغُخ داخم اندبيؼخ ودػًهب يبنُب.
رىفُش انًكبفآد وانًُح ألطحبة األفكبس
يشرفؼخ
6
1.618
 6انشَبدَخ انمبئًخ ػهً اعزخذاو انهُذعخ 4.51
خذا
انؼكغُخ.
رمذَى يكبفآد يبدَخ ألػضبء هُئخ انزذسَظ
يشرفؼخ
5
1.618
 1انزٍَ َزجُىٌ اعزخذاو انهُذعخ انؼكغُخ فٍ 4.51
خذا
ردبسثهى انًؼًهُخ.
رىفُش لبػذح ثُبَبد ألػضبء هُئخ انزذسَظ
يشرفؼخ
وانطالة رضى لبئًخ ثبنًششوػبد انًُفزح
3
1.411
4.55
1
خذا
وانزٍ ًَكٍ رُفُزهب ثبعزخذاو انهُذعخ
انؼكغُخ.
يشرفؼخ
رخظُض يُضاَُخ نذػى انجحث وانزطىَش وفك
4
1.681
4.55
1
خذا
انهُذعخ انؼكغُخ.
إَشبء لبئًخ ثبنًششوػبد انزٍ ًَكٍ رُفُزهب
يشرفؼخ
1
1.681
 81ثبعزخذاو انهُذعخ انؼكغُخ وَششهب ألػضبء 4.45
خذا
هُئخ انزذسَظ وانطالة.
رطىَش يؼبيم ويخزجشاد اندبيؼخ نززالءو يغ
يشرفؼخ
8
1.465
 88إخشاءاد رطجُك انهُذعخ انؼكغُخ فٍ انؼًهُخ 4.61
خذا
انزؼهًُُخ.
يشرفؼخ
1.641 4.461
انًدًىع
خذا
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يتهم من الجدول ن 2و حصول محور المتطمبات المادية والينية والتجهيزية عم
معياري ن1,228و وهو درجة مرتيعة جداً والذي يوهم

متوسط حسابا ن2,228و وانح ار

اتياة أوراد العينة من أعهاة هيئة التدريس بالجامعتين عم ما تم صيا ته من المتطمبات
المادية والينية والتجهيزية المزمة لتحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية وا هوة
الهندسة العكسية .مما يعنا أن هنا تواو اً بدرجة كبيرة لمغاية بين أعهاة هيئة التدريس

بالجامعتين حولها وها نتيجة طبيعية يهمية الجانب المادي والينا وا تووير المستمزمات
المزمة لتطبية الهندسة العكسية كما أن ال صور وا الجانب المادي د ب يمكن الجامعة من
مجرد تبنا اليكرة وليس تطبي ها.
وويما يتعمة بالعبارات جاةت العبارات ر م ن01 3 2 2 9 2 2 00و عم
الترتيب وا المرتبة ن2 2 2 2 2 3 8 0و بدرجات مرتيعة جداً وبمتوسط حسابا

تراوح بين ن2,22 -2,22و مما يعنا اتياة عينة الدراسة عم

هرورة تطوير معامل

ومستبرات الجامع ة لتتمةم ما إجراةات تطبية الهندسة العكسية وا العممية التعميمية وتووير
ا مكانات المادية المزمة لمستيادة من الت نيات الحديثة لتنييذها وتدريب الطمب عميها وهو
ما يتية ما ما أكدته دراسة عبد ن8102و من أن نجاح الدول النامية وا ابستيادة من
ت نية الهندسة العكسية بهد

الوصول إل

المعار

التكنولوجية الحديثة مرتبط بحجم ما

تممكه الدولة من بنية تحتية بحثية.
كما رأت العينة هرورة تووير اعدة بيانات يعهاة هيئة التدريس والطمب تهم ائمة
بالمهروعات المنيذة والتا يمكن تنييذها باستسدام الهندسة العكسية ويعد هذا أم ارً مهماً حت
يتمكن الطمب من التعر

عم

المهاريا الناجحة و ير الناجحة والتجارب اليعمية مما د

يمكنهم من تحميل جوانب ال وة والهع

وا تم

التجارب والممارسات لمستيادة منها وا

مهروعاتهم الريادية .كما أوادت العينة بجهمية تسصيص ميزانية لدعم البحث والتطوير ووة
الهندسة العكسية وت ديم مكاوآت مادية يعهاة هيئة التدريس الذين يتبنون استسدام
الهندسة العكسية وا تجاربهم المعممية تووير المكاوآت والمنم يصحاب ايوكار الريادية
ال ائمة عم استسدام الهندسة العكسية؛ وُيعد ارتياع درجة ابستجابات لدى العينة لتم
العبارات نتيجة منط ية لكونها تُسهم وا زيادة داوعية أعهاة هيئة التدريس ور بتهم وا
تطبية الهندسة العكسية لما سيعود عميهم بالنيا واليائدة المادية والمعنوية
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أهمية استسدام أنظمة تكنولوجيا المعمومات وابتصابت الحديثة لتيسير الوصول

لممعمومات والمصادر الهرورية كجزة من مصادر التعمم المتاحة إنهاة ائمة بالمهروعات
التا يمكن تنييذها باستسدام الهندسة العكسية ونهرها يعهاة هيئة التدريس والطمب مما
يعنا اتياة العينة حولها.
بينما جاةت العبارات ر م ن8 0 2و عم الترتيب وا المرتبة ن00 01 9و بدرجات
مرتيعة وبمتوسط حسابا ن2,32 - 2,32و مما يعنا رؤية العينة بدرجات مرتيعة يهمية
إنهاة حاهنات أعمال لتطبية الهندسة العكسية داسل الجامعة ودعمها مالياً؛ لما لها من
أهمية وا التطبية اليعما لألوكار الريادية وتنييذها وتدريب الطمب عميها وتووير التسهيمت

المادية لمطمب والسريجين لتمكينهم من ال يام بمهروعات ريادية باستسدام الهندسة العكسية
بينما جاةت العبارة ن2و تووير منتديات عممية متسصصة لتبادل ايوكار حول الحد من
أسباب ونتائا ابعتماد التكنولوجا عم

الغير من الدول المت دمة؛ وا ترتيب متجسر ر م

أهميتها وهذا ب يتناسب ما أهمية العبارة لما لممنتديات من أهمية وا نهر ث اوة التهار
المعروا الذي يؤصل لمعمل الجماعا وتبادل السبرات وايوكار الجديدة وعدم ابنغمة اليردي
داسل المؤسسة الجامعية.
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اجلسء الجاني :معوقات حتويل اجلامعات املصرية إىل جامعات ريادية يف ضوء اهلهدشة العكصية
خذول ()1
اعزدبثبد أفشاد ػُُخ انذساعخ انًزؼهمخ ثجُؼذ انًؼىلبد
و
8
1
3
4
5
6
1
1
1

81
88
81
83

ػجبساد انًحىس
غهجخ انًُظ انًشكضٌ ػهً اندبيؼبد يًب َؼىق
رطجُك األفكبس اندذَذح وانًجذػخ.
غُبة وخىد خطخ واضحخ نزحىَم اندبيؼبد
انًظشَخ إنً خبيؼبد سَبدَخ رىظف انًذاخم
واألعبنُت انحذَثخ فٍ انزؼهُى اندبيؼٍ.
يمبويخ انزغُُش وضؼف رمجم األفكبس اندذَذح
يٍ اإلداسح اندبيؼُخ.
رمهُذَخ دوس اندبيؼبد فٍ انزؼبيم يغ انزمُُبد
انحذَثخ.
غُبة دوس ثؼض انكهُبد واأللغبو انؼهًُخ فٍ
رىظُف انهُذعخ انؼكغُخ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ.
ضؼف ثمبفخ انزدذَذ وانزغُُش نذي أفشاد
انًدزًغ اندبيؼٍ.
يحذودَخ انكىادس انجششَخ انًذسثخ ػهً
اعزخذاو انهُذعخ انؼكغُخ ثبندبيؼبد.
ضؼف انششاكخ انزمُُخ وانزكُىنىخُخ ثٍُ
انًؤعغبد اإلَزبخُخ واندبيؼبد.
غُبة دوس انحبضُبد انزكُىنىخُخ ثبندبيؼبد
فٍ سػبَخ انطالة انشاغجٍُ فٍ رُفُز
يششوػبد رمىو ػهً اعزخذاو انهُذعخ
انؼكغُخ.
لهخ اإليكبَبد انًبدَخ نهدبيؼبد يًب َحىل دوٌ
اعزخذاو انهُذعخ انؼكغُخ فٍ انؼًهُخ
انزؼهًُُخ.
انزخىف انمبَىٍَ يٍ (يخبنفخ لبَىٌ حًبَخ
حمىق انًهكُخ انفكشَخ) نذي اندبيؼبد يٍ
اعزخذاو انهُذعخ انؼكغُخ فٍ انزؼهُى اندبيؼٍ.
رمهُذَخ يؼبيم ويخزجشاد اندبيؼبد ثًب ال
َزالءو يغ إخشاءاد رطجُك انهُذعخ انؼكغُخ
فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ.
ضؼف انًكبفآد انًبدَخ انًمذيخ ألػضبء هُئخ
انزذسَظ انزٍَ َزجُىٌ اعزخذاو انهُذعخ
انؼكغُخ فٍ ردبسثهى انًؼًهُخ.
انًدًىع

انًزىعظ
انحغبثٍ

االَحشاف
انًؼُبسٌ

االعزدبثخ

انزشرُت

3.61

8.115

يشرفؼخ

83

3.11

8.141

يشرفؼخ

88

3.11

1.158

يشرفؼخ

6

3.14

8.141

يشرفؼخ

5

يشرفؼخ

4

3.16

8.181

يشرفؼخ

1

3.61

8.851

يشرفؼخ

81

3.16

8.841

يشرفؼخ

1

3.11

8.151

يشرفؼخ

81

3.11

8.818

يشرفؼخ

1

4.81

1.116

يشرفؼخ

3

5.11

1.111

يشرفؼخ خذا

8

4.81

1.116

يشرفؼخ

1

3.134

8.114

يشرفؼخ

3.16

8.861
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يتهم من الجدول ن2و حصول محور معو ات تحويل الجامعات المصرية إل جامعات
ريادية وا هوة الهندسة العكسية .عم

متوسط حسابا ن3,932و وانح ار

معياري

ن 0,182و وهو درجة مرتيعة والذي يوهم اتياة أوراد العينة من أعهاة هيئة التدريس
بالجامعتين عم تم المعو ات وها نتيجة طبيعية حيث أن الجامعات المصرية تواجه نيس
الظرو

وبها نيس المهكمت ت ريباً.

وويما يتعمة بالعبارات جاةت العبارة ر م ن08و عم الترتيب وا المرتبة ايول بدرجة
مرتيعة جداً وبمتوسط حسابا ن 2,11و مما يعنا اتياة عينة الدراسة عم ت ميدية معامل
ومستبرات الجامعات بما ب يتمةم ما إجراةات تطبية الهندسة العكسية وا العممية التعميمية

وها نتيجة طبيعية لموا ا الذي تعيهه الجامعات المصرية من ن ص وا الموارد المالية
المسصصة لها.
بينما جاةت العبارات ر م ن0 8 9 2 01 2 3 2 2 00 03و عم الترتيب
وا المرتبة ن03 08 00 01 9 2 2 2 2 2 3 8و بدرجات مرتيعة وبمتوسط
حسابا تراوح بين ن3,28 -2,03و مما يعنا اتياة عينة الدراسة عم أن هع

المكاوآت

المادية الم دمة يعهاة هيئة التدريس الذين يتبنون استسدام الهندسة العكسية وا تجاربهم
المعممية والتسو

ال انونا من نمسالية انون حماية ح وة الممكية اليكريةو لدى الجامعات

من استسدام الهندسة العكسية وا التعميم الجامعا حيث رأت العينة أن من أهم معو ات
تحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية وا هوة استسدام الهندسة العكسية؛ وهو ما
يتية ما ما أوصت به دراسة أوو ) (Ufuk, 2016من هرورة زيادة ابست ملية المالية
لمجامعات وتيعيل دورها وا المساهمة العممية بصورة أكثر إيجابية وا التنمية ا ميمية
المستدامة والت دم ابجتماعا .وكذل هرورة إدسال مصادر جديدة لألوكار وا جدول أعمال
البحوث ايكاديمية بالجامعات ومعالجة المساو

العممية لدى أعهاة هيئة التدريس وهو ما

يزيد من الث ة لديهم وا ال يام بتنييذ ايوكار ا بداعية طالما توورت التهريعات وال وانين التا
توور لهم ايمان وا تطبية ايوكار الجديدة دون سو
وعم
توظي

نيس الدرجة جاةت العبارات

من الممح ات ال انونية.

ياب دور بعض الكميات واي سام العممية وا

الهندسة العكسية وا العممية التعميمية وت ميدية دور الجامعات وا التعامل ما

الت نيات الحديثة وهو ما يتية ما دراسة عبد ال ادر ن8102و التا أكدت أن ابعتماد عم
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ايساليب الت ميدية وا التعميم وعدم تهجيا ايوراد بستسدام الت نيات الحديثة وا العممية
التعميمية انعكس عم

عدم ا وادة من درات تم

الت نيات وا تسهيل العممية التعميمية

وتحسين مستواها .ويتية أيهاً ما ما أكدته دراسة أوو ) (Ufuk, 2016من عدم وجود
تياوت ممحوظ بين الجامعات وابعتماد عم التعميم الت ميدي و مة ابهتمام بالتعميم الريادي
مما ينعكس عم دورها وا تنمية المجتما المحما المحيط بها.
كما رأت العينة أن م اومة التغيير وهع
هع

ت بل ايوكار الجديدة من ا دارة الجامعية

الهراكة الت نية والتكنولوجية بين المؤسسات ا نتاجية والجامعات

مة ا مكانات

المادية لمجامعات مما يحول دون استسدام الهندسة العكسية وا العممية التعميمية هع
ث اوة التجديد والتغيير لدى أوراد المجتما الجامعا وهو ما يتية ما ما أكدته دراسة يوان-
تهيه ) (Yuan- Chieh, etal, 2016أن ما يتم إسراجه من البحوث الجيدة عدد ميل
نتيجة لعدم وجود الدعم المالا الكاوا الم دم من بل الجامعات لمعمماة والباحثين .وما أكدته
أيهاً دراسة جاروهنوويتش وأوونتيس ) (Jarohnovich & Avotiņš, 2013من أن
انسياض اببتكارات العممية سببه ن ص الموارد وسياسات اببتكار الي يرة وا البحوث
المحمية وانسياض أداة اينهطة المنيذة نتيجة ن ص الموارد المتاحة وم اومة ث اوة التغيير
والتجديد وهجرة الع ول سارج البمد .كما أكدت العينة

ياب دور الحاهنات التكنولوجية

بالجامعات وا رعاية الطمب ال ار بين وا تنييذ مهروعات ت وم عم

استسدام الهندسة

العكسية وهو ما يتية ما ما أكدته دراسة الرميدي ن8102و من عدم وجود حاهنات أعمال
لتنييذ ا لمهروعات الريادية داسل هذ الجامعات بجانب هع
ايعمال و ياب التعميم الريادي بهكل كبير وا مستم
كما رأت العينة
ريادية توظ

البنية التحتية لدعم ريادة

التسصصات.

ياب وجود سطة واهحة لتحويل الجامعات المصرية إل

جامعات

المداسل وايساليب الحديثة وا التعميم الجامعا وهو ما يتية ما ما أكدته

دراسة الرميدي ن8102و من أنه ب توجد لدى الجامعات المصرية رؤية واستراتيجية واهحة
تتبن تنمية ث اوة ريادة ايعمال نتيجة مة اهتمام ال يادات الجامعية بتهجيا الطمب عم
ريادة ايعمال .كذل رأت العينة أن مبة النمط المركزي عم الجامعات يعوة تطبية ايوكار
الجديدة والمبدعة .وهو ما يتية ما ما أكدته دراسة صالحا وتاكتا

& (Salhi

) Taktak,2013أن من عوائة تحويل الجام عات الت ميدية إل جامعات ريادية ياب وجود
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حوار وتعاون بين ا دارات المستمية لسياسات الدعم الحكوما وا مجال تعمم ريادة ايعمال
إهاوة إل هع

التعاون بين التعميم الرسما وسوة العمل .ومن سمل ما سبة ذكر من

معو ات تتهم الحاجة إل نهر ث اوة تنظيمية جديدة داسل الجامعة تتيم وتمكن من استسدام
ايساليب وايوكار الجديدة وا تطوير الجامعات وتحويمها إل جامعات ريادية وهو ما يتطمب
دعم ا دارة العميا توايجاد هراكة ما مؤسسات المجتما المستمية وزيادة الدواوا لدى أعهاة
هيئة التدريس وربط الجامعة بالمجتما لمتعبير عن مهكمته والعمل عم حمها والمساهمة وا
تح ية تطور وت دمه.
ولإلجابة عن السؤال الرابا لمدراسة وهو ما درجة ابستم

بين متوسط استجابات

أوراد العينة حول درجة توور متطمبات تحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية وا هوة
الهندسة العكسية من وجهة نظر أعهاة هيئة التدريس بجامعتا سوهاج ودمنهور وو اً
لمتغيرات الدراسة الجامعة

بالتكنولوجيا وريادة ايعمال

الدرجة العممية

السبرة

جاةت النتائا عم

عدد الدورات التدريبية المرتبطة

النحو اآلتا لكه

اليروة بين

متوسطات استجابات عينة الدراسة والتا تعزي لمتغير الجامعة تم استسدام استبار نتو
لتحميل التباين بين مجموعتين مست مة نIndependent Samples T-Testو لعينة
الدراسة وجاةت النتائا كما وا الجدولين ن01و ون00و التالية
خذول ()81
َزبئح اخزجبس(د) نهفشوق ثٍُ يزىعطبد اعزدبثخ ػُُخ انذساعخ طجمب نًزغُش اندبيؼخ
يغزىي
لًُخ
االَحشاف
انًزىعظ
انؼذد
اندبيؼخ
انًحىس
و
انذالنخ
"د"
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
1.466
41.58
186
عىهبج
انًزطهجبد
1.118 8.133
انزششَؼُخ
8
1.651
41.81
384
ديهىس
واإلداسَخ
1.114
44.68
186
عىهبج
انًزطهجبد
1.411 1.353
1
انجششَخ
3.865
43.11
384
ديهىس
4.815
41.15
186
عىهبج
انًزطهجبد
1.111 3.164
 3انًبدَخ وانفُُخ
4.634
41.51
384
ديهىس
وانزدهُضَخ
1.314
53.16
186
عىهبج
1.11 4.116
انًؼىلبد
4
1.138
41.18
384
ديهىس
85.156 816.83
186
عىهبج
1.111 3.168
انًدًىع انكهٍ
81.813 811.31
384
ديهىس
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يتهم من جدول ن01و وجود وروة ذات دبلة إحصائية وا محاور ابستبانة ككل
عند ن1,12و وهذا يعنا أن هنا ورو اً بين أوراد العينة وا رؤيتهم لممتطمبات المستمية و د
يرجا هذا بستم

الجامعة والكميات .كما يتهم عدم وجود وروة ذات دبلة إحصائية وا

محوري المتطمبات التهريعية وا دارية والمتطمبات البهرية مما يعنا اتياة أعهاة هيئة
التدريس وا الجامعتين حول تم المتطمبات وا حين أكدت الدراسة وجود وروة ذات دبلة
إحصائية عند مستوى ن1,11و ون1,110و من مستويات الدبلة بين متوسطات استجابات
العينة حول محوري المتطمبات المادية والينية والتجهيزية وحول المحور الثانا من ابستبانة
وهو محور المعو ات لصالم أعهاة هيئة التدريس بجامعة سوهاج مما يعنا وعا أورادها
بدرجة أكبر من جامعة دمنهور بالمتطمبات المادية والينية والتجهيزية وبالمعو ات التا تواجه
استسدام الهندسة العكسية وا الجامعة والتا د تعود لمسبرات التا د يكون تم اكتسابها
نتيجة مهاهداتهم وا بعثاتهم التعميمية سارج مصر أو نتيجة ل راةاتهم حولها و د يرجا إل
دم جامعة سوهاج وحصول بعض كمياتها عم ابعتماد ايكاديما والذي أعط أعهاةها
سميية وا التعر
عم تصني
ولمتعر

عم

المستحدثات الجديدة وأساليب تجويد ايداة والسعا نحو الحصول

مت دم لمجامعة بين الجامعات المحمية والعالمية.
عم

اليروة بين استجابات أوراد العينة طب ا لمتغير نالدرجة العمميةو تم

استسدام "تحميل التباين ايحادي "  One Way ANOVAلتوهيم دبلة اليروة بين
استجابات العينة وجاةت النتائا كما يوهحها الجدول التالا
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خذول ()88
َزبئح اخزجبس "رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ"  One Way ANOVAنهفشوق
ثٍُ اعزدبثبد أفشاد ػُُخ انذساعخ طجمب نهذسخخ انؼهًُخ
يزىعظ
يدًىع
دسخبد
لًُخ ف
يظذس انزجبٍَ
انًحىس
و
انًشثؼبد
انًشثؼبد
انحشَخ
1
81.113
18.511
انًزطهجبد ثٍُ انًدًىػبد
8.685
 8انزششَؼُخ
511
داخم
6.613
3518.111
واإلداسَخ
انًدًىػبد
11.413
51.111
1
ثٍُ انًدًىػبد
انًزطهجبد
3.118
1
511
داخم
انجششَخ
1.543
5111.131
انًدًىػبد
14.111
861.161
1
انًزطهجبد ثٍُ انًدًىػبد
انًبدَخ
511
4.113
3
داخم
وانفُُخ
11.815
81615.613
انًدًىػبد
وانزدهُضَخ
816.411
311.165
1
ثٍُ انًدًىػبد
1.416
 4انًؼىلبد
511
داخم
16.153
41518.111
انًدًىػبد
118.161
8141.836
1
ثٍُ انًدًىػبد
3.161
انًدًىع انكهٍ
511
داخم
111.564 841181.115
انًدًىػبد

يغزىي
انذالنخ
1.111

1.146

1.185

1.111
1.151

يتهم من الجدول ن00و عدم وجود وروة ذات دبلة إحصائية عند أي مستوى من
مستويات الدبلة بين متوسطات استجابات أوراد العينة ويما يتعمة بمتغير الدرجة العممية
نمدرس أستاذ مساعد أستاذو ويما يتعمة بالمتطمبات التهريعية وا دارية والمتطمبات
البهرية بينما توجد وروة ذات دبلة وا محوري المتطمبات المادية والينية والتجهيزية.
ولتحديد صالم اليروة تم استسدام استبار هييية  Scheffeلمم ارنات البعدية وجاةت
النتائا كما وا الجدول التالا
خذول ()81
َزبئح اخزجبس شُفُخ نهفشوق ثٍُ يزىعطبد اعزدبثبد أفشاد انؼُُخ طجمب نهذسخخ انؼهًُخ
انًزىعظ
أعزبر يغبػذ
يذسط
انذوساد انزذسَجُخ
انجؼذ
انحغبثٍ
*8.511
يذسط
41.61
انًزطهجبد انًبدَخ
أعزبر يغبػذ
41.81
وانفُُخ وانزدهُضَخ
أعزبر
41.11
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يتهم من الجدول السابة ن08و ما يما كانت اليروة بين أوراد العينة بين عينة
نمدرسو وعينة نأستاذ مساعدو لصالم عينة نمدرسو مما يعنا أن عينة نمدرسو أكثر درة
عم الوعا بمتطمبات تحويل الجامعات المصرية لجامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية
وا هذا الجانب وتح ية متطمباتها

د ترجا تم النتيجة أن عينة مدرس د ي ومون ببحوث

ترتبط بالتوجهات الحديثة لمجامعات وا الو ت المعاصر والمعو ات التا تواجهها أو نتيجة
لسيرهم وا بعثات سارجية بستكمال درجة الدكتو ارة سواة وا مهمات عممية أو بعثات
سارجية أو إه ار
ولمتعر

مهتر .
عم اليروة بين استجابات أوراد العينة طب ا لمتغير نالسبرةو تم استسدام

"تحميل التباين ايحادي"  One Way ANOVAلتوهيم دبلة اليروة بين استجابات
العينة وجاةت النتائا كما يما

و

انًحىس

8

انًزطهجبد
انزششَؼُخ
واإلداسَخ

1

انًزطهجبد
انجششَخ

3

انًزطهجبد
انًبدَخ
وانفُُخ
وانزدهُضَخ

4

انًؼىلبد

انًدًىع انكهٍ

خذول ()83
َزبئح اخزجبس "رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ"  One Way ANOVAنهفشوق
ثٍُ اعزدبثبد أفشاد ػُُخ انذساعخ طجمب نهخجشح
يزىعظ
يدًىع
دسخبد
لًُخ ف
يظذس انزجبٍَ
انًشثؼبد
انًشثؼبد
انحشَخ
6.311
81.686
1
ثٍُ انًدًىػبد
1.141
داخم
6.111
3531.113
511
انًدًىػبد
88.583
13.116
1
ثٍُ انًدًىػبد
8.811
511
داخم
1.688
5164.118
انًدًىػبد
65.163
838.516
1
ثٍُ انًدًىػبد
511
3.156
داخم
11.811
81644.811
انًدًىػبد
ثٍُ انًدًىػبد
داخم
انًدًىػبد
ثٍُ انًدًىػبد
داخم
انًدًىػبد

1
511
1
511

584.411

151.131

41361.111

16.515

8611.668

114.331

841844.458

113.111
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1.151
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يتهم من الجدول السابة ن03و عدم وجود وروة ذات دبلة إحصائية عند أي
مستوى من مستويات الدبلة بين متوسطات استجابات أوراد العينة ويما يتعمة بمتغير السبرة
وا محاور المتطمبات التهريعية وا دارية والمتطمبات البهرية مما يعنا اتياة رؤية أوراد
العينة وا عدد سنوات السبرة المستمية وا ت دير هذ المحاور ويما يوجد وروة وا محور
المتطمبات المادية والينية والتجهيزية ووا المعو ات .ولتحديد صالم اليروة تم استسدام
استبار هييية  Scheffeلمم ارنات البعدية وجاةت النتائا كما وا الجدول التالا
خذول ()84
َزبئح اخزجبس شُفُخ نهفشوق ثٍُ يزىعطبد اعزدبثبد أفشاد انؼُُخ طجمب نًزغُش انخجشح
يٍ خًغخ
ألم يٍ
إنً ألم يٍ
انًزىعظ
خًظ
انخجشح
انجؼذ
ػشش
انحغبثٍ
عُىاد
عُىاد
انًزطهجبد رحىَم
ألم يٍ خًظ عُىاد
41.13
اندبيؼبد
إنً
انًظشَخ
يٍ خًغخ إنً ألم يٍ ػشش عُىاد
41.64
خبيؼبد سَبدَخ
فٍ ضىء
8.811
ػشش عُىاد فؤكثش
41.58
انهُذعخ انؼكغُخ

انًؼىلبد

51.34

ألم يٍ خًظ عُىاد

-

-

58.65

يٍ خًغخ إنً ألم يٍ ػشش عُىاد

-

-

41.11

ػشش عُىاد فؤكثش

-

8.615

يتهم من الجدول ن02و وجود وروة ذات دبلة إحصائية وو اً لمتغير سنوات السبرة

بين اليئة نمن سمسة إل أ ل من عهر سنواتو ونعهر سنوات وجكثرو؛ لصالم اليئة من
نمن سمسة إل
وعم

أ ل من عهر سنواتو مما يعنا أن أعهاة هيئة التدريس ايصغر سناً

الر م من مة سنوات السبرة لديهم إب أنهم أكثر وعياً بمتطمبات تحويل الجامعات

المصرية إل

جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية ومعروة معو اتها؛ مما يؤكد أن

لديهم الث اوة الكاوية والسبرة ال وية و د يرجا ذل إل أن بعض هؤبة ايعهاة د عادوا
حديثاً من بعثات سارجية ولمسوا وعايهوا وا ا استسدام الهندسة العكسية وا المؤسسات
التعميمية وا السارج وأنهم يريدون أن يطب وا ما رأو ولمسو وا السارج داسل جامعاتهم.
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عم اليروة بين استجابات أوراد العينة طب ا لمتغير نعدد الدورات التدريبية

المرتبطة بالتكنولوجيا وريادة ايعمالو تم استسدام "تحميل التباين ايحادي" One Way
 ANOVAلتوهيم دبلة اليروة بين استجابات العينة وجاةت النتائا كما يوهحها
الجدول التالا
خذول ()85
َزبئح اخزجبس " رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ "  One Way ANOVAنهفشوق ثٍُ اعزدبثبد أفشاد ػُُخ
انذساعخ طجمب نؼذد انذوساد انزذسَجُخ انًشرجطخ ثبنزكُىنىخُب وسَبدح األػًبل
يغزىي
يزىعظ
يدًىع
دسخبد
يظذس
لًُخ ف
انًحىس
انذالنخ
انًشثؼبد
انًشثؼبد
انحشَخ
انزجبٍَ
1
ثٍُ
31.181
61.131
انًزطهجبد
انًدًىػبد
1.188 4.548
انزششَؼُخ
8
داخم
واإلداسَخ
6.681
3413.458
511
انًدًىػبد
ثٍُ
33.113
66.865
1
انًزطهجبد انًدًىػبد
1.131 3.411
1
انجششَخ
داخم
1.511
5118.151
511
انًدًىػبد
1
ثٍُ
انًزطهجبد
48.111
13.164
انًدًىػبد
انًبدَخ
1.811 1.164
3
وانفُُخ
511
داخم
11.111 81618.111
وانزدهُضَخ انًدًىػبد
1
ثٍُ
851.118
381.641
انًدًىػبد
1.816 1.111
انًؼىلبد
4
511
داخم
16.155 41555.881
انًدًىػبد
1
ثٍُ
114.116 8141.513
انًدًىػبد
1.141 3.111
انًدًىع انكهٍ
داخم
111.148 841114.531
511
انًدًىػبد

ويتهم من الجدول السابة ن02و عدم وجود وروة ذات دبلة إحصائية عند أي
مستوى من مستويات الدبلة ويما يتعمة بمحوري المتطمبات المادية والينية والتجهيزية
والمعو ات بينما توجد وروة وا محوري المتطمبات التهريعية وا دارية والمتطمبات البهرية.
ولتحديد صالم اليروة تم استسدام استبار هييية  Scheffeوجاةت النتائا كما يما
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خذول ()86
َزبئح اخزجبس شُفُخ نهفشوق ثٍُ يزىعطبد اعزدبثبد أفشاد انؼُُخ حىل يزغُش ػذد انذوساد
انزذسَجُخ انًشرجطخ ثبنزكُىنىخُب وسَبدح األػًبل
يٍ خًغخ إنً
ألم يٍ خًظ
انًزىعظ
ألم يٍ ػشش
انذوساد انزذسَجُخ
انجؼذ
دوساد
انحغبثٍ
دوساد
ألم يٍ خًظ دوساد
41.11
انًزطهجبد
يٍ خًغخ إنً ألم يٍ ػشش
انزششَؼُخ 41.36
دوساد
واإلداسَخ
1.131
ػشش دوساد فؤكثش
41.53
ألم يٍ خًظ دوساد
43.63
يٍ خًغخ إنً ألم يٍ ػشش
انًزطهجبد
44.51
دوساد
انجششَخ
1.118
ػشش دوساد فؤكثش
44.36

يتهم من الجدول ن02و وجود وروة ذات دبلة إحصائية وا محور المتطمبات
التهريعية وا دارية بين اليئة نمن سمسة إل أ ل من عهر دوراتو ونعهر دورات وجكثرو
لصالم نعهر دورات وجكثرو مما يعنا ارتياع وعا ايوراد نتيجة زيادة عدد الدورات .بينما
جاةت اليروة وا محور المتطمبات البهرية وا صالم اليئة من نمن سمسة إل أ ل من
عهر دوراتو و د ترجا تم النتيجة إل ر بة أعهاة هيئة التدريس وا هذ اليئة لمحصول
عم عدد أكبر من الدورات لحاجتهم إليها وا التر ا لمدرجات العممية ايعم .

ملخص نتائج الدراشة
بعد عرض وتيسير ومنا هة البيانات التا تم الحصول عميها عن طرية تطبية أداة
الدراسة توصمت الدراسة إل النتائا اآلتية ويما يتعمة بمحاور ابستبانة
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اجلسء األول :املتطلبات الالزمة لتخويل اجلامعات إىل جامعات ريادية يف ضوء اهلهدشة
العكصية
أوالً :يف املتطلبات التشريعية واإلدارية
أوهحت الدراسة النظرية والعممية أن من أهم المتطمبات المزمة لتحويل الجامعات إل
جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية وا الجانب التهريعا وا داري ما يما
 العمل عم تهريا وانين تمكن من استسدام الهندسة العكسية وا العممية التعميميةوالبراما التطبي ية وتهيئة ُمناخ يسمم باستسدام الهندسة العكسية وا العممية
التعميمية مما يدعم اببتكار وا بداع والتميز ووها سطة لتعري الطمب بالنواحا
ال انونية والتنظيمية المزمة لم يام بعمل مهاريا ريادية وا هوة الهندسة العكسية.
 -العمل عم

اعتماد لوائم تمنم الوحدات ذات الطابا الساص بالجامعة الصمحيات

والحرية وابست ملية لتطبية الهندسة العكسية ووها آلية يمتزم بها أعهاة هيئة

التدريس لتهمين بعض جوانب الهندسة العكسية وا الم ررات الجامعية وابستيادة
من السبراة وابستهاريين المتسصصين وا المؤسسات الصناعية المستمية من سمل
ع د بروتوكوبت تعاون معهم لمستيادة منهم وا تطبية الهندسة العكسية وا
التعميم الجامعا.
 -العمل عم وها استراتيجية واهحة تهد

إل الوصول إل توطين الت نية والتحول

إل جامعات منتجة وليست جامعات مستهمكة من سمل يام الجامعة بع د اتيا يات

تعا ون ما مؤسسات التمويل لتمويل المهروعات ال ائمة عم
توانهاة صندوة لتمويل ايوكار التا توظ

الهندسة العكسية

الهندسة العكسية وا المهروعات

الريادية.
-

يام الجامعة بع د هراكات ما مؤسسات ا نتاج لتدريب الطمب عم إجراةات تطبية
الهندسة العكسية ومهاراتها وا تطوير المنتجات ووها أسس لهراكات مست بمية
طويمة المدى ما الهركات الكبرى من أجل ن ل وتوطين التكنولوجيا لتح ية ريادية
الجامعة.
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أوالً :يف املتطلبات البشرية
أوهحت الدراسة النظرية والعممية أن من أهم المتطمبات المزمة لتحويل الجامعات إل
جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية وا الجانب البهري ما يما
 مراعاة ابحتياجات التدريبية يعهاة هيئة التدريس وا مجال استسدام الهندسةالعكسية تواعداد المدربين المؤهمين لتدريب أعهاة هيئة التدريس عم ت ييم جودة
المنتا المناوس والكه عن الحمول والبدائل التا تؤدي إل تحسين يمة المنتا

 ابستيادة من الكوادر المحمية ذات الكياةة العالية من المهندسين والعمماة والينيينلمعمل عم تكيي

الت نيات الحديثة لتصبم أكثر ممةمة لمبيئة المحمية والعمل عم

تووير كوادر بهرية ادرة عم دما الهندسة العكسية وا براما التعميم والتعمم
 وتهجيا الكياةات العممية والينية ذات السبرات العممية والينية والتكنولوجية عمتطبية الهندسة العكسية وا العممية التعميمية العمل عم

وجود متسصصين وا

استسدام الهندسة العكسية لتدريب الطمب عم توظييها وا مهروعات التسرج.
 -تدريب أعهاة هيئة التدريس عم كه

الصناعية وبطري ة مهروعة وب تسال

ايسرار الت نية الداسمة وا تركيب المنتجات
الممارسات التجارية السميمة وتدريب

أعهاة هيئة التدريس والطمب عم امتم المهارات المزمة لمستحواذ عم أسرار
الت نية ومعروة أسرار تهغيمها وصيانتها وتطويرها بستثمارها وا إنتاج الجديد.

ثالجاً :املتطلبات املادية والفهية والتجًيسية
أوهحت الدراسة النظرية والعممية أن من أهم المتطمبات المادية والينية والتجهيزية
المزمة لتحويل الجامعات إل جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية ما يما
 تطوير معامل ومستبرات الجامع ة لتتمةم ما إجراةات تطبية الهندسة العكسية واالعممية التعميمي ة تووير ا مكانات المادية المزمة لمستيادة من الت نيات الحديثة
لتنييذها وتدريب الطمب عميها.
 تووير اعدة بيانات يعهاة هيئة التدريس والطمب تهم ائمة بالمهروعات المنيذةوالتا يمكن تنييذها باستسدام الهندسة العكسية تسصيص ميزانية لدعم البحث

والتطوير ووة الهندسة العكسية ت ديم مكاوآت مادية يعهاة هيئة التدريس الذين
يتبنون استسدام الهندسة العكسية وا تجاربهم المعممية تووير المكاوآت والمنم
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يصحاب ايوكار الريادية ال ائمة عم استسدام الهندسة العكسية استسدام أنظمة
تكنولوجيا المعمومات وابتصابت الحديثة لتيسير الوصول لممعمومات والمصادر
الهرورية كجزة من مصادر التعمم المتاحة إنهاة ائمة بالمهروعات التا يمكن
تنييذها باستسدام الهندسة العكسية ونهرها يعهاة هيئة التدريس والطمب.
 -إنهاة حاهنات أعمال لتطبية الهندسة العكسية داسل الجامعة ودعمها مالياً

وتووير التسهيمت المادية لمطمب والسريجين لتمكينهم من ال يام بمهروعات
باستسدام الهندسة العكسية وتووير منتديات عممية متسصصة لتبادل ايوكار حول
الحد من أسباب ونتائا ابعتماد التكنولوجا عم الغير من الدول المت دمة.

اجلسء الجاني :معوقات حتويل اجلامعات املصرية إىل جامعات ريادية يف ضوء اهلهدشة
العكصية
أوهحت الدراسة النظرية والعممية أن من أهم المعو ات التا تعوة تحويل الجامعات
إل جامعات ريادية وا هوة الهندسة العكسية ما يما
 ت ميدية معامل ومستبرات الجامعات بما ب يتمةم ما إجراةات تطبية الهندسةالعكسية وا العممية التعميمية.

 -هع

المكا وآت المادية الم دمة يعهاة هيئة التدريس الذين يتبنون استسدام

الهندسة العكسية وا تجاربهم المعممية التسو

ال انونا من نمسالية انون حماية

ح وة الممكية اليكريةو لدى الجامعات من استسدام الهندسة العكسية وا التعميم
الجامعا.
-

ياب دور بعض الكميات واي سام العممية وا توظي

الهندسة العكسية وا العممية

التعميمية.

 -م اومة التغيير وهع

ت بل ايوكار الجديدة من ا دارة الجامعية هع

الهراكة

الت نية والتكنولوجية بين المؤسسات ا نتاجية والجامعات.

-

مة ا مكانات المادية لمجامعات مما يحول دون استسدام الهندسة العكسية وا
العممية التعميمية هع

ث اوة التجديد والتغيير لدى أوراد المجتما الجامعا.

ياب دور الحاهنات التكنولوجية بالجامعات وا رعاية الطمب ال ار بين وا تنييذ
مهروعات ت وم عم استسدام الهندسة العكسية.
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ياب وجود سطة واهحة لتحويل الجامعات المصرية إل

جامعات ريادية توظ

المداسل وايساليب الحديثة وا التعميم الجامعا.
مبة النمط المركزي عم الجامعات مما يعوة تطبية ايوكار الجديدة والمبدعة.

توصيات الدراشة
وا هوة ا طار النظري لمدراسة والنتائا التا أسيرت عنها الدراسة الميدانية ولإلجابة
عن السؤال السامس والذي نصه "ما التوصيات والم ترحات ا جرائية المزمة لتيعيل دور
التهار المعروا وا تح ية الميزة التناوسية بجامعة سوهاج يوصا الباحث بما يما
وا جراةات والممارسات المتميزة

 -إعداد دليل إجرائا لمهندسة العكسية يوهم ايهدا

ووة وانين وتهريعات تمنم أعهاة هيئة التدريس الث ة وا التطبية العمما لها

وتبعدهم عن الممح ات والمساةبت ال انونية.
المداسل

 إعداد سطة واهحة لتحويل الجامعات المصرية إل جامعات ريادية توظوايساليب الحديثة وا التعميم الجامعا.

 تيعيل ا دارة الديم راطية والتهاركية وا التعميم الجامعا والتسمص من النمط المركزيالذي يعوة تطبية ايوكار الجديدة والمبدعة.

-

رس ث اوة التجديد والتغيير لدى أوراد المجتما الجامعا وحثهم عم ت بل ايوكار
الجديدة من ا دارة الجامعية.

 تحديث المعامل والمستبرات بالجامعات وتجهيزها بما يتمةم ما إجراةات تطبيةالهندسة العكسية وا العممية التعميمية.

 -تيعيل وكرة الراعا الرسما داسل الجامعات بهد

التغمب عم مهكمة هع

توور

البنية التحتية عبر التعاون بين الهيئات والمكاتب والو ازرات ما تيعيل نظام الو
التعميما والتبرعات السيرية من سمل صنادية مسصصة لتح ية الهراكة وا تطوير
التعميم الجامعا.

 زيادة المسصصات المالية لمجامعات ذات التوجه لمتحول لميكر الريادي بهدتمكينهم من استسدام الهندسة العكسية وا العممية التعميمية.

 تنويا مصادر التمويل لمجامعات بهدومياً يعود بالنيا عم

تحويمها إل جامعات ريادية باعتبار مهروعاً

المجتما توانهاة صندوة تمويل لمجامعات الريادية التا
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ابعتماد عميها وا ن ل وتوطين التكنولوجيا وا

المجتما المصري.
 زيادة المكاوآت المادية الم دمة يعهاة هيئة التدريس الذين يتبنون استسدامالهندسة العكسية وا تجاربهم المعممية.

 -التعري

المساو

بالجوانب ال انونية بستسدامات الهندسة العكسية والعمل عم

إزالة

ال انونية لدى أعهاة هيئة التدريس وتسووهم من نمسالية انون حماية

ح وة الممكية اليكريةو لممنتجات وايوكار.
 تيعيل الهراكة الت نية والتكنولوجية بين المؤسسات ا نتاجية والجامعات بما يسهموا تطوير المنتجات وتوطين التكنولوجيا.

 تيعيل دور الحاهنات التكنولوجية بالجامعات وا رعاية الطمب ال ار بين وا تنييذمهروعات ت وم عم استسدام الهندسة العكسية بالتعاون ما رواد ايعمال وأصحاب
المهروعات الناهئة.

 -تبنا وكرة التعميم الريادي همن المناها الوطنية لكونها تؤدي دو ارً رئيساً وا

عمميات ابعتماد وأثبتت المهروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم درتها عم إيجاد
ورص عمل لمسريجين وا مجابت اب تصاد المستمية.

 تدريب أعهاة هيئة التدريس من سمل وحدة مهروعات تطوير التعميم العالاووروعها وا الجامعات ومراكز تنمية درات أعهاة هيئة التدريس بالجامعات من

سمل عمل الدورات التدريبية ذات الصمة باستسدامات الهندسة العكسية وا التعميم
الجامعا.
 العمل عم ابستيادة من السبرات العالمية وا تجارب تحويل الجامعات إل جامعاتريادية والتا ت وم عم ا ستسدامات الهندسة العكسية وتطبي اتها وا مجال التعميم

الجامعا.
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املراجع
أوالً :املرجع العربية
 إبراىيم فالح إبراىيم الشواىين .)7107( .أثر التوجو الريادي لمجامعات في تنشيط سموكياتالتشارك المعرفي :دارسة ميدانية عمى الجامعات الخاصة األردنية بمدينة

عمان .رسالة ماجستير ،كمية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 إبراىيم ،عصام سيد أحمد السعيد .)7105( .التعميم :الريادي مدخل لدعم طالب الجامعة نحوالريادة والعمل الحر .مجمة كمية التربية ،جامعة بورسعيد ،)08( ،يونيو ،ص

ص .077 - 037

 ابن حراث ،حياة إبراىيمي .)7108( .مساىمة تشارك المعرفة في تفعيل االبتكار بالمؤسسة :دراسةحالة مؤسسة الجزائر بوعريريج برج  .condorمجمة الح وة والعموم

ا نسانية ،جامعة زيان عاشور بالجمفة  ،الجزائر )00( ،ممحق ،جانفي،

.041 -079

 أبو جويفل ،ريم جمعة محمد .)7108( .درجة ممارسة كميات التربية بالجامعات الفمسطينية فيمحافظات غزة ألبعاد الريادة االستراتيجية وعالقتيا باألداء الجامعي المتميز.

رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

 األفندي ،أحمد طالل أحمد .)7105( .إمكانية تطبيق عمميات اليندسة العكسية دراسة تحميمية فيشركة الكندي العامة .مجمة دراسات إدارية ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة
البصرة ،المجمد الثامن ،العدد الخامس عشر ،ص ص .79 - 49

 أوسو ،خيري عمي؛ نوري ،أفين سميم؛ حمدي ،فيروز مصطفى .)7107( .التخطيط االستراتيجيودوره في تحقيق متطمبات الجامعة الريادية :بحث تحميمي في جامعة بوليتكنيك

دىوك .منشور فيInternational Journal of Innovation and :
Applied Studies, 20 (3), Jun., pp. 881-891
 بالنور ،نوري؛ اغرايبيل ،امجاور .)7103( .نقل التكنولوجيا بين التحديات والحمول .مجمة المسمم(مجمة إلكترونية متخصصة في الشئون الدفاعية) ،طرابمس ،)9( ،مارس ،ص

الرابط
عمى
متاحة
ص.73–0
scitech / 290-vol-36-60.https://www.almusallh.ly/ar/
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 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .)7103( .ت رير عن اب تصاد ا بداعا .برنامج األمم المتحدةاإلنمائي  UNDPبالتعاون مع اليونسكو ،طبعة خاصة عن تعزيز سبل التنمية
المحمية.
 -بشاي ،وفاء زكي بدروس .)7107( .سيناريوىات مقترحة لمستقبل تسويق الخدمات التعميمية

بالجامعات المصرية في ضوء نماذج بعض الجامعات األجنبية .المجمة

التربوية ،كمية التربية ،جامعة سوىاج ،)\47( ،يناير ،ص ص .575 -479

 البشري ،عواطف أحمد سالم؛ جوىر ،عماد الدين سيد .)7109( .تطويع أسموب اليندسة العكسيةفي بناء نموذج الزي الموحد .مجمة التصميم الدولية ،الجمعية العممية

لممصممين ،)7(9 ،إبريل ،ص ص .008 - 019

 بوبترة ،طارق .)7107( .براءة اختراع األدوية في ظل اتفاقية التريبس .جامعة منتوري قسنطينة،ب ( ،)48ديسمبر ،ص ص .057 - 049

 البوعينين ،محمد عيسى؛ بمل ،صديق بمل إبراىيم؛ اسحق ،عماد الدين عيسى .)7103( .أثرالتوجو الريادي عمى األداء التشغيمي لمشركات العائمية البحرينية .مجمة

الدراسات العميا ،السودان ،جامعة النيمين ،)47(00 ،مايو ،ص ص - 057

.074

 التقرير العربي العاشر لمتنمية الثقافية .)7108 -7107( .اببتكار أو ابندثار البحث العمماالعربا وا عه وتحدياته وآوا ه .بيروت ،مؤسسة الفكر العربي.

 توفيق ،حسان عثمان محمد .)7103( .إعادة ىندسة األعمال فيما بين جودة الوظيفة والجودةالفنية في مجال التعميم الجامعي .مجمة جامعة بابل ،العراق ،جامعة بابل 70

( ،)3ص ص .974 -904

 توفيق ،صالح الدين محمد؛ مرسي ،شيرين عيد .)7107( .الجامعة الريادية ودورىا في دعموتحقيق المزايا التنافسية المستدامة :تصور مقترح .مجمة كمية التربية ،جامعة

بنيا ،)019( 78 ،الجزء األول ،يناير ،ص ص .69- 0

 جامعة الدول العربية .)7109( .الرؤية ابستراتيجية العربية لم تصاد الر ما .القاىرة :جامعةالدول العربية.

 جامعة دمنيور .)7170( .مو ا جامعة دمنهور .موقع الجامعة االلكتروني .متاح عمى اإلنترنت7107م
/0
/0
بتاريخ:
edu.eg/pages/default.aspx

http://www.damanhour.
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 جامعة سوىاج .)7170( .النهرة ا حصائية لمعام 8109 /8102م .جامعة سوىاج :موقعالجامعة االلكتروني .متاح عمى اإلنترنت بتاريخ7170 /0 / 0 :م
https://www.sohag-univ.edu.eg
 جمعة ،مصطفى عطية .)7108( .اإلبداع والعبقرية واالقتصاد :رؤية لعالم اليوم والغد .مجمةالبيان ،تصدر عن المنتدى اإلسالمي ،)377( ،أكتوبر ،ص ص .67 - 64

 الدىشان ،جمال عمى خميل؛ السيد ،سماح السيد محمد .)7171( .رؤية مقترحة لتحويل الجامعاتالمصرية الحكومية إلى جامعات ذكية في ضوء مبادرة التحول الرقمي

لمجامعات .مجمة كمية التربية ،جامعة سوىاج ،)78( ،الجزء الثالث ،أكتوبر،

ص ص .0344 - 0749

 رشيد ،ثائر محمود؛ حميد ،عمار محمود .)7107( .نقل وتوطين التكنولوجيا دولياً في ظل اتفاقيةحماية حقوق الممكية الفكرية (الفرص -التحديات) ،مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد

لمدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية ،كمية االقتصاد ،جامعة بابل،)3( 9 ،

ص ص .45 - 75

 رفاعي ،أنصار محمد عوض اهلل  ،يوسف ،ثريا حامد أحمد .)7107( .ريادة األعمال الفنية فيمجال التصوير لتفعيل مفيوم االقتصاد اإلبداعي ،المؤتمر العممي الدولي األول

لمقصور المتخصصة بأسوان بعنوان :الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين
الشعوب .في الفترة من  73 – 70ديسمبر ،منشور بمجمة التصميم الدولية،
تصدر عن الجمعية العممية لممصممين ،كمية الفنون التطبيقية ،جامعة حموان،

ص ص .30 - 0

 -رفاعي ،عبير محمد عباس محمد .)7108( .الصناعات اإلبداعية وبناء االقتصاد اإلبداعي :رؤية

تنموية بديمة دراسة حالة لصناعة الحرف التقميدية .مجمة كمية اآلداب ،جامعة

القاىرة ،)0( 78 ،يناير ،ص ص .787 - 733

 الرميدي ،بسام سمير .)7108( .تقييم دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال:استراتيجية مقترحة لمتحسين .مجمة ا تصاديات المال وايعمال ،جامعة الوادي،

الجزائر ،)6( ،يوليو ،ص ص .394 -377

 الرويمي ،نواف بن عبداهلل بن جدعان .)7107( .مجاالت تطوير التعميم الجامعي في بعضالجامعات السعودية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس :دراسة ميدانية.

المجمة العربية لهمان جودة التعميم الجامعا ،اليمن ،جامعة العموم

والتكنولوجيا ،)77( 01 ،ص ص .007 -79
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 زين الدين ،صالح .)7100( .المدسل إل الممكية اليكرية نهجتها وميهومها ونطا ها وأهميتهاوتكييها وتنظيمها وحمايتها .األردن :دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

 سرور ،منال جبار؛ عبد الرضي ،دعاء أحمد .)7108( .التكامل بين تقنية التحميل المفكك وادارةالجودة الشاممة لتخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتجات .مجمة العموم

اب تصادية وا دارية ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،)017( 74 ،ص

ص .669 -649

 سميمان ،حنين تيسير .)7106( .مدى توافر النية الريادية والعوامل المؤثرة فييا لدى طمبةالجامعات الحكومية في األردن .رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد والعموم

اإلدارية ،جامعة اليرموك ،األردن.

 الشيباني ،دافع محمد؛ أبو الشواشي ،إليام يخمف .)7107( .مؤسسات التعميم العالي ودورىا فينقل التقنية وتوطينيا في الدول النامية :معوقات وحمول .الدولية لمعموم والت نية

) ،)9( (ISTJيناير ،ص ص .73 – 0

 الصيرفي ،محمد عبد الوىاب؛ عبد الفتاح ،عصام عطية؛ عالم ،رحاب السيد السيد.)7171( .ريادة األعمال المفيوم والنشأة واألىمية :دراسة تحميمية .مجمة كمية التربية،

جامعة العريش ،)77( ،السنة الثامنة ،إبريل ،ص ص .071-074

 عبد القادر ،بودي؛ عبد الصمد ،بودي .)7100( .اإلدارة الرقمية كإبداع في تسيير منظماتاألعمال مع اإلشارة لنموذج لإلدارة الرقمية في المنظمات العربية .أعمال

الممت

الدولا "ا بداع والتغيير التنظيما وا المنظمات الحديثة دراسة

وتحميل تجارب وطنية ودولية" ،الجزء الثاني ،كمية العموم االقتصادية وعموم
التسيير ،جامعة سعد دحمب ،بالبميدة ،الجزائر ،ص ص .97 -75

 -عبد القادر ،خالد محمد جميل .)7104( .تحديد معوقات التحول نحو المنظمة الريادية :دراسة

استطالعية في كمية اإلدارة واالقتصاد .مجمة جامعة اينبار لمعموم اب تصادية

وا دارية ،المجمد  ،6العدد  ،00ص ص .719 - 096

 عبد الوىاب ،صوفي .)7109( .دور الجامعة في التحول وبناء مجتمع المعرفة .مركز البحثوتطوير الموارد البشرية ،مجمة دراسات وا العموم ا نسانية وابجتماعية،

تصدر عن جامعة سكاريا بتركيا ومركز البحث وتطوير الموارد البشرية بعمان

باألردن ،)5( 7 ،مارس ،ص ص .067 -053
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 عبداهلل ،فياض؛ مزىر ،عذاب .)7101( .نقل وتوطين التكنولوجيا وأثرىا في تنمية الموارد البشرية.مجمة كمية بغداد لمعموم اب تصادية الجامعة ،جامعة بغداد ،)75( ،ص ص

.375 - 353

 -عبده ،محمد مرسي .)7106( .االعتراف القانوني بعمميات اليندسة العكسية :دراسة مقارنة .مجمة

الح وة ،مجمس النشر العممي ،جامعة الكويت ،)4( 41 ،ديسمبر ،ص ص
.743 - 090

 العفيف ،جمال حسين .)7107( .قدرة الشركات الصناعية عمى تطبيق عمميات اليندسة العكسيةفي عممياتيا اإلنتاجية :دراسة ميدانية .مجمة المحاسبة والتد ية والحوكمة،

جامعة جرش ،)3( 7 ،تموز ،ص ص .67 – 39

 عمر ،فدوى فاروق .)7108( .تنظيم العالقة بين منتوج البحوث الجامعية والمردود النفعي :آليةتنفيذية مقترحة .المجمة التربوية ،كمية التربية ،جامعة سوىاج ( ،)54ص ص

.707 -070

 -عيد ،أيمن عادل .)7104( .التعميم الريادي :مدخل لتحقيق االستقرار االقتصادي واألمن

االجتماعي .المؤتمر السعودي الدولا لجمعيات ومراكز ريادة ايعمال نحو
بيئة داعمة لريادة ايعمال ،الفترة من 00 -9 :سبتمبر ،الرياض ،المممكة
العربية السعودية.

 فياض ،محمود .)7107( .المعاصر وا وانين التجارة الدولية .األردن :مؤسسة الوراق لمنشروالتوزيع.

 القصير ،توفيق بن أحمد .)0990( .األمة وقضية التقنية .مجمة رسالة السميا العربا .مكتبالتربية العربي لدول الخميج ،)37( ،السنة الحادية عشرة ،ص ص .76 – 0

 -قطيشات ،محمود عبد الرازق مصطفى .)7106( .أثر استخدام التكمفة المستيدفة لتحقيق الميزة

التنافسية باستخدام أسموب اليندسة العكسية :دراسة ميدانية عمى الشركات

الصناعية المساىمة العامة األردنية .رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد والعموم

اإلدارية ،جامعة جرش.

 الكواز ،صالح ميدي .)7107( .التكامل بين مدخمي اليندسة العكسية والكمفة عمى أساسالخصائص دراسة تطبيقية في الشركة العامة لمصناعات اإللكترونية .مجمة

ا دارة واب تصاد ،جامعة كربالء ،العراق ،)09( 5 ،ص ص .93 -77
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 كواشي ،سامية .)7105( .خدمة المجتمع ،الوظيفة الثالثة لمجامعات .منتدى جامعة األخوةمنتوري ،قسنطينة ،الجزائر ،مجمة العموم ا نسانية ،ب ( ،)44ديسمبر ،ص

ص .478 -460

 المجمس القومي لمتعميم والبحث العممي والتكنولوجيا :)0994( .اليندسة العكسية :أسموب لممالحقةواالرتقاء التكنولوجي .دراسات تربوية ،المجمد التاسع ،الجزء الثامن والستون،
ص ص .310 - 785

 -محمد ،محمد مرسي عبده .)7106( .االعتراف القانوني بعمميات اليندسة العكسية :دراسة مقارنة.

مجمة الح وة جامعة الكويت ،مجمس النشر العممي ،)4( 41 ،ديسمبر ،ص

ص .743 – 090

 محمد ،ىاني محمد .)7104( .إدارة وتنظيم وتطوير األعمال قياس األداء المتوازن .عمان ،دارالمعتز لمنشر والتوزيع.

 محمود ،أشرف محمود أحمد؛ أحمد ،محمد جاد حسين .)7106( .تحويل الجامعات المصرية إلىجامعات ريادية في ضوء االستفادة من خبرات جامعتي كامبريدج وسنغافورة

الوطنية .مجمة التربية الم ارنة والدولية ،تصدر عن الجمعية المصرية لمتربية

المقارنة واإلدارة التعميمية ،)6( ،السنة الثانية ،ديسمبر ،ص ص - 307

.510

 -مركز اإلنتاج اإلعالمي 0478( .ىـ) .دور مؤسسات التعميم العالا وا ن ل الت نية وتوطينها،

سمسمة دراسات "نحو مجتمع المعرفة" يصدرىا مركز اإلنتاج اإلعالمي بجامعة

الممك عبد العزيز ،اإلصدار الحادي والعشرون ،ص .86
 منال جبار سرور ،وحسام أحمد محمد .)7103( .دور الذكاء التنافسي واليندسة العكسية فيتحقيق الميزة التنافسية .مجمة العموم اب تصادية وا دارية ،جامعة بغداد09 ،

( ،)77ص ص 393 – 373

 المنظمة العالمية لمممكية الفكرية .)7171( .ت رير المؤهرات العالمية لمممكية اليكرية المنظمة)،(WIPO

متاح

اليكرية
لمممكية
العالمية
https://www.wipo.int/portal/ar
 نذير ،مسعد .)7107( .اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة لحقوق الممكية الفكرية ومدى تأثيره عمىالتنمية االقتصادية في الدول النامية ) .(TRIPSمجمة جيل ايبحاث ال انونية

المعم ة ،تصدر عن مركز جيل البحث العممي بالجزائر ،)04( ،مايو ،ص

ص .030 - 003
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 سمسمة عالم، بدر السيد سميمان الرفاعي: ترجمة. الصناعات ا بداعية.)7117( . جون، ىارتمي-

، الكويت، المجمس الوطني لمثقافة والعموم والفنون واآلداب،)338( 0 ،المعرفة

.إبريل
 و ازرة، وكالة الو ازرة لمتخطيط والمعمومات. الوظيية الثالثة لمجامعات.)7104( . و ازرة التعميم العالي. المممكة العربية السعودية،التعميم العالي

 متاح، ويكبيديا الموسوعة الحرة، الممكية الفكرية لمبرمجيات.)7108( . ويكبيديا الموسوعة الحرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki
 تطبيق تقنية الكمفة المستيدفة باستخدام اليندسة العكسية.)7103( . حميد، فيحاء؛ صالح، يعقوب مجمة دراسات. – دراسة تطبيقية في الشركات العامة لصناعة الزيوت النباتية

.)75( 8 ، جامعة بغداد،محاسبية ومالية
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