
 

         
   

 

 
 

 كمية التربية             جامعة سوهاج       
 المجمة التربوية                   

  
 

ظل التحوالت  يف السعودية امعاتالدور الريادي للج تعزيز
 أمنوذجًا  العاملية: جامعة التفرد

 
 

 إعداد   

 فيصل علي جنني د/ 

 أستاذ مساعد في تخصص اإلدارة التربوية  
 المممكة العربية السعودية  –معة نجران جا

 

 
  م9292أبريل  22تاريخ القبول :             -        م9292مارس  92 تاريخ االستالم :

 
 
 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021.  

 

  



 تعزيز الدور الريادي للجامعات السعودية ...                                           عدد يوليو-ج9- )78( 9292م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 828 - 

  البخح ملخص

ت التحوال لظ فياستهدفت الدراسة الحالية التعرف عمى الدور الريادي لمجامعات السعودية      
كنموذج لمجامعة الريادية، كما هدفت الدراسة  فردعن أبرز مبلمح جامعة الت والكشف ،العالمية

تحول الجامعات السعودية  التي يمكن أن يسهم تطبيقها في المقترحات إلى عدد منلتوصل ا
 الدراسة في ضوء نموذج جامعة التفرد. ولتحقيق هذا الهدف استخدمتإلى جامعات ريادية 

: أن التكنولوجيا  مهاوتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أه التحميمي، لوصفيا المنهج
جامعة التفرد  وأن ،في العقود القادمة التعميمفي تشكيل مستقبل التعمم و  احاسمً  اتمعب دورً 

 من ؛بل هي مؤسسة تقدم منًحا لمباحثين الشباب والمبتكرين تقميديةليست مؤسسة تعميمية 
 ،الشركات الكبيرة لتوفير منصة لمناقشة االتجاهات التكنولوجية في المستقبلخبلل العمل مع 

أن جامعة التفرد مجتمع عالمي لمتعمم واالبتكار يستخدم تقنيات ذكية لمعالجة أكبر  كما
 :بناء مستقبل أفضل لمجميع، وأن التخصصات األساسية مثل بهدف ،التحديات في العالم

أن تتطور من أجل استيعاب وتيرة التغيير المتسارعة  يجب ؛بتكارواال ،والقيادة ،االستراتيجية
برامجها  لالتفرد من خبل  وجامعة .التفكير الخطي، واألطر القديمة ىاالعتماد عم موعد

لبلنتقال بنجاح في رحمة التحول نحو الريادة، كما  المواردوفعالياتها تزودنا بالعقمية واألدوات و 
ة إلى تعزيز الدور الريادي لمجامعات السعودية في مواجهة أظهرت نتائج الدراسة الحاج

اقتصاد  وبناء م. 0202 السعودية العربية مستهدفات رؤية المممكة لتحقيق ؛التحديات العالمية
تحول  يمكن يسهم تطبيقها فيالتي  المقترحات عدد من مزدهر، وتوصمت الدراسة إلى

 ضرورة :أهمها منو  ،نموذج جامعة التفرد في ضوءالجامعات السعودية إلى جامعات ريادية 
 مفهوم محفزة عمى االبداع واالبتكار، وتطبيق يةبخمق بيئة عمم يةاهتمام الجامعات السعود

 الستفادةكما أوصت الدراسة با إضافية، تمويل مصادر عمى لمحصول المنتجة الريادية الجامعة
لمتحول إلى جامعات ريادية  عوديةالجامعات الس ممارساتفي تحسين  اإلجراءات المقترحة من

 التحديات العالمية. ةوتعزيز دورها في مواجه

الجامعااااات  – تفااااردجامعااااة ال -العالميااااة  دياتالتحاااا -الاااادور الريااااادي : المفتاحيااااة الكممااااات
 .السعودية
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Summary 

 The current study aimed at identifying the Entrepreneurial role of Saudi 

universities in facing global challenges and revealing the most prominent 

features of the Singularity University as a model for the Entrepreneurial 

universities. The study also aimed to reach some proposals that would help 

transform Saudi universities into pioneering universities in light of the 

uniqueness university model. To achieve this goal, the study used the descriptive 

and analytical approach. The study reached several results, the most important of 

which were: technology plays a decisive role in shaping the future of learning 

and education in the coming decades , the Singularity University is not a 

traditional educational institution, but rather an institution that provides grants to 

young and innovative researchers through work with large companies to provide 

a platform to discuss future technology trends. Also, the Singularity University 

is a global community for learning and innovation that uses smart technologies 

to address the biggest challenges in the world with the aim of building a better 

future for all, and that the core disciplines such as strategy, leadership and 

innovation must develop in order to accommodate the accelerating pace of 

change and not rely on linear thinking, old frameworks. The University of 

Singularity through its programs and activities, it provides us with the mentality, 

tools and resources to successfully move on the journey of transformation 

towards leadership, as the results of the study showed the need to strengthen the 

Entrepreneurial role of Saudi universities in facing global challenges to achieve 

the goals of the vision 2030 of  the  Kingdom of Saudi Arabia to build a 

prosperous economy. The study reached some proposals that would help 

transform Saudi universities into pioneering universities in light of the 

exclusivity university model, The most important of which is the need for Saudi 

universities to create a scientific environment that stimulates creativity and 

innovation, and to apply the concept of a productive Entrepreneurial university 

to obtain additional sources of funding and making use of the proposed actions 

to improve the practices of Saudi universities to transform into Entrepreneurial 

universities and enhance their role in facing global challenges. 

 

key words:  Entrepreneurial role - Global challenges - Singularity 

University – Saudi Universities.  
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   البخح مكدمة

مرحمااة عصاارية متسااارعة، فرضااتها ثااورة المعمومااات واالنفجااار  خياارةنعاايش فااي العقااود األ     
واالتصاااالت، جعماات المنظمااات عمااى  اتالمعرفااي والتطااورات المتتابعااة فااي تكنولوجيااا المعموماا

وجعماات تقاادمها نحاااو  اخااتبلف مجاااالت عممهااا تتعامااال مااع بيئااة شااديدة التنافساااية والتعقيااد،
 االمساتقبل واساتثمار مااا يمكان أن ينشاان معا  ماان فارص أو مواجهاة مااا يفارز  ماان تحاديات أماارً 

بااالا الصااعوبة، حيااث تتزايااد لااديها التساااؤالت حااول التوجهااات المسااتقبمية التااي ينبغااي عميهااا 
تطااور، التااي يمكاان أن يساااعد العماال عميهااا عمااى البقاااء وال االسااتراتيجيةرساامها، واألولويااات 

 عن الريادة.  وماهية األهداف التي يجب أن تحققها لشق الطرق نحو النجاح فضبًل 
 عادم هاو والعشارين الحاادي البيئاة التاي تواجههاا منظماات القارن فاي الثابات لقاد أصابح     

 المنظمات تتمكن حتى ؛الشامل والتطور الفعال، والتغيير المستدام، اإلبداع يتطمب مما الثبات،
(، 0204 ،والمهاالي ،الطرواناة) االساتراتيجية التنافساية والميازة المضاافة، القيماة باكتساا مان

 إدراًكاا أكثار لتكاون ؛الحديثاة التقنياات مان االستفادة المؤسسات عمى الرقمي التحول كما فرض
 العصار مواكباة مان تاتمكن السامات وبهاذ  واالبتكاار، التجدياد عماى وقادرة العمال فاي ومروناة
 نحاو والساير أعمالها من المرجوة النتائج لتحقيق ؛أسرع بشكل المتجددة اجاتاالحتي ومواءمة
 التحاديات لمواجهاة والتنباؤ التخطايط عممياات عماى الصاعوبات مان فنضفى ذلك الكثير التميز،

 واالساتراتيجية اإلدارة مجاال فاي والدارساين البااحثين مان الكثير دفع من الفرص، و واالستفادة
 المنظماات خبللهاا مان تتكياف أن يمكان التاي والماداخل األسااليب عان البحاث إلاى والتنظايم
وبيئتهاا، ومان  المنظماة باين المواءماة تحقياق إلاى وتؤدي ،المتبلحقة التغيرات هذ  مع لمتعامل

   Oliver & Roos,2005,9).أهم تمك المداخل التوج  الريادي )
 من مهًما وشرًطا الحديثة، ظماتالمن في العمل ثقافة في أساسًيا مفهوًما الريادة وتعد     
 األخرى، المنظمات بين متميزة بمكانة االحتفاظ عمى وقدرتها وتنافسيتها نجاحها شروط
كما يعد التوج  الريادي  ،)0202 ،)الفواز جديدة عمل فرص إليجاد رئيًسا ودافًعا ومحرًكا
ال عمى المستويين غاية في األهمية؛ ذلك أن التغيرات المتسارعة في بيئة األعم اموضوعً 

 قد ؛عن الظواهر العالمية الجديدة من عولمة وتطورات تكنولوجية المحمي والعالمي فضبًل 
دفعت مختمف المنظمات إلى تبني المدخل الريادي لزيادة قدرتها عمى التكيف السريع مع 
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غيرها  بصورة استباقية قبل وذلك ،الفرص المتجددة التي توفرها البيئة واستثمار ،تمك البيئة
 (.0200 الزيادي،من المنظمات األخرى )رشيد، 

في تطوير وتنمية المجتمع عمى جميع األصعدة، وتعد  ارائدً  االجامعات دورً  وتؤدي      
تحت  درجالتي تن افالجامعة من أهم هذ  المؤسسات حيث يناط بها مجموعة من األهد

عداد ،وظائفها الثبلث: التعميم إلى خدمة المجتمع.  إضافة ،ث العمميوالبح بشرية،القوى ال وا 
المعرفة وقيادة الرشد والتجديد  إنتاجالحضارة والرقي، وهي خمية  ومنهافالجامعة بيت الحكمة، 

 عواإلبداع لعقل المجتمع ووجدان ، ومن أهم المعايير التي تشير إلى عصرية وتقدم المجتم
 رجتماعية التي تؤثر وتتنثتعد الجامعة أهم المؤسسات اال لذلك ؛(00 ،0200 ،العوضي)

بالجو االجتماعي المحيط بها، فهي من صنع المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أدات  
في صنع قيادت  الفنية والمهنية والسياسية والفكرية، ومن هنا كان لكل جامعة رسالتها التي 

لمرحمة جديدة أن الجامعات تمثل خارطة طريق  كما .(03 ،0202 ،أحمدتتولى تحقيقها )
لما يتطمب  تحقيق التعميم الريادي لتتحول الجامعات نحو المنافسة  اتستشرف المستقبل وفقً 

أهمها ما يرتبط بالتمكين لمعنصر البشري باعتبار   ومن ،والريادة العالمية في كافة المجاالت
لفجوة بين أداة التنمية وهدفها األول، وهو من يسهم في دفع عجمة االقتصاد من خبلل سد ا

 مخرجات التعميم ومتطمبات سوق العمل.
لنجاح الجامعة وتطويرها في جميع المجاالت، ألن  يساألعمال هي األساس الرئ وريادة     

وتيرة النمو االقتصادي في القرن الحالي تعتمد عمى الريادة واالبتكار، لذلك يجب توفير هياكل 
رة إلى منتج حقيقي، بل في الواقع فإن ريادة الدعم البلزمة لتنمية من يسعون لتحويل الفك

األعمال هي الرابط بين المعرفة والعموم والصناعة والسوق، ولهذ  الغاية كان السعي نحو 
 يجيتمكين طبلب الجامعات من خبلل تعزيز المعرفة والمهارات والمواقف الريادية لجميع خر 

تجا  المتزايد لمخرجات الجامعات، وتمبية لمبمدان النامية، فاال  ئيسةالجامعات أحد األهداف الر 
في البمدان النامية، يستدعي  يجميع احتياجات المجتمع العادي، وتقمب عائدات النقد األجنب

الدول الرائدة في  استراتيجياتجذب انتبا  الجامعات الثرية ومحبي التكنولوجيا لدراسة هيكل 
 (.Mehdi Safaei,2020)  معاتجاتطوير ريادة األعمال والتكنولوجيا وتوظيفها في ال

 ذلك سياساتها، شمل الجامعات، في تربوية تحوالت وتحديات  المعرفة مجتمع وقد فرض     
دارتها، وأهدافها، ستراتيجياتها،او   ونظم التدريس، وأساليب وطرق وبرامجها، ومناهجها، وا 
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 الجامعات عمى رفةالمع مجتمع يفرضها التي األدوار أهم من وكان والتقويم، االمتحانات
 إلى المعرفة استهبلك من والتحول واالتصاالت، المعمومات لتكنولوجيا المكثف التوظيف
 اإلسهام إلى المجتمعي المحيط عن العزلة من والتحول ،التعمم مجتمعات إلى والتحول إنتاجها
 عمى قادرة أجيال إلعداد مبلئم غير التقميدي التعميم وأصبح المعرفة، مجتمع بناء في الفاعل

 والمنطق، االستنتاج عمى تعتمد أخرى أساليب محم  وحل المعرفة، عصر في المنافسة
 وهذ  المبرمج، والتعميم التفاعمي والتعميم االفتراضي والواقع المحاكاة أساليب واستخدام
نما التقميدية التعميمية بالطرق تحقيقها يمكن ال األساليب  إلى والتحول التكنولوجيا باستخدام وا 
 إلى لمولوج المطموبة تاوالمهار  بالوسائل مسمحة أجيال خمق إلى يهدف الذي الرقمي التعميم
 (.0203 ،أمين) المعرفي العصر
 عمى القائم االقتصاد ظل في االبتكار عممية في مهًما جزًءا المعرفة أصبحت أن ومنذ     

 األهمية متزايد دوًرا ونشرها رفةالمع إنتاج عمى قدرة من تمتمك  وما لمجامعات أصبح المعرفة،
 في عنها غنى ال مؤسسة بوصفها الجامعة أهمية وبرزت الصناعية، االبتكارات تعزيز في

 البلزمة المدخبلت بتوفير قيامها خبلل من الدول، لمختمف واالقتصادية االجتماعية التنمية
 متزايد اهتمام جودو  فيذلك  بعد انعكس الذياألمر  تنافسية، مخرجات وتقديم لبلبتكار،
وتعزيز قدراتها البشرية والمادية لموفاء بمتطمبات هذا  المعرفة، نقل في دورها بتطوير
 (.Huggins ,Kitagawa ,Fumi,2012, p.2الدور)
 عاتقها عمى يقع التي التربوية المنظمات مقدمة في تنتي لمريادة كحاضنة فالجامعات     
 الصحيحة، التعميمية الوجهة وتوجيهها المهنية تالقدرا واستكشاف توعية في كبير دور

 مجتمعات من االنتقال وبالتالي ،مهنًيا المؤهمة البشرية الطاقات من مجتمعاتها حاجات وتمبية
 بالعمالة العمل سوق ورفد لممعرفة، منتجة حضارية مجتمعات إلى لممعرفة مستهمكة تقميدية
 تحويل في النظر تعيد أن الجامعات عمى أضحى من الواجب لذا ؛(0202 برهوم ،( الماهرة
 العمل، فرص إيجاد مبدأ عمى التركيز إلى تقميدية كجامعات التوظيف عمى التركيز من دورها
 .رياديدور  ذات جامعات إلى التحول أي

بد لمجامعات لتحقيق ذلك من ابتكار أو تطبيق نماذج جديدة لمتعميم الجامعي، ولذلك  وال      
اقتصاد  دمج :مثل ،ير من الجامعات اتجاهات فكرية حديثة في التعميم الجامعيفقد تبنت الكث

بصورة مثمى  تفادةالمعرفة في المقررات الدراسية لتنمية الجوانب الفكرية والمعرفية بهدف االس
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الفكر التقميدي الذي يهتم بالجوانب المادية لمطبلب فحسب دون  وتجاوز ،من قدرات الطمبة
 والذي ؛معاصرانب الفكري الذي يعد الركيزة األساسية في عالم االقتصاد الالتركيز عمى الج

بين الدول في  فسةفي ظل التغيرات الدولية المتسارعة واشتداد المنا اممحوظً  ايشهد تناميً 
 ,Prelipcean(. كما أكدت دراسة )Zaidatol,et al.,2013,174مختمف المجاالت )

and Bejinaru, 2016. 475الرئيسة المسئولة عن  لفاعمةمعات هي الجهة ا( أن الجا
تحتاج  الدول لمتنمية والنهوض  الذيالمال البشري  أسذوى المهارات العالية من ر  توفير

 .والنمو االقتصادي
الجامعات في حاجة إلى التحديد المستمر لمفرص الجديدة الموجودة فيما وراء  إن        

قاء واالستمرار في ظل ظروف هذا العالم السريعة التغيير، ما أرادت الب إذا ،ليةمقدراتها الحا
والتطورات  ةباإلضافة إلى ما تواجه  الجامعات من تحديات جسام فرضتها العولم

من أهمها التوج  المعاصر لمعديد من  والتي ،تالتكنولوجية عمى بيئة عمل تمك الجامعا
دات تطبيقية تحقق التواصل خبلل خمق إمدا من ،الدول نحو ربط الجامعات بسوق العمل

لمجامعات قنوات جديدة لرفد أعمالها وتحقيق برامجها  وتفتح ،بين النظرية والتطبيق
عن توفير الفرص لقطاع الصناعات لممتاجرة باألعمال من خبلل  التعميمية والعممية، فضبًل 

 (. 044 ،0200 ،الزيادى ،)رشيد .المبتكرة األفكارتطبيق 
 المطالب، هذ  مواجهة في قوالبها وجمود التقميدية الجامعات عجز إلى ساتاالدر  وتشير     
 د؛ااألفر  لدى والمتنوعة المتناهية والنوعية، والكمية التعميمية الحاجات تمبية عمى قدرتها وعدم
 مصيمحي، (الجامعات في المتاحة واإلمكانيات الممحة الحاجات بين التفاوت لزيادة انظرً 

 خدمات من الجامعة تقدم  لما الكافية المعمومات توافر دموع (003 ،0222 ،محمد
 الجامعة تمبية وعدم العممي، البحث عمى اإلنفاق معدالت ونقص اإلنتاجية، لممؤسسات
لى المجتمع، الحتياجات  بالشكل واستخدام  الجامعة داخل اإللكتروني التوظيف محدودية وا 

لى األمثل،  ،0200 ،وآخرون التواب عبد( الجامعة لداخ المعرفية اإلدارة تطبيق غياب وا 
 التوظيف وضعف المعرفي، االنفجار مسايرة عمى الجامعات قدرة ضعف إلى باإلضافة (،202
 (.002 ،0200 ،القطب (الجامعات في الرقمي
  (Etzkowitz, 2008)إتزكويتز يصفها والتي الريادية الجامعة إلى التحول وحيث إن     
-بننها  والحكومة والصناعة الجامعة بين الثبلثة لمتفاعبلت ثيالثبل  الحمزون نموذج  في
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 الثبلثي لمحمزون محرك ولكنها الصناعة، وال الحكومة سيطرة تحت ليست- الريادية الجامعة
 ظل العالمية في لمجامعات التوج  أصبح هو لمدولة، المستدامة التنمية عجمة يدفع الذي
كسابها ونموها وبقائها تهااستمراري أجل من التغير سريعة البيئة  وبات تنافسية، ميزة وا 

 ,Jameson & O'Donnell) التربوية لممنظمات تميز عنصر هو الريادية مصطمح
إلى  التحول متطمبات بتوفير واهتمت ،سعت العديد من الجامعات لتحقيق ذلك فقد (2015

 ،ة لمجامعة الرياديةالجامعة الريادية في ظل بيئة عالمية، أو تطبيق رؤى أو نماذج مبتكر 
 .Singularity Universityأبرزها نموذج جامعة التفرد  ومن
األفراد  لمساعدة ؛تقدم برامج تعميمية وشراكات مبتكرة مؤسسة :وجامعة التفرد هي     

والشركات والمؤسسات والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية والحكومات عمى فهم التقنيات 
لمتنثير إيجاًبا عمى مميارات األشخاص، وتتمثل  ياتدام هذ  التقناستخ وكيفية ،المتطورة

مهمتها في تثقيف وتمكين القادة من تطبيق التقنيات التكنولوجية المتسارعة لمواجهة 
جديدة لمحاجة إلى التعمم المستمر  استجابة :التحديات اإلنسانية الكبرى، وجامعة التفرد هي

 Singularity University Impact). العمل اليوم.المهنيين في عالم  بينمدى الحياة 
Report ,2015)  

ليست جامعة بالمعنى المتعارف عمي   ، SUيسميها خريجوها كماوجامعة التفرد      
عن فصل  عبارة فهي ؛من ذلك أي درجة أو شهادة إتمام بدالً  ممشاركينتقدم ل وال ،لمجامعة

لمغاية مع طبلب ذوي خمفيات أكاديمية  فصل صيفي هام وهو ،صيفي لمدة عشرة أسابيع
 نعالية من األوساط األكاديمية والصناعية. ومعظم الطمبة في هذ  الجامعة هم إلى حد ما م

لهام قادة  نونيكو  وقد ،النخبة من أصحاب المبليين في بمدهم. وهدف الجامعة هو تثقيف وا 
من الفقر إلى األمراض المختمفة المستقبل لتطبيق التقنيات الناشئة لحل أكبر مشاكل العالم، 

جامعة التفرد من خبلل هذ  الدورات  وتسعى ،((R. Metz, 2009واستنفاد الموارد الطبيعية 
خبلل  نالذين يسعون جاهدين لتثقيف الطمبة الموهوبين م عالموبتوظيف أفضل العمماء في ال
مستقبل لحل المشاكل أن يكون هذا الجيل الجديد قادة ال إلى ؛طرق تدريس مبتكرة ومختمفة

 (.  (P. Tucker,2006العالمية
تقنيات  يستخدم ،مجتمع عالمي لمتعمم واالبتكار هالجامعة التفرد عمى أن وينظر      

 من ،مستقبل أفضل لمجميع وبناء ،لمعالجة التحديات التي يواجهها في العالم ةتكنولوجي
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لمتعمم واالتصال واالبتكار في الحمول في جميع أنحاء العالم  اتخبلل تمكين األفراد والمنظم
التقنيات المتسارعة مثل الذكاء االصطناعي والروبوتات والبيولوجيا  باستخدام ،المتقدمة

 وبرامج ،وقمم، واستراتيجيات شراكات مراتالرقمية، وتقديم برامج تعميمية ودورات ومؤت
لشركات والمنظمات غير القيادة واالبتكار؛ ويضم مجتمع جامعة التفرد رواد األعمال وا

دولة،  002والمستثمرين والمؤسسات األكاديمية في أكثر من  والحكومات ،الربحية العالمية
والتعميم  منفي مجاالت الصحة والبيئة واأل يجابيويؤدي مجتمع جامعة التفرد إلى تغيير إ

وكمة. الكوارث والمنوى والح ومقاومة ،واالزدهار والميا  والفضاء اءوالطاقة والغذ
Singularity University,2020).) 

محتوى وبرامج  مىلمحصول ع ردهذا النحو ينتي المتعممون إلى جامعة التف وعمى      
وينتي رواد األعمال إلى جامعة التفرد لتوسيع نطاق  ة،نظراتهم المستقبمي لتعميق ؛قيمة

ات إلى جامعة التفرد . وينتي قادة الشركرالمشاريع المربحة التي تعتمد عمى قوة التنثي
من الربح وتسخير التكنولوجيا نحو القوى  لتحديد استراتيجية مستقبمية جديدة تتضمن كبًل 

 .Rob Nail,2018)التنافسية الجديدة، وخمق ثقافة أكثر مرونة وقابمية لمتكيف )
 0202ضوء التوجهات العالمية لتبني المدخل الريادي استهدفت رؤية المممكة  وفي      

كما يتضح من خبلل مراكزها لئلبداع وريادة األعمال، االستثمار في عقول الشباب م.
التقنية في شتى مناحي الحياة، مما يؤمل  وتوظيف ،اإلبداعية في جميع القطاعات ارهموأفك

ثورة معرفية، وقد  ذي اقتصادذي ثورة نفطية إلى  تصادالمممكة من اق حولأن يسهم في ت
الحكومية والخاصة من هذ  الرؤية، وبدعم هذا التوج  من خبلل انطمقت كافة المؤسسات 

إقامة العديد من المبادرات، حيث أُنشئت مراكز اإلبداع وريادة األعمال وأودية التقنية في 
يميزها،  ارئيسً  ا، وتنظيم معارض ومؤتمرات االبتكار وريادة األعمال محورً الجامعاتكافة 

واالبتكار واالختراع،  اإلبداعرامج التي ُتحفز الطمبة عمى وتنظيم العديد من المسابقات والب
 (.0204 ،)القحطاني ألهمية ذلك لمستقبل الوطن

كل ذلك يتطمب من الجامعات السعودية أن تتحول إلى منظمات ريادية ذات أنشطة      
بداعية تشجع أعضاءها عمى تقديم البحوث واألفكار الريادية المتفردة التي  استكشافية وا 

وعمي  فقد م. 0202مستهدفات رؤية المممكة  ضوءتصنع التحوالت في البيئة العالمية، في 
وتحث الخطى جاهدة في الوقت الراهن  االستراتيجيةتضع الخطط  السعوديةشرعت الجامعات 
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من الطاقة المعرفية والموارد البشرية  واالستفادة ،في ميدان الجامعات العالمية دخوللم اسعيً 
 في اليوم مواجهت  يجب الذي التحدي فإن هنا كها في تحقيق الريادة، ومنالتي تمتم
ولتحقيق ذلك البد لها من  ريادية، جامعات التحول إلى كيفية هو السعودية الجامعات

نموذج  السيما ؛منها ةالتفحص في النماذج العالمية المعاصرة لمجامعات الريادية واالستفاد
 جامعة التفرد.

 

 :البخح مشكلة

لقد أصبحت البيئة العالمية لؤلعمال أكثر تنافسية خاصة في ظل التقدم التكنولوجي      
 مما ،والقضايا اهرالعديد من الظو  اهرةالمستمر والريادة وسرعة االتصال، وأفرزت هذ  الظ
يحتاج إلى الكثير من البحث  امهمً  اجعل التحول نحو البيئة العالمية لؤلعمال موضوعً 

 ،0202 ،التي يشهدها العالم )عبيد لهائمةفي ظل التطورات االقتصادية ا ةخاص ،والدراسة
متمثمة في الجامعات والمعاهد مطالبة باإلعداد لسوق  بيةأصبحت منظومة التر  كما .(20

الطمبة عمى  وتشجع ،ولوجهم لسوق العمل لتسهيل ؛العمل من خبلل إعادة تنهيل الخريجين
 (.0202 ،المطيف بديادية لهم )عالعمل الحر من خبلل التربية الر 

يتضح أنها في حاجة إلى التحديد المستمر لمفرص الجديدة  الجامعاتإلى  وبالنظر         
ما أرادت البقاء واالستمرار في ظل ظروف هذا  إذا ،الموجودة فيما وراء مقدراتها الحالية

 التحديات من عديدال تواج  السعودية الجامعات فإن ثم ومن ،العالم السريعة التغيير
 الدولي الواقع يفرض  خارجي بعضها العالمية، التنافسية قدرتها من تحد   التي والتغّيرات
 والتغيرات التكنولوجية، العممية والثورة المعرفي، االنفجار :في وتتمثل العالمية، والتحوالت

 مع المنافسة دةح   وزيادة المعرفة، اقتصاد إلى الصناعة اقتصاد من والتحول االقتصادية،
 العامري دراسة أوصت وقد (.020 ،0202 ،الشتوي (واإلقميمية العالمية الجامعات

 السعودية الجامعات بين الدولي التعاون عمى والتشجيع الريادة مبادرة بدعم )0202)
 العممي المؤتمر توصيات أسفرت (، وقد003) المجاالت مختمف في العالمية والجامعات

 خبلل الرياض في المنعقد (0200الرائدة ) الجامعات نظام" العالي متعميمل الثاني الدولي
 ثورة عصر في عدد من التوصيات من أهمها أن : عن ،0200أبريل  02-04 من الفترة

 بمقدور  الذي المحرك الرائدة العالمية الجامعات نظام أصبح العالمية والمنافسة المعمومات
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 وعولمة العالمية المعرفة توطين خبلل من المعرفي تصاداالق إلى المحمية البيئة يقود أن
 الداخمي النطاق عمى الرائدة العالمية الجامعات نظام يعمل أن المهم ومن الوطنية، المعرفة

  .واحد آن في والخارجي
 المشكبلت، وحل وصياغة تحديد في تساعد إنما لبلبتكار بتشجيعها الريادية الجامعات إن

 ولمواكبة المستدامة، لمتنمية الطريق تمهد وبذلك جماعي، أم فردي بشكل ذلك كان سواءً 
 في العالمية الريادة برنامج( السعودية العربية بالمممكة التعميم وزارة أطمقت األكاديمية، الريادة

 السعودية الجامعات تمكين إلى ويهدف م، 0224-02-02  بتاريخ (السعودية الجامعات
 (.0200 ،صائا ( العالم جامعات بين العالمية ةوالمنافس الريادة تحقيق من

في دور الجامعات  اواضحً  ا( إلى أن هناك قصورً 0203 ،كما توصمت دراسة )الرميدى     
في تنمية ثقافية ريادة األعمال من حيث الرؤية والرسالة واالستراتيجية والقيادة والحوكمة 

قات الجامعية الخارجية الجامعي والتدويل والعبل والموارد والبنية التحتية والتعميم لمريادة والدعم
إلى أن هناك العديد من المعوقات ( 0202 كذلك توصمت دراسة )العتيبي، وموسى، .والتقويم

دراسة )لحمالي وكذلك أكدت  .ثقافة ريادة األعمال يةفي تنم امعةالتي تحد من أداء الج
عمال وضرورة وضع سياسات ( عمى تنخر الجامعة في مجال ريادة األ0202 ،والعربي

وأهداف محددة وخطط تنفيذية فيما يخص ريادة األعمال بالجامعة، وحاجة الجامعة لخطط في 
 كما ريادة األعمال تكون مقصودة ومعتمدة حتى تستطيع تحقيق األهداف التي تسعى إليها.

يد من ( عمى أن هناك العد0202 ،وآخرون( ودراسة )خالد 0202الفتاح ) دراسة عبد دتأك
لدورها في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى طمبتها، من  امعةالتي تحد من أداء الج قاتالمعو 

عدم وجود ميزانية خاصة لريادة و  ،أهمها: ضعف وجود بيئة تعميمية تدعم ريادة األعمال
 عمال وضعف دور الجامعة في دمج برامج  التعميم الريادي ضمن مقررات الجامعة. كمااأل

 التحول عمى مجبرة فالجامعات خيار؛ يوجد ال احاليً  أن   (0202) الدوسري راسةد توصمت
 .الريادي

 السعودية جامعاتمل الجيد الحضور عدم في السبب ( إلى أن0200) الصائا وأشار        
 التخطيط ولضعف الكوادر، وتخريج التدريس عمى لتركيزها يعود العالمية التصنيفات في

 وتوصمت العالمية، نحو توجهها لدعم البلزمة التنظيمية والثقافة الرؤية بوغيا االستراتيجي،
 والخطط األهداف في أساسي كجزء والدولي العالمي البعد غياب إلى (0202) العتيبي دراسة
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 التعميم مؤسسات مع يتوافق بما والمالية واإلدارية األكاديمية األنظمة توفير وعدم مج،اوالبر 
 أهم أن( 0200) العالي التعميم بوزارة والبحوث الدراسات مركز حدد قد. و العالمية العالي

 الخريجين، جودة عمى العالمية المنافسة السعودي العالي تواج  التعميم التي التحديات
 .المعرفة اقتصاد نحو والتحول لمجامعات، العالمي والتصنيف

 الكثير في نجاح  أثبت تطويرًيا ابً أسمو  كونها الريادة بتبني المبادرة الجامعات عمى فيجب     
 االستجابة الجامعات عمى تفرض التي العالمية المنافسة لطبيعة نظًرا المنظمات؛ من

 الجامعات في التنظيمية الريادة دراستها في (0200) النفيعيإلي   أشارت ما وهذا ،لمتطمباتها
 .السعودية

يرصد لها من موارد وطاقات وعمى  وما م. 0202رؤية المممكة  هميةالرغم من أ وعمى    
رؤية عمى تحقيق أهداف هذ  ال الشديدالرغم من الحماس المتزايد لمقيادة السياسية وحرصها 

إال أن ذلك مشروط بمدى المساهمة الواعية لمؤسسات التعميم  ؛واالنطبلق بها نحو المستقبل
ولعل هذا  ،لتمك المؤسسات وكذلك مرهون بكيفية األداء التعميمي ،اعموًما والجامعات خصوصً 

لمجامعات  ن( أ0202 ،خرونآما أكدت  العديد من الدراسات من بينها دراسة )الشاعري و 
 إالن يتحقق أوال يمكن لهذا الدور  م. 0202السعودية دور كبير في تحقيق رؤية المممكة 

نخذ دورها لت ؛من خبلل اضطبلع الجامعات في تندية مهامها في التنمية المستدامة الشاممة
ومن ضمن معالم دور الجامعات  ،الفاعل في تكوين االقتصاد والمجتمع المعرفي وتطوير 

 ،المال الفكري رأساالبتكار والريادة بما يسهم في بناء  دعم م. 0202السعودية لتعزيز رؤية 
ن دور الجامعات في ألى إوقد خمصت الدراسة  .متطمبات التنمية المستدامة الشاممة وتحقيق

ال يمكن انجاز  دون برنامج شامل لمتحول الريادي مبني عمى التكامل  م. 0202تعزيز رؤية 
 لمجامعات. ساسيةبين المهام األ

 يسهم تعميم خبلل من لمجامعات، الريادي التوج  ضرورة عمى م. 0202 رؤية وتنص      
 (أفضل من األقل عمى سعودية جامعات خمس تصبح أن وعمى االقتصاد، عجمة دفع في

 الذي م.0202 الوطني التحول برنامج أطمقت كما م.0202عام بحمول دولية جامعة) 022
 الجامعي النظام قدرة وتعزيز واالبتكار، لئلبداع المحفزة التعميمية البيئة تحسين إلى يسعى
من  تفردجامعة ال ذج(، ولكون نمو م. 0202المممكة، )رؤية التنمية متطمبات تمبية عمى

الحديثة في تعميم ريادة األعمال ودعم ممارستها، لذلك تتبمور مشكمة  لميةذج العاأبرز النما
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تعزيز الدور  التوصل إلى عدد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في الدراسة الحالية في
 نموذج جامعة التفرد. باالستفادة من الريادي لمجامعات السعودية في ظل التحوالت العالمية

 البخح:  أسئلة

الريادي لمجامعات في ظل التحوالت العالمية في األدبيات  مدوراإلطار الفكري والفمسفي ل ما .8
 ؟التربوية المعاصرة

 لمعاصرة؟األدبيات التربوية ا فيالتفرد  جامعةاإلطار الفكري والفمسفي ل ما .2
 امعاتتحول الجامعات السعودية إلى جالتي يمكن أن يسهم تطبيقها في مقترحات ال ما .3

 في ضوء نموذج جامعة التفرد؟ريادية 
 البخح: أهداف

الريادي لمجامعات في ظل التحوالت  مدورالفكري والفمسفي ل اإلطارعمى  التعرف -8
  .العالمية في األدبيات التربوية المعاصرة

  .األدبيات التربوية المعاصرة فيالتفرد  جامعةعمى اإلطار الفكري والفمسفي ل التعرف -2
حول الجامعات التي يمكن أن يسهم تطبيقها في ت اترحمقتال إلى عدد من التوصل -3

 التفرد. جامعةالسعودية إلى جامعات ريادية في ضوء نموذج 
 :بخحال أهنية

 أهمية الدراسة في جانبين رئيسين، هما: تتبمور
 اليظسية: األهنية

ي تعد هذ  الدراسة محاولة عممية مبكرة إلثراء الجانب المعرفي في مجال التعميم الجامع  -
وهو نموذج جامعة التفرد الذي  ،حد أبرز نماذج الجامعات الرياديةلفهم طبيعة ونهج أ

 أضحى ذا أهمية كبيرة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 يعاني يزال ال معرفي حقل وتطوير برامجها في الجامعات األعمال ريادة تعميم موضوع أن -

 والدراسات البحوث من المزيد إلجراء الحاجة رزيب مما العممية، الدراسات في الندرة من
 المتعمقة ب . العممية
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 :التطبيكية األهنية .أ

 عدد منتسهم هذ  الدراسة في توجي  نظر القائمين عمى منظومة التعميم الجامعي نحو  قد -
إلى جامعات ريادية  لسعوديةالجامعات ا في تحول تطبيقها سهملتي يمكن أن يا المقترحات
 نمية االقتصادية واالجتماعية.لتحقيق الت

 واضعي تساعد قد الدراسة عنها تتمخض سوف التي والمقترحات والتوصيات النتائج إن -
 الخطط رسم عمى األعمال وقطاع البحوث ومراكز الجامعات في القرار وصناع السياسات
 عمى الاألعم ريادة تعميم برامج تدعم يؤمل أن التي والبرامج، واالستراتيجيات والسياسات

 .الجامعات مستوى
 :البخح ميهجية

الدراسة التي  هذ  لطبيعة المناسب المنهج باعتبار  الوصفي، المنهج الدراسة ستخدمتا     
الريادي لمجامعات في مواجهة التحديات وصناعة التحوالت في  الدورتستهدف التعرف عمى 

لجامعة التفرد وطبيعة عممها عمى اإلطار المفاهيمي  التعرفثم بعد ذلك  ،البيئة العالمية
عدد من والتوصل إلى  ها،إدارتها وتمويمها وأهم ممارسات ةوبرامجها وأنشطتها وكيفي

، معات السعودية إلى جامعات رياديةتحول الجاالمقترحات التي يمكن أن يسهم تطبيقها في 
 في ضوء مبلمح نموذج جامعة التفرد.ولك في 

 البخح: مصطلخات

 والذي ،معاصر مفهوم هو الريادة مفهوم أن السائد لبلعتقاد بلًفاخ :السيادة مفهوو
 وكان بالماضي، مقارنة األخيرة العقود خبلل المفهوم نال  الذي المتزايد االهتمام نتيجة جاء

 قبل من مرة ألول المصطمح ظهور دعن02 القرن إلى يرجع ب  األول االهتمام
  Entrepreneur.مصطمح ابتكر الذي ، Richard Cantillonاالقتصادي

.(Hisrich R. D, Peters M. P., & Shepherd D. A.,2017,7) 
 من المجتمع، احتياجات لتحقيق عممية مبادرات تقديم بننها الواسع بمفهومها الريادة تعرف
 االستفادة أشكال كانت سواءً  ،من  المجتمع استفادة يمكن عممي واقع إلى األفكار ترجمة خبلل
 عمى فقط تقتصر ال الريادة فإن األخرى، األشكال من غيرها أو منتجات أو ةتطبيقي أفكار
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 لمفرد والفائدة النفع يحقق مجال أي في تكون أن يمكن إنما ؛الحر والعمل المشاريع إنشاء
 (.00 ،0202 ،العتيبي( والمجتمع

 اإلبداعو  التغيير، عمى تعتمد ديناميكية عممية أنها عمى اإجرائيً  األعمال ريادة وتعرف
يجاد جديدة، أفكار القائم عمى وجود دوافع ذاتية نحو خمق  الموارد تحشد ،مبتكرة حمول وا 

تساعد  التي العمل خطط لبناء اسيةأس مهارات عمى توفير وتعمل اإلبداعية، لممهارات البلزمة
 في تحول الجامعات السعودية إلى جامعات ريادية.

 Singularity University   التفسد جامعة
 معالجةيستخدم تقنيات ذكية ل ،عالمي لمتعمم واالبتكار جتمعجامعة التفرد بننها م عرفت     

حيث تعمل جامعة التفرد  ؛التحديات الكبرى التي تواج  العالم وبناء مستقبل أفضل لمجميع
مبشرية لوصياغة المستقبل الجماعي  ،عمى تحويل األفراد والمنظمات لخمق مستقبل أكثر وفرة

واستكشاف التكنولوجيا الرئيسة التي سوف تشكل مستقبل العالم من حولهم.   ،العالمفي 
(Singularity University Canada,2020). 

يعمل عمى  ،ج عالمي لبلبتكار وريادة األعمال: بننها نموذاتعرف جامعة التفرد إجرائيً  كما
لتحقيق  ؛راحل حياتهمتمكين الوصول إلى المهارات والمعمومات لجميع الناس في جميع م

 ،من خبلل تعميم مفتوح لمجيل القادم من المبدعين ،بما يعود بالفائدة لممجتمع تهمذوا
 تواج  العالم. التيلمعالجة أكبر التحديات  الذكية التقنياتأحدث  باستخدام

 الدوز السيادي للجامعات يف ظل التخوالت العاملية -األول احملوز

 فاهيه ذات الصلة: : مفهوو السيادة وامل1-1 

إلى  وبالنظر ،يرتبط مفهوم ريادة األعمال بشكل عام بمفاهيم إنشاء األعمال اإلبداعية     
األداء الحالي لمجامعات ونظام التعميم العالي في البمدان النامية، يمكن القول إن 

أجل  االستراتيجيات المتاحة اليوم في هذ  البمدان قد تم تصورها من قبل المتخصصين من
 معاتأكبر بين الجا االقضاء عمى فجوات الوظائف. والجهد الكبير الذي يتطمب تنسيقً 

هو نظام تعميمي والنظام الحالي لمجامعات في هذ  البمدان  ،والصناعات ومجال التكنولوجيا
 أنويمكن  ،وهو عامل فعال في منع نمو اإلبداع وريادة األعمال لؤلفراد ،قائم عمى التدريس

مات شخصية رائد األعمال إلى قوة االعتراف في تقييم الفرص وتجميع الموارد ُتعزى س
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 .S. Pekkala Kerr, W. R. Kerr and T)باإلضافة إلى استخدام هذ  الموارد 
Xu,2017). 

وينظر لمريادة عمى أنها: عممية تقوم عمى المبادأة لبدء مشروع جديد يرتكز عمى مفهوم      
طريق تحديد الفرص المتاحة في األسواق، واستخدام الموارد المتاحة  عن  ،اإلبداع واالبتكار

التي يمكن استغبللها بهدف عمل جديد، كما تعتبر أداة لممواجهة مع تنافسية جديدة عمى 
القوى المحركة  هموتعتبر من أ ،لمتغيرات ائقةوبسرعة ف ساحةال

 .Kauranen,2009)   &(Krausلبلقتصاد
  :(0200 ،سممان)محمد،  يمي فيما تتمثل أبعاد ثبلثة من الريادة مفهوم ويتكون

 لحل المنلوفة غير اإلبداعية الحمول وتمثل ،(Innovativeness) االبتكارية: األول البعد -
 .الحديثة التقنيات من اصيغً  تنخذ والتي الحاجات، وتمبية المشكبلت

 في لمرغبة تستند نهاإ حيث المخاطرة، تحتسب ما وعادة (Risk) المخاطرة :الثاني البعد -
خطار لتكمفة الكامل التحمل مع معينة لفرصة االستثمار  .المخاطرة تمك وا 

 عمى العمل ضرورة مع بالتنفيذ تتعمق وهي (Proactiveness) االستباقية :الثالث البعد -
 .مثمرة نتائج الريادة تحقق أن

 اتجاهاات اكتسااب :ننا ب الرياادي التعمايم اليونساكو : تعارفالسيوادي  التعلويه  مفهووو 
 الوظيفياة، الفارص باإدراك الاوعي لزياادة وذلاك التعميمياة، المؤسساات في الحر العمل ومهارات
 رخااء وفاي التنمياة، فاي المسااهمة خبللهاا مان يساتطيعون التاي باالطرق الشاباب وتعرياف

 والفقار االجتمااعي التهمايش ظااهرة ومان الشاباب، عناف مان الحاد إلى يؤدي مما مجتمعاتهم،
(UNESCO, 2008,11).   

 مؤسساة الجامعاة Entrepreneurial Universities: السياديوة  اجلامعوة  مفهووو 
 تاوفر والتاي لخريجيهاا أكاديمياة إجاازات أو شاهادات تعطاي وهاي واألبحااث، العاالي لمتعمايم

 النشااطات تحقياق عممياة فاي دورًا تحقاق التاي الريادياة والجامعاة العمماي، لمبحاث تساهيبلت
 لمتنمياة لئلعاداد الجامعاة داخل المشاريع وتطوير تنظيمو  لها والتخطيط األعمال ببدء المتعمقة

 .Etzkowitz, Henry, 2003)العالمية ) األكاديمية
تعاارف الجامعااة الرياديااة بننهااا الجامعااة التااي تقااوم بتحديااد الفاارص واسااتثمارها  كمااا

معرفة لممجتماع المحايط لتنميتا  بفاعمية في مجالي البحث والتعميم بهدف تطوير ذاتها، ونقل ال
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من خبلل التفاعل بين الجامعاة والحكوماة والصاناعة لتمبياة متطمباات اقتصااد المعرفاة، وتعزياز 
 . van der Sijde, 2014) & (Samاالقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية 

 حنو السيادة: التوجهأهنية  -2: 1

 البحاوث طريق عن المعرفة وتنمية تطوير هي يسةالرئ العالي التعميم مؤسسات مهمة إن     
 تخاريج وكاذلك ،والتادريب التعمايم طريق عن المعرفة ونشر ،المعرفة مصادر وتوطين واالبتكار

 أن يتطماب هاذا .المعرفاة مجتماع لبناات وليكوناوا المعرفاة ينشاروا كاي ،وحممتهاا المعرفاة أهال
 عماى الحصاول عميا  تساهل التاي الحديثاة التقنياات تطبيقاات فاي متمرًساا الخاريج يكاون

 فاإن ولهاذا المعرفاة؛ أهال باين التواصال جاناب إلاى وتوظيفهاا، وتنقيحهاا وغربمتها المعمومات،
 ،الارقميين الماواطنين أجياال تنشائة فاي يسااعد الاذي الرقماي المعمام يشامل الرقماي الخاريج
 أن يتطماب ذلاك لكا .المعرفاة مجتماع فاي مباشرة العمل عمى القدرة لدي  الذي الرقمي والمهني
تعمال إلاى جاناب ذلاك عماى تمكاين  وأن ،معرفاة مؤسساات إلاى العاالي التعمايم مؤسسات تتحول

 إلاى التوصال عماى المجتماع ومسااعدة المعموماات عان طرياق تاوفير المجتماع، المعرفاة فاي
 العالي التعميم مؤسسات عمى فإن ذلك وليتحقق ؛المعرفة ينابيع من والنهل المعمومات مصادر

 شرائح مع في  تتواصل خارجي ودور .معرفة مؤسسات إلى يحولها داخمي دور :بدورين امالقي
 المماك االساتراتيجية جامعاة الدراساات)مركاز  المجتماع فاي المعرفاة لتمكاين ؛المختمفاة المجتماع

 (.0202 ،العزيز عبد
 من ُتعد حيث األعمال، ريادة ركائز من أساسية ركيزة األعمال ريادة ثقافة وُتمثل

 جذرية تاوابتكار  تغييرات حدوث إلمكانية والترويج الريادية، السموكيات تشجع التي العوامل
 تنمية في المختمفة بمراحم  التعميم من االستفادة عمى العمل من البد ثم ومن المجتمع، في

 (الشريف( و 0202( مهناوي الدراسات نتائج كشفت ولقد المجتمع، ألبناء األعمال ريادة ثقافة
 تاالمبادر  يشجع الذي المناخ توفير: مثل ،األعمال ريادة ثقافة أهمية جوانب عن) 0222
 العمل لسوق المطموبة بالمهارات تزويدهم خبلل من األفراد جاهزية وتعزيز الذاتية، الفردية

 عن والكشف لؤلفراد، والمبادأة الطموح روح وتزكية العمل، لسوق استعداًدا أكثر يجعمهم مما
مكاناتهمفراد األ قدرات  .مهاراتهم وتطوير وا 
 والريادة والتميز اإلبداع ثقافة ودعم بناء ( أهمية0200السامرائي ) دراسة وضحت وقد     

مخرجات   لتوافق السعي هو اليوم الجامعات بو تقوم الذي الدور أن إلى وأشارت لمجامعات،
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 طبلب لتخريج تسعى يةالرياد الجامعة أن حين في العمل، سوق في التوظيف متطمبات مع
 .القادمة األجيال بناء في الحر العمل وثقافة السوق، في العمل فرص تهيئة عمى قادرين
المعاصرة، فاالتطور التكنولاوجي وتقادم  االقتصادياتوتعد الريادة سمة أساسية من سمات      

فاي ازديااد دور  سااهم ؛معرفاي متارابط اقتصااداالتصاالت وازدياد المعرفة وانتقال االقتصاد إلاى 
وتطمباات إشااراك الجميااع بتنااوعهم الثقااافي والحضاااري لغاارض تبنااي النجاااح  ،األفكااار الرياديااة

 حففاي منظماات األعماال تعتبار الرياادة سامة ضارورية لنجاا ،والتقدم عماى مختماف المساتويات
التعماايم الريااادي فااي إعااداد وتنهياال الثااروة  ويسااهم(، 0202 ،یوتطااور هااذ  األعمااال )موساا

يساهم  كما أن  يساعد عماى تنمياة قادرات الماتعمم بشاكل يجعما  مواطًناا صاالًحا وفعااالً  ،يةالبشر 
ماع  التعامالو  ،والتفاعل ماع بيئاة األعماال المحيطاة با  بشاكل إيجاابي ،في بناء الوطن وخدمت 

إلنتااج أشاخاص مبتكارين  ؛أفراد المجتمع وشرائح  المختمفة بنساموب أخبلقاي واجتمااعي حمياد
 (.0202مجال األعمال لخدمة المجتمعات التي يعيشون بها )مبارك، ومبدعين في 

 ،ئاة جيال رياادي يخاوض غماار المباادرةلذلك يبرز الدور الريادي لمجامعة فاي إعاداد وتهي     
من أجل خدمة مجتمع  وقضيت ، حيث تعد الريادة مصدر الثاروة، مان خابلل توظياف المهاارات 

م، 0202ضافة في المنتج أو الخدماة )العااني، وآخارون، والمصادر البلزمة لتحقيق القيمة الم
02  .) 

 اجلامعات والدوز السيادي يف ظل التخوالت العاملية: -1-3

والتي جعمت البحث  انطمقت الثورة األكاديمية األولى في أواخر القرن التاسع عشر     
األكاديمية  الثورةمت باإلضافة إلى المهمة التقميدية لمجامعة التدريس، ثم قا ،وظيفة لمجامعة

الثانية بتحويل الجامعة إلى مؤسسة التدريس والبحث والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
(Etkowitz ,Henry,2013,390)،  ومن ثم تحولت الجامعات من جامعات تعميمية

 وبحثية تقميدية إلى جامعات ريادية.
 ،يموغرافيةة لمتعامل مع الضغوط الديعتبر تعميم الريادة بمثابة استراتيجية فعال ولذلك     

لهم المعرفة والكفايات التي تمكنهم من  وفربين الشباب كون  ي لبطالةوتخفيض معدالت ا
مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية والتغيرات في جميع مراحل حياتهم، فهي توفر 

مخطر، كما أن كل من فرص التنمية البشرية والعدالة االجتماعية في المجتمعات المعرضة ل
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يمتمك المهارات الريادية قادر عمى التغمب عمى مشكمة الفقر وتوفير سبل عيش الئق 
 (.3، 0200ومستدام )منظمة األمم المتحدة لمتربية والتعميم والثقافة، 

حيث استحوذت عمى كتابات العديد  ،بمفهوم الريادة في الوقت الحاضر ولقد زاد االهتمام     
ن والباحثين في الميادين اإلدارية واالقتصادية، كون  يعد أحد أهم أسباب النمو في من المفكري

(. السيما في ظل االقتصاد ۱۰ ،۲۱۰۲من وجهة نظر الكتاب والباحثين )زكر،  لمجتمعاتا
والذي جعل من الضروري لممؤسسات أن يكون لديها القدرة عمى تحقيق  ،القائم عمى المعرفة
المي الذي يمكنها من البقاء واالستمرار في ظل متغيرات العصر والظروف التنافس المحمي والع

المتغيرة، حيث تتسم األسواق في الوقت الحاضر بدرجة عالية من الديناميكية  اديةاالقتص
وأصبحت تتنثر بشكل كبير بالمتغيرات سواًء أكانت متغيرات اقتصادية أو اجتماعية أو  ،والتغير

و تكنولوجية، ولذا يجب عمى المنظمات باختبلف أشكالها وأنواعها أن ديموغرافية أو سياسية أ
(، وفي ظل ارتباط التعميم باقتصاديات المعرفة ۲، 0200تستجيب لهذ  المتغيرات )الخطيب، 

واتخاذ المعمومات وسيمة لتحقيق اقتصاد متطور وقوي يتميز بالقدرة عمى المنافسة العالمية 
الخريجين  مجال التكنولوجيا واالهتمام بتوفير كل ما يحتاج إلي  ومجاراة التغيرات السريعة في

عمى المنظمات أن تجعل التحول  اكان لزامً  ؛(20 ،0202)عبيد،  في مجال العمل الريادي
 الريادة في مقدمة أولوياتها.

 حمول عنها ينتج أن ويمكن ما، مشكمة إلى النظر في جديدة طريقة "التحول" فكرة وتعد    
بداعات مبتكرة فريدة  لمواجهة جديدة وأساليب أفكار عمى الحصول في تساعد حقيقية، وا 

 التحول أن يعني وهذا (،22، 0200 فادل،و  ترلينج) والعشرين الحادي القرن متطمبات
 يمس كامل شمولي برنامج هو بل المؤسسة، داخل التكنولوجيا تطبيق فقط يعني ال الرقمي

 المستهدف؛ لمجمهور الخدمات تقديم كيفية وأيًضا ها،عمم وأسموب طريقة ويمس المؤسسة
 (.0203)آمين،  وأسرع أسهل بشكل تتم الخدمات لجعل
ثقافة ريادة األعمال والذي يمكن تحقيق   نميةكما ركزت كثير من الدول المتقدمة عمى ت     

وعممية عن طريق توفير البيئة المواتية من خبلل دمج ريادة األعمال في النظام التعميمي 
صدار التشريعات البلزمة والتكامل بين جميع الجهات  التعمم، وتقديم المساعدة الفنية، وا 

الكثير من الدول بتقييم احتياجات  هتمت(. وا0، 0202المعنية لتنمية الريادة )سميمان، 
 الصيفية لتدريبيةالتعميم الريادي وتعزيز ثقافة ريادة األعمال لدى الطمبة وتفعيل الدورات ا
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بل االهتمام بتنفيذ برامج ريادية لمراحل الدراسات العميا  ،لطمبة الكميات
(Daniela,2015,168)، ال يتنتى إال من خبلل مواكبة هذ  التغيرات ومتطمباتها التي  وهذا

يجب عمى النظم التعميمية أن تمبيها وتفي بها، وذلك بما تفرض  من بناء جديد لممعرفة، 
وسرعة تداول المعمومات عبر وسائل االتصال المتقدمة، فهذ   وظهور فروع عممية حديثة

التغيرات تحتاج إلى عقمية متطورة ومرنة تستطيع التعامل معها، وتحتاج لتربية جديدة بفكر 
لى تعميم لعصر المعمومات بداًل من تعميم عصر الصناعة )حسن،   (.۲ ،۲۱۰۰جديد، وا 

في الكثير من المجتمعات ية في التعميم الجامعي ويبلحظ غياب االهتمام بالتربية الرياد     
مما يفرض عمى النظم التعميمية إعادة النظر في المناهج التعميمية في الوقت  ،العربية
وتفعيل دور الجامعات المشاركة في تحقيق التنمية لممجتمع من خبلل المشاريع  ،الحاضر

فاعمة في  ةها جامعات ريادينحو كون لوالعمل عمى التحو ،الريادية وخمق بيئة مواتية
ظل هذا االهتمام  ففي ،(0202المطيف،  )عبد  المجتمع في ضوء متغيرات العصر واقتصاد

بالتربية الريادية أصبحت المجتمعات العربية اليوم مطالبة بنشر ثقافة العمل الريادي في 
وية عمى التنمية السيما في التعميم الجامعي لما ل  من نتائج وآثار ق ،المنظومة التعميمية

يمكنهم إيجاد  ،المستدامة بهدف إيجاد جيل من الرياديين والمبدعين في جميع المجاالت
 الحمول غير التقميدية لممشكبلت التي تقف في وج  التنمية الشاممة المستدامة.

 األطراف أحد بكونها األعمال ريادة ثقافة تنمية في الجامعات دور أهمية تظهر هنا ومن     
 التعامل من المجتمعات ُتمكن التي األدوات أهم من وأنها األعمال، منظومة بيئة في ئيسةالر 
 عما بمعزل األيدي مكتوفة تقف أن بالجامعات يجدر فبل تواجهها؛ التي مجتمعية التحديات مع

 أشارت فمقد .المختمفة المتغيرات مع وتجاوبها بنيتها في تؤثر ظروف من بمجتمعاتها يحيط
 أن إلى (Duruflé, Hellmann & Wilson, 2018) وويمسون وهيممان وفميدر  دراسة

 المبادرات عمى لمتركيز اتجهت أنها كما الريادية، األنشطة من موجة عمى ترتكز الجامعات
 وبرامج شراكات وتكوين م،له المجال إفساح خبلل من الجدد والخريجين لمطبلب الريادية
 األعمال ريادة تعميم أن عمى (Lindner, 2018) ندنرلي دراسة نتائج أكدت كما .تدريبية
 األنظمة كل في فاعبًل  دوًرا تؤدي ألنها المستدامة؛ المستقبمية لمتنمية ممًحا مطمًبا أصبح
 المحركون هم األعمال رواد إن بل وتعميم، وسياسة وعموم اقتصاد من المجتمع في الفرعية

 .المجتمعات من مجتمع أي في واالجتماعية االقتصادية لمحياة الفاعمون
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 هداف توجه اجلامعات حنو السيادة:أ -1-4

لم يعد الدور الممقى عمى الجامعات في الوقت الحالي قاصرًا عمى الحفظ       
نحو  وتمقين الطمبة المادة العممية، بل وجب عمى الجامعة توعية الطمبة وتثقيفهم ارواالستظه

عدادهم ،المهن المختمفة في المستقبل  ،بكل ما تتطمب  تمك المهن في ظل اقتصاد المعرفة وا 
وتزويدهم بالمهارات البلزمة إلنشاء مشاريع ريادية يمكنهم من خبللها المساهمة في التنمية 
المجتمعية وتنمية االقتصاد الوطني. ومن هنا تتبمور تطوير روح االبتكار والمبادرة لدى الفرد، 

طريق اكتساب المعمومات وتوليدها وتحميمها  من خبلل المشاركة في بناء المعرفة عن
محسوب المخاطر، ليصبح الفرد بارًعا في بيئت   يموقف إبداع خاذومعالجتها وهيكمتها الت

يقدم مقترحات عمل قيمة لنفس  ولمجتمع ، ويسعى لبلستفادة من الفرص الجيدة )أحمد، 
0202، 020.) 

حيث يشكل  ،دي والعقمية الرياديةنسان الرياالجامعات الريادية تشكيل اإل  وتستهدف
 ،اإلنسان الريادي مجموعة من المهارات الشخصية واالتجاهات والقدرات السموكية والتحفيزية

والتي تظهر في التواصل والمبادرة وتحديد الفرص وصنع القرار، واإلبداع في حل المشكبلت، 
داراتها، وتركز العقم خاطراالستراتيجي، وحساب الم يروالتفك ية الريادية عمى طرق ريادة وا 
مبتكر أو تطوير  يدفي التفكير والتواصل والتنظيم والتعمم من خبلل إعداد مشروع جد الاألعم

أو عامة  اجتماعيةأكاديمية أو تجارية أو  ةمشروع حالي، وتصميم مؤسسة ريادي
((Gibb,2012,17، :كما تستهدف الريادة تحقيق ما يمي 
وتقميل  ،من خبلل ربط المعرفة بسوق العمل دةاعية جديالمجتمع بمنتجات إبد تزويد -

وهي النقطة المعيارية في عممية تطوير المنتج  ،الفجوة بين المعرفة وحاجات السوق
 (.۸۸۲ ،۲۱۰۰)محمد، 

بلل براءات االختراع وعقود الجامعات من الحفاظ عمى قدرتها التنافسية من خ تمكين -
بعد تخرجهم  الطمبةوالوقوف عمى أحوال  ،هابلبوتعزيز روح الريادية لدى ط ،البحث

Slinger et al.,2015,170) .) 
مما يؤدي  ،ها من نظريات وأفكار حول الريادةأفكارهم التي تعممو  بالطمبة من تجري تمكين -

عمى التجربة والخطن والمعرفة الكاممة ألبعاد األفكار  قائمإيجاد نضج ووعي لديهم  لىإ
 (.044 ،0200 محمد،ي لها )وتنثيراتها والتطبيق الفعم
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ر وحل كما يهدف تعميم الريادة إلى تشكيل ذهن وثقافة المبادرة التي تتبني االبتكا     
حيث نجد أفراًدا مؤمنين بقدراتهم عمى النجاح في كل ما  ؛المشكبلت والمواطنة النشطة

شاركين الشباب لكي يصبحوا مبتكرين وم عدةيختارون، الهدف من تعميم الريادة هو مسا
ويتم تعميم الريادة من خبلل مجموعة من التجارب المختمفة التي  ،فاعمين في سوق العمل

تؤمن لمطمبة القدرة والرؤية لبلستفادة من الفرص المختمفة، وهي تهدف إلى رفع قدرة األفراد 
وتشجعهم عمى تطوير الذات واتخاذ  ،عمى استشراف التغيرات االجتماعية واالستجابة لها

 (.0202 ،وتحمل المسؤولية والمخاطر )حبوش ادراتالمب
وتحويل أفكارهم إلى  ،فعيل طاقات طبلب التعميم الجامعيتسهم التربية الريادية في ت وهكذا

وجعمها مشاريع تسهم في  ،ياديةواقع من خبلل الخبرات التي حصموا عميها من التربية الر 
ة عناصر منتجة ومساهمة في دفع عجمة تنمية المجتمع، فيصبحون من خبلل التربية الريادي

 اإلنتاج واالقتصاد في مجال ريادة األعمال بما يعود المجتمع بالخير والتقدم.
 مربزات التوجه حنو التعليه السيادي يف التعليه اجلامعي: -5 -1

ال التعميم الريادي بعض الدراسات المبررات التي تفرض عمى الجامعة إدخ أكدت
 (:022، 0202 عيد،) ،(022 ،0202تمك المبررات في )أحمد،  صرنحوت ،ضمن منظومتها

وظائف التربية في العصر الحاضر من مجرد نقل التراث الثقافي والمعرفي إلى  تطورت -
 اقتصار وظائف التربية عمى نقل التراث والمعرفة جعل التربية هي الحياة، ولم يعد مقبوالً 
لمحياة بل أصبحت هي الحياة، وتعددت وظائف ا من جيل إلى جيل، ولم تعد التربية إعدادً 

التربية لتشمل اإلعداد لسوق العمل، واالنفتاح عمى المجتمع ومحاولة حمول مشاكم  
وتحقيق توافق بين الفرد وحاجات  وطموحات  من جهة وبيئت  من جهة أخرى، ولم يعد 

 دتعدى حدو  مكان التربية قاصًرا عمى الصفوف الدراسية أو عمى الزمان والمكان، بل
 الزمان والمكان، وأصبح التعميم المستمر من مبادئ التربية الحديثة.

باعتبار  وسيمة  ،ي تساعد عمى االستقرار االقتصاديالريادي يعد أحد المداخل الت التعميم -
لتحقيق األمن االقتصادي لممجتمعات، وعمي  بدأت المقررات الدراسية والبرامج التعميمية 

ال ريادة األعمال في الظهور بين المناهج الدراسية لمجامعات في العديد والتدريبية في مج
أصبح مجال ريادة األعمال أحد الركائز الرئيسة في منظومة التعميم عامة  اكم لدول،من ا

 والجامعي خاصة.
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مم بما يحقق االستقرار تعميم ريادة األعمال إلى تغيير هيكل تركز الثروة في األ يؤدي -
لتحول من ارتكاز االقتصاد عمى عدد محدود من أصحاب رؤوس األموال وا ،االقتصادي

في  نوعب  يحقق االستقرار وتحقيق الت ،نحو امتبلك أكبر عدد من أفراد المجتمع لمثروة
 مجاالت العمل.

ت والمعارف لمجيل القادم سيختمف التعميم يجد أن تعمم المهارا لولعل الناظر لمستقب     
ما هو في الوقت الحالي، لذا فإن تضمين المهارات الريادية في التعميم تجعل ع جوهرًياختبلًفا ا

من الطمبة قادرين عمى مواكبة التغيرات واالندماج في المجتمعات بطريقة فعالة وايجابية، كما 
تزودهم باكتساب المهارات والمعارف البلزمة التي يحتاجها العصر لذا يبقي كل من درسها في 

يادة األعمال تدخل في عدة مجاالت ليس فقط إدارة األعمال التجارية فقط تطور مستمر، ور 
 (.(DG,2013,3بل في مجاالت متعددة منها 

عمى تخريج طمبة لديهم االستطاعة  اولذا يجب أن يكون التعميم الريادي الجامعي قادرً      
مهارات تنمية ال عمى اقتناص الفرص إلقامة مشاريع وتطويرها، فالجامعة الريادية تعمل عمى

ا مميزين في مجال عممهم سواًء في المؤسسات االجتماعية أو مطمبة ليكونوا أفرادً لوالكفاءات 
القطاع الخاص أو القطاع العام، فالتعميم الريادي الفعال يركز عمى تجهيز الخريجين 

نهمية الوعي بين الطمبة بوذلك بنشر  ،اط خارج اإلطار التعميمي الجامعيلبلنخر  يرهموتطو 
تنمية العقمية الريادية، وتمكين الطمبة من إدارة وتنظيم المشاريع  في الريادة

QAA,2012,10).) 
 Singularity University : جامعة التفسدالجاىي حملوزا -2

من قبل عالم  0440تم صياغة مصطمح "التفرد التكنولوجي" ألول مرة في عام       
القوية مثل ؤكد عمى نمو مجموعة من التقنيات ي، لVernor Vingeالكمبيوتر فيرنور فينج 

عمم الوراثة. فيما و  ،والروبوتات ،وتكنولوجيا النانو، والذكاء االصطناعي ،التكنولوجيا الحيوية
 من قبل بيتر ديامانتيس  Singularity Universityتم اقتراح مفهوم جامعة التفرد 

Peter Diamantisكورزويل  لريموندRaymond Kurzweil   0222في منتصف عام ،
طبلبها وأعضاء هيئة التدريس ويفهمون  يدرسوكانت الفكرة هي إنشاء مؤسسة أكاديمية 

لمعالجة التحديات التي تواج   ،هذ  التقنيات المتزايدة عمى أفضل وج  ستخدامكيفية ا
وابها في حت جامعة التفرد أبوفت .أو تغير المناخ ،أو الجوع ،الفقر العالمي :مثل ،البشرية
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الرغم من تسميتها بجامعة التفرد  عمىو  ،(Maggy Heintz,2009)  0224يونيو 
Singularity University  إال أنها ليست مؤسسة تعميمية تقميدية، بل هي مؤسسة تقدم

وتعمل أيًضا مع  ،منًحا لمدراسات العميا لمباحثين الشباب والمبتكرين من جميع أنحاء العالم
( لتوفير منصة لمناقشة إلخ. ... Genentechو  Google)بما في ذلك  الشركات الكبيرة

 التكنولوجية في جميع أنحاء العالم ونتائجها المتوقعة. تجاهاتاال 
 

 :سدمفهوو جامعة التف -2-1

عمى أنها مجتمع عالمي لمتعمم  Singularity Universityينظر لجامعة التفرد      
وبناء مستقبل أفضل  ،أكبر التحديات في العالم لجةلمعا ةيتقنيات تكنولوج خدمواالبتكار يست

تعمل المنصة التعاونية عمى تمكين األفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم لمتعمم و  ،لمجميع
الذكاء  :مثل ،واالتصال واالبتكار في الحمول المتقدمة باستخدام التقنيات المتسارعة

وتقدم برامج تعميمية ودورات ومؤتمرات قمة،  .لرقميةوالبيولوجيا ا ،والروبوتات ،االصطناعي
لدعم وتوسيع نطاق الشركات الناشئة  رامجواستراتيجية شراكات وبرامج القيادة واالبتكار؛ وب

وتعزيز التنثير االجتماعي؛ واألخبار والمحتوى عبر اإلنترنت، ويضم مجتمع جامعة التفرد رواد 
حية العالمية والحكومات والمستثمرين والمؤسسات األعمال والشركات والمنظمات غير الرب

دولة، ويقود مجتمع الجامعة تغييًرا إيجابًيا في مجاالت الصحة  002األكاديمية في أكثر من 
زدهار والميا  والفضاء ومقاومة الكوارث والمنوى لطاقة والغذاء واال والبيئة واألمن والتعميم وا

 (.(Singularity University,2020والحوكمة.
 رهاهي شركة ذات منافع، مق Singularity University (SU) التفرد جامعةو  
 Siliconفي وداي سيميكون  NASA Research Parkفي حديقة ناسا البحثية  الرئيس

Valley  بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية، وتعمل جامعة التفرد عمى توفير
لمساعدة األفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين  لمبتكرةا البرامج التعميمية والشراكات

والمنظمات غير الحكومية والحكومات عمى فهم التقنيات المتطورة وكيفية االستفادة من هذ  
التقنيات لمتنثير بشكل إيجابي عمى مميارات األشخاص، كما تعمل عمى تمكين األفراد من 

وجيا الحيوية، وتكنولوجيا والروبوتات، والتكنول عيصطناتطبيق التقنيات الحديثة مثل الذكاء اال
وذلك لمواجهة التحديات الكبرى  ؛لحوسبةوالشبكات وأنظمة ا لرقمي،والتصنيع ا ،النانو

 ،التعميم والطاقة والبيئة والغذاء والصحة العالمية والفقر واألمن والفضاء والميا  :لمبشرية
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 التقنياتكة العامة هو تحسين الحياة من خبلل تطوير والغرض العام من هذا االتحاد أو الشرا
وتطوير الشركات التي تستفيد من هذ   ،وتوفير التعميم حول تمك التقنيات باطراد ايدةالمتز 

 .(Singularity University, Impact Report,2015) التقنيات

 قطاع األعمال تعرف جامعة التفرد بننها برنامج تنفيذي مكثف مخصص لكبار القادة في كما 
الذين لديهم الرغبة في إحداث تنثير إيجابي عمى نطاق  ،والحكومة والقطاعات غير الربحية

التكنولوجيات الرئيسة  ستكشافواسع، والذين يرغبون في إنشاء مؤسساتهم ومستقبل العالم وا
 التي سوف تشكل مستقبل العالم.

 (The Singularity U South Africa,2020) 

 التازخيية جلامعة التفسد: أةاليش -2-2

 بناًء عمى فكرة دكتور بيتر ديامانديس م.0223عام  SU)جامعة التفرد ) تنسست      
Peter H. Diamandis،  رجل أعمال ومؤلف ومدير الهندسة في مؤسسةGoogle 

بعد قراءة كتاب المؤلف راي  ،XPRIZEورئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة 
، وقد The Singularity is Nearالتفرد قريب" والمعنون با " Ray Kurzweil كورزويل 
إلى أن القادة بحاجة ماسة لمفهم واالستعداد لوتيرة التغيير السريع الناتجة  مانديسخمص ديا

 ،والواقع االفتراضي ،الذكاء االصطناعي :مثل ،عن تسارع وتقارب التقنيات التكنولوجية
طرح ديامانديس فكرة إنشاء   .، وعمم األحياء الرقمي، والحوسبةا النانووالروبوتات، وتكنولوجي

أول جامعة في العالم لتدريس مجموعة واسعة من التخصصات التكنولوجية المطموبة إلعداد 
القادة بشكل مناسب لممستقبل، ويقع المقر الرئيسي في حرم مركز ناسا لؤلبحاث في وادي 

جامعة التفرد دورات في الحرم الجامعي والتعميم الرقمي، وورش السيميكون بكاليفورنيا، وتقدم 
رية في مختبر وخدمات إنشاء النماذج والنماذج التجا ،والتصميم المستقبمي كيرعمل عن التف

باإلضافة إلى مؤتمرات القمة والمؤتمرات العالمية لمشركات ورجال األعمال  ،االبتكار
الربحية والمؤسسات األكاديمية والقادة الحكوميين  والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات غير

(The SingularityU,Calfornia,2018,6). 
في الجمع بين الحاجة لمتعمم حول تسريع  لرغبةمن ا ةجامعة التفرد مستوحا وفكرة

التقنيات بطريقة تآزرية مع تجربة التعمم متعددة التخصصات والثقافات لمتعمم، حيث يجري 
ظهار كيف ستؤثر التقنيات األوسعجمع قادة من جمي بشكل كبير عمى  ع أنحاء العالم وا 
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كما يتعمم هؤالء القادة كيفية   .وطريقة وأسموب حياة ،حكومة، صناعة ،مستقبل كل منظمة
التطوير والتنمية وسط وتيرة غير مسبوقة من التغيير، تغذيها قوة وسرعة وقدرة التقنيات التي 

وجي  من أعضاء هيئة تدريس من الطراز العالمي، كما يفهم ، بتشهرًا 03 -00تتضاعف كل 
وكيف  ،النمو السريع لمتكنولوجيا نالتنفيذيون ورجال األعمال كيفية تحديد الفرص الناشئة ع
المتزايدة  ةالتكنولوجيا الديمقراطي ةيمكن لممؤسسات تصميم وبناء المستقبل عمى خمفي

 والوصول إلى اإلنترنت في كل مكان.
)The Singularity University impact, 2015( 

وحضر  رواد  0223بر الذي ُعقد في أكتو  ، SUالتفرد وفي المؤتمر التنسيسي لجامعة     
 والمستثمرون، وصناع التغيير اآلخرون، اقترح الري بيج من ،وأصحاب الرؤية  ،االتكنولوجي
إلى أكبر التحديات في  جامعة التفرد عمى تحريك هؤالء القادة تعمل أن Google  مؤسسة

: "أعتقد أننا بحاجة إلى تدريب األشخاص عمى كيفية تغيير العالم"، وقد شكل هذا العالم قائبًل 
لهامهم وتمكينهم من تطبيق التقنيات  SU الشعور رسالة جامعة التفرد وهي: تعميم القادة وا 

 (Rob Nail,2018,p.5)لمواجهة التحديات اإلنسانية الكبرى. التكنولوجية
 فلشفة جامعة التفسد: -2-3

في تشكيل التعمم والتعميم في العقود القادمة، فإذا كان  احاسمً  اتمعب التكنولوجيا دورً      
من  استيائهاالوقت قد حان لثورة تعميمية، فقد حان الوقت اآلن. فتعرب بعض الدول عن 

بات العالمية وليس ل  ما يبرر  التعميم العالي، ويقولون أن  يفتقر إلى الصمة بين  وبينة المتطم
أنهم بحاجة إلى  ويرونارتفاع تكاليف التعميم بالجامعات،  ويمومونمن حيث التكمفة، 

 التكنولوجيااالستفادة من التقنيات الجديدة، ويرون أن النظام األساسي لتقديم التعميم هو 
تدريس من خبلل الرقمية التي أصبحت أرخص من أي وقت مضى بل وأكثر قوة، حيث يمكن ال

 Daneil ممكنة التطبيق دةالتقنيات الجدي فيهانقل األشخاص إلى عوالم افتراضية تصبح 
Araya, 2013).) 

الوصول إلى المهارات والمعمومات لجميع الناس  كينوتعمل فمسفة جامعة التفرد عمى تم     
 فتوحخبلل تعميم مبما يعود بالفائدة لممجتمع من  ،جميع مراحل حياتهم لتحقيق ذواتهمفي 

المصدر لمجيل القادم من المبدعين، فمع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي، قد يبدو من الصعب 
من أن  وبالرغممواكبة ذلك، وقد تصبح المهارات التي خدمت جيبًل قديمة جًدا لمجيل التالي، 
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ي، والروبوتات في مجاالت التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها مثل الذكاء االصطناع اتالتطور 
والتصنيع الرقمي ستحدث ثورة في العالم خبلل هذا العقد، حيث سيوفر التقدم التكنولوجي 
بشكل كبير فرًصا جديدة لرواد األعمال إلنشاء تقنيات متغيرة لمعالم، إال أنها كذلك قد تهدد 

ميز تنفرد ولذلك تعمل جامعة التفرد من خبلل نهج مت في جميع أنحاء العالم، أيًضا الوظائف
ب ، فهناك العديد من المنظمات اليوم التي يمكنها تعميم القادة حول أحدث التقنيات 

 يميز جامعة التفرد أكثر من غيرها من المؤسسات األخرى ما يمي: ماواالتجاهات، ولكن 
(Rob Nail, 2018)  

 التفرد عمى المستقبل. جامعة تركز  -
 مستعصيةلمتسارعة لحل أكثر التحديات الجامعة التفرد باستخدام التقنيات ا تمتزم -

 والعاجمة في العالم.
 التخصصات من الخبراء والممارسين. دةجامعة التفرد في ظل شبكة عالمية متعد تعمل -
جامعة التفرد عمى العقمية والنماذج الجديدة )باإلضافة إلى األدوات والمنهجيات  تركز -

 واألطر(.
 افردً  022.222لتفرد التي يبما عددها حوالي العالمية المتنوعة لجامعة ا المجموعة -

التنظيمية  اتتعمل في ظل ألفكار والتعاون واإلبداع المشترك )باإلضافة إلى الشبك
 والفردية(.

جامعة التفرد عمى إنشاء القيمة عمى المدى الطويل وتنثيرها )باإلضافة إلى  تركز -
 المكاسب السريعة(.

لرؤى المستقبمية بشكل مشترك من خبلل منتديات جامعة التفرد عمى التعبير عن ا قدرة -
 والعموملمتكنولوجيا عمى مستقبل البشر والمنظمات  عةمتنوعة ومناقشة اآلثار الواس

  .ارةالبيئية والحض
ين لرؤية إلى عمل، حيث تسعى إلى تمكتعمل فمسفة جامعة التفرد عمى تحويل ا كما      

عمم األحياء  زميةالنانو، وتجربة خوار  نيةقاألعمال من العمل مع عالم ت رجال مجتمع
ثبات مفاهيم جديدة في المجال مع منظمة غير  عالمية، وتوسيع  حكوميةاالصطناعية، وا 

فإن المقياس  فةمن هذ  الفمس اوانطبلقً  ،النطاق، وأخيًرا الخروج بحمول لمتحديات العالمية
يين المذين يمكنها تحفيزهما في العالم، النهائي لنجاح جامعة التفرد هو التغيير والتنثير اإليجاب
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من تطبيق التفكير التكنولوجي والتقنيات لمتعامل مع  معهاكما تؤكد عمى سعيها لتمكين مجت
التحديات العالمية مثل الصحة والمنوى والغذاء والميا  والطاقة والبيئة واألمن والتعميم، 

كل فرد عمى التفكير بشكل أكثر والمجتمع إضافة إلى أمور أخرى، وأنها تحاول أن تشجع 
بداًعا وتعاوًنا، وترى جامعة التفرد أن العالم يحتاج إلى مزيد من المشرفين عمى هذ   جرأة وا 

الجديدة لتكون الجامعة ونظيراتها بمثابة منارات األمل واإللهام لآلخرين لمواجهة وحل  ؤيةالر 
 (.(Daneil Araya, 2013أكبر التحديات في هذا العصر 

 :أهداف وخمسجات جامعة التفسد -4-2

يتمثل الهدف الرئيس لجامعة التفرد في إلهام وتمكين األفراد من أحدث األفكار حول      
 ودعموربطهم بنظام بيئي عالمي هائل،  ثة لحل التحديات الكبرى العالميةالتقنيات الحدي

انت تعمل عمى إحداث سواًء ك ،هى موجودة لمساعدتهم عمى النجاحو  مبادرات التنثير الخاصة
الشخصي أو التنظيمي أو المحمي أو العالمي، وأن تنثير  وىتغيير إيجابي عمى المست

قدرتها  ستزدادمجتمعها أكبر من مجموع أجزائ ، وأن  مع نمو مجتمع جامعة بشكل كبير، 
عمى إحداث تغيير تقني إيجابي، وتتعهد بمواصمة مساعدة األشخاص في االنتقال إلى 

 كما .ل بشكل أسرع وتحديد فرص جديدة لخمق قيمة تساعد في الدفع إلى األمامالمستقب
لتثقيف كبار المديرين التنفيذيين بشنن  مصمم جامعة التفرد إلى تقديم برنامج مخصص تهدف

  . (Rob Nail,2018)مهالمترتبة عمى أعمالهم وصناعت ارمساعدتهم عمى تحديد اآلث
جامعة التفرد عمى تمكين األفراد والمنظمات في جميع أنحاء وتعمل المنصات التعاونية ل     

 :مثل ،دمة باستخدام التقنيات المتسارعةالعالم لمتعمم واالتصال واالبتكار في الحمول المتق
كما تقدم جامعة التفرد برامج تعميمية  .والبيولوجيا الرقمية ،والروبوتات ،الذكاء االصطناعي

الشركات الناشئة  طاقلدعم وتوسيع ن وبرامجالقيادة واالبتكار، ودورات ومؤتمرات قمة، وبرامج 
وتعزيز التنثير االجتماعي، والمحتوى عبر اإلنترنت، وتؤكد أن مجتمعها يقود تغييرًا إيجابًيا في 
مجاالت الصحة والبيئة واألمن والتعميم والطاقة والغذاء واالزدهار والميا  والفضاء ومقاومة 

 ،تقوم جامعة التفرد بإعداد قادة ومنظمات عالمية لممستقبل كما ،حوكمةالكوارث والمنوى وال
وتبين أنها جامعة مدعومة من قبل أعضاء هيئة تدريس وخبراء عمى مستوى عالمي، 

والشركاء، والشركات  ريجينكذلك من ممارسي الريادة، ولديها شبكة عالمية من الخ ومدعومة
الناشئة ذات التنثير، وكما تقوم باستكشاف الفرص واآلثار المترتبة عمى التقنيات التكنولوجية 
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واالتصال بنظام بيئي عالمي يعمل عمى تشكيل المستقبل وحل المشكبلت األكثر إلحاًحا في 
 (.The Singularity University impact, 2015العالم )
من األهداف والمخرجات تتمثل فيما  ارامج جامعة التفرد إلى تحقيق عددً تستهدف ب كما     
 ((Singularity University,2020 يمي:
 اكتساب الوعي والمعرفة بالتقنيات التكنولوجية والتنثيرات التقنية الناتجة عنها.• 
ها في تطوير عقمية تكنولوجية ولغة مشتركة، والمواءمة ما بين القيادة واالبتكار ودور • 

 دعم .
العمل التقميدي ووضع خارطة طريق  طاقإعطاء األولوية لفرص النمو الجديدة خارج ن• 

 إستراتيجية وخطة عمل لممستقبل.
تحسين هيكل الفريق والنماذج التنظيمية لدعم نماذج األعمال الجديدة والحمول التجريبية • 

 الناشئة.
لتسويق التقنيات التكنولوجية الجديدة التي وخريطة طريق  ردوضع خطة لتنمين الدعم والموا• 

 يجري تطويرها.
 جيةجديدة تركز عمى المستقبل، تستفيد من التقنيات التكنولو  ومفاهيمإنشاء أفكار • 

 لمواجهتها.  االستعدادوالتحديات العالمية و 
ة تساعد جامعة التفرد الشركات عمى تطوير أفكار ذات إمكانات لمنمو الهائل لدفع المؤسس• 

 إلى المستقبل.
 تقييم نماذج األعمال الناشئة إلعداد منتج أو خدمة جديدة لمنمو التكنولوجي.• 
 :ىظاو الكبول جبامعة التفسد -5-2

 :مثل ،عاتتعتمد استراتيجية القبول بجامعة التفرد عمى مجموعة متنوعة من الموضو       
هذ  الجامعة هو استيعاب الطمبة التحصيل األكاديمي والجنسية والمقاببلت. وكان الغرض من 

من جنسيات مختمفة. وفي كل دورة تقريًبا ينتمي الطمبة الذين تم قبولهم في المقاببلت إلى 
تقييم المرشحين عمى أساس قدراتهم األكاديمية وخبراتهم  ويتم ،جنسية مختمفة 32أكثر من 

 Mehdi)لئلنسانية  رىفي تنظيم المشاريع أو القيادة وتفانيهم في حل المشكبلت الكب
Safaei, 2020).  
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سماع      % 02إلى  02 أن يشكبل نيل باالختيار النهائي حيث يحاوال ثم يقوم ديمانديس وا 
ولديها  ،% من الطمبة في البمدان النامية02إلى  02و ،النساءالطمبة  منالمقبولين  من

طالًبا  32ما يقرب من اختيار  يتموفي المتوسط  ،مجموعة من المهنيين والجنسيات المختمفة
من دفع الرسوم الدراسية  مبةيتمكن العديد من هؤالء الط وال ،دولة كل عام 22من حوالي 

لذلك فإن تمويل أكثر من نصفهم ينتي من المنح الدراسية من جامعة  ،ارً دوال  02222البالغة 
الدراسية رسومهم  فيدفعون األثرياءالطمبة  أما ،مقدمي الخدمات األخرى أو SU التفرد

تكمفة  ولكن ا،ومموليه طمبتهاسنوًيا من  امميون دوالرً  0,0بالطبع، والجامعة تجمع حوالي 
مرافق وكالة ناسا، واستخدام تسعة أساتذة بدوام كامل، وتكمفة تصميم منهج يعاد  خداماست

راتها فتمول المنظمة الكثير من هذا العجز من أرباح دو  ،امميون دوالرً  0كتابت  كل عام تبما 
أو  2شخًصا في دورات مدتها  22وتستضيف هذ  الدورات التي تقام في الخريف  المستمرة،

 ,A.Vanceعمى التوالي ا دوالرً  02222و ادوالرً  2222الطمبة فيها دفع  عمىيتعين  ،أيام 4
2010)). 

 هيكل الدزاسات األكادميية جبامعة التفسد: -6-2

كة نشطة في تقديم برامج ودورات تدريبية مبتكرة، شر  هي SU في األصل جامعة التفرد     
كما أنها عممت كمحفز ومسرع لتنفيذ المشروع. والغرض من هذ   ،مشاريع االبتكار يتشارك ف

األنشطة هو دعم األفراد والمستثمرين والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات 
لمستقبل. ويمكن تقسيم الدراسات الحكومية الستخدام أحدث التقنيات لتحقيق النجاح في ا

 :أربع فئات إلى  SUالتفرد جامعةاألكاديمية وأنشطة 
: يجمع بين قادة المستقبل ورجال Graduate programsالدراسات العميا  برامج -0

والعمل الجماعي إلنشاء أو استخدام  ،عشرة أسابيعاألعمال وخبراء التكنولوجيا لمدة 
 .المشاكل األساسية في العالمالتقنيات المتطورة لمعالجة 

يحتاجها المحترفون  ي: البحث عن األدوات الت Executive Plansالتنفيذية  الخطط -8
 .ورجال األعمال لتسريع وتيرة التقدم التكنولوجي

: ينصب التركيز الرئيس لهذ  المؤتمرات عمى Holding conferencesعقد المؤتمرات  -0
لتنثير الهائل لمتكنولوجيا عمى العموم مثل الطب استكشاف كيفية النمو المتسارع وا

 .اإلنتاجواإلدارة المالية و 
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 : تدعيHolding custom training programs برامج تدريبية مخصصة عقد -2
برامج تدريبية مخصصة مصممة خصيًصا  يمأنها قادرة عمى تقد أيًضا  SU التفرد جامعة

  .الحتياجات األفراد والكيانات القانونية
بشكل إيجابي عمى العالم في  لمتنثير SU تتمثل إحدى الطرق المشجعة لجامعة التفرد     

العثور عمى باحثين كبار ومبدعين من خبلل المسابقات الستخدام التقنيات المحمية وتنميتها 
وتطويرها لحل المشكبلت العالمية. ويحصل الفائزون في هذ  المسابقات عمى منح دراسية 

 .(Mehdi Safaei, 2020 ) أسابيعفي دورات مدتها عشرة  اركةمشودعم مالي لم
 و Stanford أساتذة من جامعات أمريكية رائدة مثل من SU وتتكون جامعة التفرد     
MT و Harvard ، وتجمع بين كبار المتخصصين من شركات مثل NASA و Google و 

Cisco و Deloitte و E Plant Venture (Co-op)  و Kauffman Foundation 
 .Sوما إلى ذلك ويشكمون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة )، Microsoftو Nokia و

University,2014.) 
في األسابيع  الطمبةويبدو الهيكل التعميمي لهذ  الجامعة بسيًطا لموهمة األولى، حيث يبدأ      
يتم تعريف الطمبة  وفي هذ  األسابيع الخمسة ،األولى بمحاضرات ورحبلت أكاديمية ةالخمس

وغالًبا ما تشمل  ،من تكنولوجيا النانو إلى التكنولوجيا الحيوية ة،عمى عشرة مجاالت رائد
 في  Willow Garage Robotic Research الرحبلت الدورية زيارات إلى مختبر أبحاث

يتم  كما ،بالو ألتو في  Tesla Electric Machine Company مينمو بارك وشركة 
أنهم يتمتعون بخبرة العمل مع أحد  كمابة الفرصة الختبار نظام الجراحة الروبوتية، منح الطم

لوكالة ناسا في  التابع Ames أكثر أجهزة محاكاة الطيران تقدًما في العالم في مركز أبحاث
لمناقشة  اتكاليفورنيا. وفي األسابيع الخمسة األخيرة من الدورة يتم تقسيم الطمبة إلى مجموع

إعادة  ودورةلميا ، والغذاء، والطاقة، والفضاء، ا :األفكار مع المجاالت الخمسةطوير وت
نشاء أفكار تجارية أو غير  وةمهمتهم في التحكم في ق تتمثلو  .التدوير التقنيات الناشئة وا 

 ,Mehdi Safaei)شخص عمى مدى عقد من الزمان  مميارتجارية يمكنها تحسين حياة 
متنخر  قتة الثانية يعمل الطمبة عادًة عمى مشاريعهم حتى و األسابيع الخمس فيو  ،(2020

بمكان  قونهاويكتبون جميع اكتشافاتهم عمى ورق مبلحظات الصقة يمص ،من بعد الظهر
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أي فكرة. وفي غضون ذلك يكون هناك اتصاالت ولقاءات متخصصة  ىنسحتى ال تُ  ،عممهم
 (.(R. Metz, 2009طالب  بين الطمبة والخبراء والرواد حول األفكار المهنية لكل

 :وأىشطة جامعة التفسد بسامج -7-2

 Abundance Digital السقنية   فسةبسىامج الو -1
 SUمباشرًا إلى أحداث جامعة التفرد  العضوية في برنامج الوفرة الرقمية وصوالً  منتتض     

يعالج  SUرد وهى أكبر تجمع سنوي لاجامعة التف ،المشاركة في القمة العالمية  ذلكبما في 
 Abundance 022كيفية تشكيل التقنيات الذكية لمستقبل البشرية، وبرنامج الوفرة الرقمية 

من مؤسسي ومديرين تنفيذيين  022قمة حصرية ُتعقد مرة واحدة سنوًيا لا  وهو 360
 سيتمكن Abundance 360إلى برنامج  وبالنسبةالرئيسة،  جياتُمزودين بالتعمم واالستراتي

ضو من الوصول إلى القيادة ذات المستوى العالمي واالستمتاع بالمحتوى طوال القمة، وكل الع
ذلك عبر اإلنترنت، كما سيتمكن العضو أيًضا من الوصول إلى الندوات عبر اإلنترنت لفريق 

التي تركز عمى كيفية االستفادة من اإلحصاءات  Abundance Digitalالوفرة الرقمية 
شخصية والتجارية، وتشمل مواضيع المناقشة اإلنتاجية، واختراق النمو، لتحسين األهداف ال

دارة الفعاليات، وجمع رأس المال االستثما  The Singularity)وغيرها. ريوتطوير األعمال، وا 
University, Abundance Digital,2020) 

 Executive Program  الربىامج التيفيري -0
 يفحص ،Silicon Valleyخمسة أيام في وادي السيمكونفي هذ  التجربة التي تستمر      

ويستكشفون القيادة األخبلقية في عالم سريع  همالطمبة كيف تشكل التقنيات الرئيسة مستقبم
التغير، وهو برنامج مكثف مخصص لكبار القادة في قطاع األعمال والحكومة والقطاعات غير 

ى نطاق واسع، والذين يرغبون في إنشاء الربحية الذين يرغبون في إحداث تنثير إيجابي عم
وخمق فرصة لحل أكبر التحديات التي تواج  البشرية،  ،مستقبل لمؤسستهم ومستقبل العالم

لبناء إطار  زمةلمكشف عن الرؤية الناقدة واألدوات البل  المقادة من جميع أنحاء الع مويض
لتكنولوجيا، ويستهدف كبار لمستقبل تكنولوجي وغد أفضل، ويهتم هذا البرنامج بالصناعة وا

القادة والمفكرين الفريدين في القطاعين الخاص والعام مع الرغبة في تحويل صناعاتهم وخمق 
 02.222ويعقد البرنامج ثبلث مرات في العام وتبما تكمفت   ،تنثير إيجابي عمى نطاق واسع

 .ادوالرً 
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(The Singularity University, The Executive Program, 2020) 
 وتشمل مقررات وأنشطة البرنامج التنفيذي ثبلثة محاور:  

والواقع المعزز  ،الذكاء االصطناعي :ويتضمن موضوعات ،التكنولوجية الذكية التقنيات -األول
 ،الحيوية اوالتكنولوجي ،وعمم األحياء الرقمي ،والمركبات ذاتية القيادة ،واالفتراضي

وأنظمة  ،والشبكات ،نو والتصنيع الرقميوتكنولوجيا النا ،عصابوعمم األ ،والطب
 وعمم الروبوتات. ،الحوسبة

وريادة  ،وتصميم األسس ،عموم البيانات :ويتضمن موضوعات ،التحويمية لممارساتا -الثاني
 ،والدراسات المستقبمية ،والتنبؤ ،والمنظمات التكنولوجية ،والقيادة الذكية ،األعمال
 واالبتكار التنظيمي. ،والنمذجة

 ،والبيئة ،والطاقة ،مقاومة الكوارث :ويتضمن موضوعات ،التحديات والفرص العالمية -الثالث
 ،والمنوى ،والفضاء ،واألمان ،واالزدهار ،والتعمم ،والحوكمة ،والصحة العالمية ،والطعام
 والميا .

بالتدريس في  خبراء من الطراز العالمي، حيث يتعمم الطمبة مباشرة من هؤالء  ويقوم     
الذين  مبدعينال الضيوفألعضاء الذين لديهم معرفة وعمق وخبرة، يستمعون إلى المتحدثين ا

هم رواد في هذا المجال، بما في ذلك المبتكرين الرائدين ورواد األعمال والرأسماليين 
 المغامرين.

 (The Singularity University, The Executive Program, 2020) 
 Enterprise Transformation التخول للنؤسشة -0

لبناء  توجيههمفي المستقبل و  ادةإلى تغيير تفكير الق سعيهاتؤكد جامعة التفرد عمى      
قدرات جديدة لموصول إلى هناك بنجاح، وتمّكين المؤسسات من فهم التنثير المحتمل لمتقنيات 

لقائد التنفيذي وألن ا ،البلزمة تالتقنية وتوقعها بشكل أفضل، واتخاذ اإلجراءا واالتجاهات
تجا  تحويل عمم  نحو  اداخل مؤسست  هو عمى رأس عمم  أو قسم  فإن  يواج  تحديً 

لذلك توفر  ح،المستقبل، وما يحتاج  هو شريك ودليل لمساعدت  في الوصول إلى هناك بنجا
ا لمساعدة الطالب في الوصول إلى تحويل نماذج األعمال مساًرا ومجتمًعا واضحً  دجامعة التفر 

فإن جامعة التفرد من خبلل برامجها وفعالياتها تزود   وهنا ،ألشخاص واألفكار والمنتجاتوا
بنجاح في رحمة التحول نحو المستقبل،  بلنتقالواألدوات والموارد ل بالعقميةهو ومؤسست  
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بدعم من خبرائها العالميين وممارسيها الرائدين وشبكة عالمية من الخريجين والشركاء 
شئة التي تركز عمى إحداث التنثير العالمي، وتمتمك جامعة التفرد تاريًخا في والشركات النا

تقديم نماذج القيادة واألدوات واإلرشادات القيادية الرائدة في الصناعة حول كيفية استخدام 
 والخدمات لممستقبل. ماتالناشئة لبناء المنظ نياتالمؤسسات لمتق

 (The Singularity University, Enterprise Transformation, 2020) 
 Global Impact Challenges حتديات التأثري العاملية -2

الشركاء في البمدان حول  مها( هي مسابقات محفزة ينظGICsتحديات التنثير العالمية )     
لتحديد رواد األعمال البارزين والقادة والعمماء والمهندسين والشركات الناشئة الذين  ؛العالم

وأكثر األفكار  ،لحل التحديات الممحة في العالم نولوجياباستخدام التك ،الحمول المبتكرةيمتمكون 
والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي عمى مميار شخص في السنوات العشر القادمة،  ،ابتكاًرا

 االمغة اإلنجميزية تحدثً  يجيدكما يجب عمي  أن  ،سنة 00ويجب أال يقل عمر المتقدم عن 
 وكتابًة.

(The Singularity University, Global Impact Challenge, 2020) 
 Innovation Partnership Program بسىامج شساكة االبتكاز -2

ترتكز فكرة هذا البرنامج عمى أن أحد العناصر األساسية لبلبتكار هو قدرة المنظمة عمى      
ح أن يحدث االبتكار عندما إجراء اتصاالت والحصول عمى شركاء فريدين، حيث إن  من المرج

من النشاط المنفصل  يتبادل الناس من خمفيات وصناعات ومؤسسات مختمفة األفكار بداًل 
كدليل  ممؤسساتداخل كل منظمة أو شركة منفردة، وتعمل عضويات جامعة التفرد الرقمية ل

 وشبكة التفرد رحمة االبتكار ألعضائها، وتنشيط النظام البيئي العالمي لجامعة والستراتيجي طا
لتمكين أعضائها من مواكبة العصر التكنولوجي ومعالجة أكبر التحديات  ،األقران الحصرية

جامعة التفرد برنامج شراكة االبتكار بنن  عضوية قّيمة  وتصف .التي تواج  األعمال والمجتمع
ل تنافسية حيث إن العضو يمتقي ويتعمم من ألمع التقنيين ورجا غير ومنسقة في شركات

األعمال والمبتكرين واالستراتيجيين في وادي السميكون، وهم ممتزمون بالبقاء متقدمين عمى 
 .XPrize و  Deloitte المنحنى التكنولوجي، وتم إنتاج هذا البرنامج بالشراكة مع

(The Singularity University, Innovation Partnership Program, 
2020) 
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  Singularity U International Summits:سدالكنه الدولية جلامعة التف -2
قمم جامعة التفرد الدولية هي فعاليات لمدة يومين يستضيفها شركاء الجامعة من جميع      

أنحاء العالم لمساعدة القادة المحميين عمى فهم كيفية تطبيق التقنيات التكنولوجية إلحداث 
لهام سنوية، ومحفًزا تغيير إيجابي ونمو اقتصادي في مجاالتهم، حيث تصبح  نقطة اتصال وا 

لتسريع الثقافة المحمية لبلبتكار، ومنصة لؤلشخاص لمعمل عمى مبادرات التنثير، وفرصة 
 The Singularity U)التقنيات سريعة التغيير  وللدعوة أعضاء من المجتمع لمنقاش ح
International Summit, 2020). 

 SU Global Summit العاملية التفسد  جامعة قنة -7

التجمع السنوي لممفكرين والقادة والعاممين في جامعة  هي التفرد لجامعة القمة العالمية     
يجتمعون في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا مع حضور عالمي المستوى خبلل عدة  حيث التفرد،

دث أيام لممساعدة في إعادة تعريف مستقبل األعمال والتكنولوجيا واإلنسانية، الستكشاف أح
التقنيات التي تؤثر عمى كل صناعة رئيسة، وتتيح القمة العالمية السنوية لجامعة التفرد 
لمقادة ورجال األعمال والمتعممين من جميع أنحاء العالم فرصة لفحص ومناقشة أحدث 

المجتمعية لتمك التقنيات، وكيفية تطبيقها  تنثيراتالتطورات في التقنيات التكنولوجية، وال
ويقوم عمى رعاية هذ  القمة  ،ير إيجابي وتحقيق نجاح شخصي ومؤسسي تنظيميإلحداث تغي

في كل عام مجموعة مختارة من رعاة القمة العالمية، وتستخدم الجامعة قوة هذا الحدث 
التحويمي لدفع أهدافها االستراتيجية، وتدرج هؤالء الرعاة بعمق في أحداثها لتقديم قيمة فريدة 

 .(The Singularity UGlobal Summit, 2020)لممشاركين مع تعزيز تجربة القمة 
 SU Ventures مشازيع جامعة التفسد: -2

هو البرنامج األول والوحيد المخصص لمشركات الناشئة لبلستفادة من التقنيات      
المتسارعة بشكل كبير لمواجهة التحديات اإلنسانية الكبرى، حيث تنخذ الجامعة نظرة طويمة 

لمشركة كل ما يمكن كالمشاركة في رأس المال والعمبلء واالتصاالت البلزمة  المدى وتوفر
لبلنتقال بها من الفكرة إلى الواقع وما بعد ، وتستهدف جامعة التفرد المساعدة في حل 

( من خبلل تنشيط المجتمع العالمي لمجامعة  لدعم GGCsالتحديات العالمية الكبرى )
لوجيا في جهودها لتنمين االتصاالت والعمبلء ورأس المال الشركات الناشئة في مجال التكنو 

الذكي، وتجمع شبكة الجامعة بين الشركات الناشئة األكثر تنثيًرا في مجال تكنولوجيا التنثير، 
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المؤثرين، والحكومات،  والمستثمرينوالخبراء المعترف بهم عالمًيا، وفرق االبتكار المؤسسي، 
كاء المجتمعيين، وخريجي الجامعة ألكثر من عقد؛ إلنشاء والمنظمات غير الحكومية، والشر 

نظام بيئي يعزز الشركات الناشئة ويسرع نموها عمى نطاق عالمي، مع التركيز اإلقميمي، 
وتبحث جامعة التفرد دائًما عن الشركات الناشئة المتوافقة مع رسالتها وأهدافها، والخبراء 

قطاع العام لتعزيز شبكتها بشكل أكبر وخمق والمؤسسين والمستثمرين وقادة الشركات وال
 Theالعالم ) ركانفرص جديدة ألصحاب المشاريع ذوي التنثير في كل ركن من أ

Singularity University, SU Ventures, 2020.) 
 :عضوية جامعة التفسد -2: 8

المفتوح لمجتمع شامل عبر اإلنترنت يتمحور حول  لبابا هي عضوية جامعة التفرد     
التكنولوجيا الفائقة ذات التنثير العالمي، فهي المكان الذي يمكن لؤلشخاص من جميع أنحاء 

جديدة ومناقشة التقنيات الذكية وتنثيرها والتخطيط لمستقبمهم،  اتصاالتالعالم إجراء 
ومتاحة ويمكن عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق جامعة  انيةوالعضوية  بجامعة التفرد مج

نشاء ممف تعريف، يصبح العضو قادرً التفرد، وبم عمى البحث في دليل  اجرد التسجيل وا 
رسال الرسائل والتواصل مع أكثر من ستين  المجتمع الخاص بجامعة التفرد ويمكن  االتصال وا 

 محترفينمهنيين  من التفرد ويتكون مجتمع جامعة ا،من أكثر من ستين بمدً  األف عضوً 
عالم مهتمين بتطبيق التكنولوجيا لخمق مستقبل أفضل، وطبلب وفاعمين من جميع أنحاء ال

 Singularity) أسرع طريقة لبلنخراط في مجتمعها العالمي هو وعضوية جامعة التفرد
University, Join Our Online Community ,2019)  

عدة مزايا وفوائد لبلشتراك في عضوية جامعة التفرد، حيث يفيد مجتمع التعمم  ناكوه     
 بتكار العالمي التابع لمجامعة من خبلل التالي:واال
 جامعة التفرد المنظمات عمى إيجاد مكان جديد في هذا العالم بتحديات . تساعد -
 القادة باألدوات البلزمة لمساعدة المنظمات عمى البقاء. تزويد -
 مبادرات االبتكار. تنفيذ -
 البحث والتطوير. إجراء -
 المواد، رأس المال البشري( الموارد )االستثمارات، الشبكات، حشد -
 واجتياز أو تنفيذ سياسات وتشريعات ولوائح جديدة. اقتراح -
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 وتبادل المعرفة. التعمم -
وتشمل العضوية في مجتمع الوفرة الرقمية الوصول المباشر الكامل إلى مناسبات جامعة      

يتناول كيفية  ؛تفردوالتي تمثل أكبر تجمع سنوي لجامعة ال ،لتفرد بما في ذلك القمة العالميةا
لمستقبل البشرية، كما يتمكن أيًضا من الوصول إلى ندوات فريق  مةتشكيل التقنيات الهائ

عبر اإلنترنت، والتي تركز عمى كيفية االستفادة من  Abundance Digital يةالوفرة الرقم
تطوير الرؤى لتحسين األهداف الشخصية والتجارية، وتشمل موضوعات المناقشة اإلنتاجية، و 

دارة األحداث، وجمع األموال لرأس المال االستثماري، وغيرها )  Singularityاألعمال، وا 
University, Building Innovative Organizations, 2019.) 

حيث يمكن لمعضو  ،فضل تطبيقات  عمى الويب والجّوالأصبح هذا المجتمع ممكًنا ب     
لحفاظ عمى التكنولوجيا، ويتم تصنيف المشاركات المشاركة في محادثات مع أعضاء آخرين وا

بحيث يمكن لمعضو  ،مثل الذكاء االصطناعي، والفضاء وما إلى ذلك وضوعاتحسب م
بسهولة العثور عمى معمومات حول الصناعات والتكنولوجيا التي تهم  أكثر، ويتيح ل  

ا أن هناك فعاليات التطبيق أيًضا إرسال رسائل مباشرة إلى أي شخص في مجتمع الجامعة، كم
مباشرة عبر اإلنترنت لمتعرف عمى التقنيات التكنولوجية والتعاون مرة واحدة في الشهر، 

حيث يتم إقران العضو  ،Zoom breakoutويستضيف فريق الجامعة جمسات عبر الزووم 
مع ثبلثة أو أربعة أعضاء آخرين من مجتمع الوفرة الرقمية لمحادثة فيديو، وتؤكد الجامعة 

األجل  متوسطةفكرة عمم  أو يضع خطة  ضون هذ  الجمسات هي المكان المثالي ليشارك العأ
لتطبيق المعرفة الجديدة عمى أعمال جديدة أو قائمة ويمكن  كذلك تكوين صداقات جديدة ذات 

 (.Singularity University, Abundance Digital,2019عقمية وفرة )
 :التاليةالتفرد حسب الفئات  األعضاء في جامعة تصنيف ويمكن     
: تساعد برامج جامعة التفرد القائد عمى اكتشاف هدف  التحويمي الكبير Leaders القادة

 واضحة وبثقة. بصورةوتحديد هذا الهدف بوضوح حتى يتمكن من التنثير عمى العالم 
ميم  كيفية : تقوم برامج جامعة التفرد بترقية طريقة تفكير المتعمم وتعLearners المتعممون

التفكير بشكل تكنولوجي، بحيث يكون متقدًما عمى أقران  بعشر خطوات عندما يحين الوقت 
 شغف  إلى عمل. حويللت
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أو كان  شركة تنسيس: سواًء كان رجل األعمال يفكر في Entrepreneursاألعمال  رواد
عد  عمى االستعداد كبير، فبرامج جامعة التفرد تسا شكليستعد لتنمية نشاط  التجاري الحالي ب

 ألمور التغيير القادمة حتى يتمكن من مواجهة منافسي .
 اإلدازي التيظيني جلامعة التفسد: اهليكل -9-2

 ينتي: ماالهيكل اإلداري والتنفيذي لجامعة التفرد  يتضمن     
 من: مؤسسينتشكيل مجمس ال ويتكون :املؤسشني جملص -
تم تنسيس جامعة التفرد بالمشاركة بين الدكتور  حيث ،التنفيذي والمدير المؤسس -أوالً 

Peter H. Diamandis  والدكتورRay Kurzweil  م.0223في عام 
وكيث  زنايمر،: موسى همالمشاركون  سسونالمؤ  ،المشارك والمستشار المؤسس -ثانًيا

ومارييبل كبلينر، وبارني بيل، وكمي إيروين، وسونيا أريسون سينكوت، ودان 
ميغيمسكي، وريس جونز، وديفيد إس روز، وبيتر إل بموم، وجيفري شستوايسيسكو، 

  .وجورج هاريك، وروب نيل
ساهمت في تنسيس الجامعة،  التي الشركات وهي ،العالمي والمؤسس المشارك السفير -ثالثًا

 وشركة ، Googleجوجل وشركة ، Genenetechجينيتك شركة: منهاو 
 . NOKIA شركو نوكيا  ،KAUFFMQNوشركة كوفمان  ،Cicscoسيسكو

عبارة عن شبكة عالمية من قادة الفكر ذوي  هو ىظاو اخلرباء وأعضاء هيئة التدزيص: -
وتتكون تمك الشبكة من  ،عبر مجموعة واسعة من الموضوعات ناتساع وعمق كبيري

أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمدربين والميسرين، حيث يساعد هؤالء الخبراء 
من خبلل توفير  ،تطوير عقمية تكنولوجية ودفع مؤسساتهم إلى األمام المتعممين عمى

مجموعة من األدوات واألطر غير الموجودة في أي مكان آخر خبلف جامعة التفرد والتي 
 أثبتت جدواها.

تخصصات الخبراء وأعضاء هيئة التدريس ثبلثة مجاالت تعمل عميها الجامعة  وتشمل     
وتتضمن  ،الفرص العالميةو ألسية والممارسات التحويمية والتحديات في أجندتها هي التقنيات ا

األسية: الذكاء االصطناعي، الواقع المعزز  ياتمجال التقن شملعدة تخصصات فرعية حيث ي
واالفتراضي، المركبات ذاتية القيادة، البيولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الحيوية، الطب وعمم 

 .ت وأنظمة الحوسبة، عمم الروبوتاتلتصنيع الرقمي، الشبكاوا األعصاب، تكنولوجيا النانو
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 القيادةاألعمال،  ةويشمل مجال الممارسات التحويمية: عمم البيانات، التصميم األسي، رياد
ويشمل  .مية، النماذج، االبتكار التنظيميالتنبؤ والدراسات المستقب ألسية،األسية، المنظمات ا

مقاومة الكوارث، الطاقة، البيئة، الطعام، الصحة العالمية،  مجال الفرص والتحديات العالمية:
 .ا الفضاء، المنوى، المي ية،الحكم، التعمم، االزدهار، الحما

المؤسسين الرئيس التنفيذي والشركاء  فرديضم مجمس إدارة جامعة الت اإلدازة: جملص -
 من: يتكونو  االستراتيجي،ونجوم الصناعة الذين يحددون االتجا  

  .Co-Founder and Chancellorالمشارك والمستشار  سسالمؤ 
 .Executive Founder and Directorالتنفيذي والمدير المؤسس
 .Executive Chairmanالتنفيذي   الرئيس
 .Board Member & Managing Directorمجمس اإلدارة والعضو المنتدب  عضو
 .Board Memberمجمس اإلدارة  عضو

يتنلف فريق القيادة لدى الجامعة من عدد من رواد األعمال والعمماء  :الفسيل التيفيري -
ويشغمون  ،والقادة ذوي الخبرة الواسعة والعمق البلزم لتحقيق المهمة خترعينوالمستقبميين الم
 المواقع اآلتية:

 .Vice President, Business Operationsمسؤولي النمو  كبير
 .Vice President, Business Operationsالرئيس لمعمميات التجارية  نائب
   .Executive Vice Presidentالرئيس التنفيذي  نائب
 .Vice President, Partnershipsالرئيس لمشراكات  نائب
 ,Head of Media   (Singularity University, Leadershipقسم اإلعبلم  رئيس

2020)  . 
 من: ويتكون ،فسيل العنل -

 .Social Media Editorاعية  الوسائط االجتم محرر
 .Senior Editorالمحرر  كبير
 .Creative Directorمبدع    مخرج
 . Innovation Community Directorمجتمع االبتكار  مدير
 .Managing Director, Sales Operationsالعام لعمميات المبيعات  المدير
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 .News Editorاألخبار  محرر
 Vice Chair & Principal Faculty ofمتحديات الكبرى العالمية ل الكمية مديرالرئيس و  نائب

Global Grand Challenges 
 .Director, Country Partner Operationsعمميات الشركاء الدوليين  مدير
 .Head of Mediaقسم اإلعبلم   رئيس
 .Managing Editorالتحرير  مدير
 .Director, Strategic Relationsاالستراتيجية  اتالعبلق مدير
 .Director of Marketingالتسويق      مدير
  . Head of Researchقسم البحوث  رئيس
 .Senior Marketing Managerتسويق أول   مدير
 .Director of Designالتصميم    مدير
 .Managing Director, Data and Insightsعام البيانات والرؤى   مدير
 .Vice President, Marketingالرئيس لمتسويق   نائب
 .Vice President, Partnershipsالرئيس لمشراكات   نائب
 .Content Director  توىالمح مدير
 Managing Director, International العام لمؤتمرات القمة الدولية   المدير

Summits. 
 .Legal Operations Managerالعمميات القانونية   مدير
 .Administration Managerاإلدارة    مدير
 .Director, Digital Membershipsالعضويات الرقمية   مدير

 .Data & Insights Data Science Associateعموم البيانات والرؤى   مساعد
 .Vice President of Partners Labرئيس مختبر   نائب
 .Strategic Operations Directorالعمميات اإلستراتيجية   مدير
 .Vice President, Business Operationsالرئيس لمعمميات التجارية    نائب
 .Senior Director, Strategic Relations    االستراتيجيةالعبلقات  ،أول مدير
 .Director, Project Managementإدارة المشاريع     مدير
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 . Product Managerالمنتجات   مدير
 .Vice Presidentالرئيس التنفيذي   نائب

 .IT Support Specialist دعم تكنولوجيا المعمومات   أخصائي
 Vice President, Family Programs andبرامج األسرة والتعميم    ،رئيسال نائب

Learning. 
  .Lead Engineerرئيسي،  مهندس
 .Social Media Managerاالجتماعية  اإلعبلموسائل  مدير
 .Director, Marketing Operationsعمميات التسويق  مدير
 .Managing Director, Operationsالعام لمعمميات  المدير
 .Staff Writerألعضاء هيئة التدريس  كاتب
 .Director, People Operations عمميات األفراد  مدير
 .Director, Communityالمجتمع   مدير
 . Head of Engineeringقسم الهندسة   رئيس
 .Director, Faculty Engagementهيئة التدريس مشاركة أعضاء  مدير
 .Director, Business Operationsعمميات األعمال  مدير
 Chief Growth Officer  (Singularity University, Our مسؤولي النمو كبير

Team,2020). 
حتول اجلامعات الشعودية إىل جامعات زيادية يف ضوء منوذج  مكرتحات -الجالح احملوز

 التفسد ةعجام

 ومجهزة لمتعمم مصدًرا بوصفها الرئيس التقميدي الدور من بالتحول الجامعات بدأت     
 المتاجرة عن فضبًل  ،السابق بدورها تنهض التي الريادية الجامعة نموذج إلى العممية لممعرفة
 واإلقميمي المحمي باالقتصاد الخاصة المنظمات تطوير في الفعالة والمشاركة بالمعرفة

Wong, Ho, & Sing, 2007) ،)الوقت في الجامعات ألدوار األساس الهدف الريادة وتعد 
 لمبمدان واالجتماعي االقتصادي التطور في رئيًسا دورًا الريادية الجامعات تمعب حيث الراهن،
 تمهد المتعددة أنشطتها عبر الريادية فالجامعات االقتصادية، ونظمها فمسفاتها اختبلف عمى

 أن( (Rohani, 2013 روحاني بين كما المعرفة، عمى القائم العالمي قتصادلبل الطريق
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 سواءً  المشكبلت، وحل وصياغة تحديد في تساعد إنما لبلبتكار بتشجيعها الريادية الجامعات
 التقميدي فالتعميم ،المستدامة لمتنمية الطريق تمهد وبذلك جماعي، أم فردي بشكل ذلك كان

 الريادي التعميم نجد بينما العمل، سوق متطمبات مع مخرجات  قتواف عن البحث إلى يسعى
 العمل. فرص توفير عمى قادرين خريجين إلى يؤدي التعميم برامج في الريادة دمج عن الناتج

(Asgarimehr, Shirazi, Iskandar, M. J., & Rostami. 2012) . 
 ةادية في ضوء نموذج جامعتحول الجامعات السعودية إلى جامعات ريمقترحات وتكمن       

 التفرد فيما ينتي:
 لتعزيز حوكنة وقيادة اجلامعات: مكرتحات -1

 خطة إستراتيجية لريادة األعمال بالجامعات عمى المستوى الوطني. إعداد -
مع عمادات البحث  التعاونمن خبلل  االستراتيجيةتقوم وزارة التعميم بإدارة تطبيق الخطة  أن -

 جامعات.العممي ومراكز البحوث بال
وحدة متخصصة لريادة األعمال في كل جامعة إلدارة األنشطة الريادية وتنمية روح  إنشاء -

 بالتعاون مع الكميات. ادرةاالبتكار والمب
التعاون مع األطراف المعنية الخارجية من خبلل مشاركة عدد أكبر من الممثمين في  زيادة -

 بتكار وريادة األعمال.المجالس االستشارية واتخاذ القرارات المتعمقة باال
مع المؤسسات الكبرى في بيئة  إستراتيجيةالشراكة مع القطاع الخاص وبناء شراكات  تحفيز -

 ضوء االستفادة من جامعة التفرد. فياألعمال لمعمل الريادي مع الجامعات 
نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس لتضمين نقاط مخصصة لممشاركة في مشروعات  تطوير -

 م في التنمية االقتصادية واالجتماعية.ريادية تسه
وذلك  األعمال، لرواد البلزمة اإلمكانات توفير عمى وتعيين القيادات األكاديمية القادرة اختيار -

 .الريادية الجامعة بناء عناصر أهم أحد
الحمول  واعتماد االستراتيجي والتخطيط النمو كاستراتيجية الريادة ستراتيجياتا تفعيل ضرورة -

 .وغيرها التنظيمية رة لممشكبلتالمبتك
المعرفة والفهم لريادة  بمستوى ترتقي التي واإلدارية الريادية بالمصطمحات الوعي رفع -

 .الوظيفي األداء عمى اوتنعكس إيجابيً  عمالاأل
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 في النظر إعادة سعيها نحو الريادة إلى في السعودية معاتقيادات الجا ستحتاج -
ال أن تبقى  العالمية لمتحوالت ومستبقة لبلبتكار هندسةم لتصبح األدائية استراتيجياتها
 مستقبمة لها.

 :الداعنة للتعله السيادي والتشسيعات تعزيز الشياسات مكرتحات -2

 والتي المعرفة واقتصاد األعمال ريادة ألنشطة المحفزة الحكومية والقوانين التشريعات سن -
 .األعمال لريادة المستديمة البيئة تحقق

الجامعات( ولوائح التعميم العالي، تدفع  ظام)ن في واضحة واستراتيجيات سياسات تضمين -
 األعمال وريادة الحر العمل نحو الطبلب والطالبات تحفيز في رئيًسا ابالجامعات لتؤدي دورً 

 .المختمفة المجاالت في لمنجاح البلزمة بالمهارات وتزويدهم مجتمعاتهم، في
 ألعضاء والسماح الخاص، والقطاع الجامعات بين التعاون تدعم التي التشريعات إصدار -

 .الخاص القطاع في جزئًيا بالعمل التدريس هيئة
 المهارات واالبتكار، وتنمية اإلبداع لتشجيع الجامعي قبلما  التعميمي النظام هيكمة إعادة -

 .المختمفة التعميم مراحل في لمطمبة الريادية
 الجامعات أداء تطوير عمى قادرة تعميمية جلبرام التخطيط لسياسات إستراتيجية رؤية وضع -

 الريادي. العمل سوق يتطمبها التي الجدارات المتعممين إكساب في السعودية
 التيظينية: زةتعزيز الكد مكرتحات  -3

 الريادي التعميم مجال في التدريس هيئة أعضاء كفايات لتنمية إستراتيجية خطة وضع -
 .األعمال ريادة مقررات تعميم قبل األعمال وريادة

والعاممين المشاركين في أنشطة ريادة األعمال مثل المنح  التدريسيةحوافز لمهيئة  تقديم -
 والجوائز وتخفيض أعباء العمل وخبلف .

سياسة رسمية لمتنمية المهنية الريادية لجميع الهيئة التدريسية والعاممين في  صياغة -
 ضوء إستراتيجية الجامعة.

القائم  والتقني العممي لمبحث متخصصة برامج لتبنى بحثال مؤسسات بين الشراكات عقد -
 عمى االبتكار والتفرد.

 السعودية. والجامعات الكميات في األعمال دراسات عميا في ريادة برامج استحداث -
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 المؤسسات ومع المجتمع في األعمال قطاع مع مساهًما شريًكا الجامعات تصبح أن -
 ودفع عمل فرص في خمق تسهم المجتمع في جديدة وخدمات منتجات تقديم في الحكومية

 اقتصاد مزدهر. لتحقيق النمو عجمة
 القطاعات مع والتنسيق ريادية مشروعات لديهم والذين والمبتكرين، المبدعين الطمبة دعم -

 البحثية والريادية. المشاريع لتنمية األخرى
 تعزيز التدزيص والتعله السيادي: مكرتحات  -4

 عمى تركز جامعات إلى والتمقين الحفظ عمى تقوم تقميدية جامعات من الجامعات تحول -
  .النقدي والتفكير اإلبداع مهارات إكساب

 مما األعمال، ريادة مجال في تعميمية برامج وصياغة التعميم برامج في األعمال ريادة دمج -
 .المنتجة بتكاريةاال المشاريع إطبلق إلى يؤدي

 مبدأ عمى التركيز إلى التوظيف يم الهادف إلىالتعم عمى التركيز من الجامعة دور تحويل -
 .العمل فرص خمق

 مقرًرا تتضمن الدراسية بالجامعات، بنن البرامج في الريادي التعميم إلدخال منهجية تحديد -
وذلك لتنمية  الدراسية؛ المقررات في األعمال ريادة تعميم بدمج تقوم أو األعمال ريادة عن

 والطالبات. الطبلب لدى الحر لعملا ثقافة وتعزيز الريادية السمات
مخرجات تعمم ريادية تشمل المعارف والمهارات والقيم في مختمف البرامج الدراسية  إعداد -

 التى تمنح درجات عممية بالجامعات السعودية.
 ريادة مقررات تدريس في المختمفة المجاالت في الناجحين األعمال برواد االستعانة -

 .لمطبلب الحياتية همخبرات ينقموا لكي األعمال،
 الطبلب والطالبات بتدريب لمقيام السعودية الجامعات في األعمال لريادة مراكز إنشاء -

كسابهم لؤلعمال رواًدا يصبحوا لكي والخريجات والخريجين  البلزمة المعارف والمهارات وا 
 .اديالري لمعمل

األطراف المعنية  محتوى المقررات وأنشطة التعمم البلمنهجية ومن خبلل مشاركة تصميم -
مهم لمخبرات في تدريس ريادة  رمصد البلمنهجيةالداخمية والخارجية فننشطة التعمم 

 األعمال.
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محتوى التعمم الريادي بصورة دورية في ضوء المستجدات العالمية، وتشجيع  مراجعة -
الهيئة التدريسية عمى متابعة أحدث األبحاث في مجال ريادة األعمال لكي يكون المحتوى 

 .االدراسي حدًيثا ومبلئمً 
العام  التعميم مؤسسات في واالبتكار األعمال ريادة تعمم عن دوري سنوي مؤتمر إلى الدعوة -

 .وتطوير  الريادي التعميم ثقافة نشر عمى والعالي لمعمل
 األعنال: زيادةتعزيز إعداد ودعه  مكرتحات  -5

ومنح فرص  ،مية الرياديةالجامعة لتشجيع العقمسابقات ريادية سنوية عمى مستوى  عقد -
هذ   يقلتجربة ريادة األعمال مع عقد دورات وورش عمل لمتوعية بمتطمباتها وآليات تطب

 المشروعات.
 نيينناد في الجامعة لريادة األعمال يضم هيئة التدريس والطمبة والخريجين والمع إنشاء -

 ناشئة.بمجال ريادة األعمال وإلنشاء مشروعات  متوعيةمن المجتمع المدني ل
ويتم من خبللها دعوة رواد  ،لجامعاتشبكات افتراضية لمجتمع ريادة األعمال با تشكيل -

مع  ،األعمال ومشاركتهم في المحاضرات وتبادل الخبرات مع الطمبة والهيئة التدريسية
 المشاركة في شبكات ريادة األعمال الدولية. تعزيز

 أنشطت  جميع عمى تحتوي ةالجامع موقع عمى األعمال ريادة لمركز صفحة إنشاء -
نشاء ،األعمال ريادة ثقافة لنشر تثقيفية مواد وكذلك وأهداف ، وفعاليات   عمى قناة وا 
  .الجامعات طبلب بين ثقافت  لنشر الجامعي الريادي التعميم موضوعات تتناول اليوتيوب

 وتقديم ال،األعم ريادة تعميم لمناهج المصاحبة األنشطة في الناجحين األعمال رجال إشراك -
  الطمبة. يتمقاها التي التدريبات في خبراتهم

برواد األعمال في توجي  الطمبة في المشروعات الريادية لبلنتقال من مرحمة  االستعانة -
األفكار الريادية إلى التطبيق، وتنظيم أحداث ريادية لمتوعية بريادة األعمال مثل أسبوع 

 ريادة األعمال لجميع األطراف المعنية.
 :املعسفةتعزيز تبادل ومشازكة  مكرتحات  -6

 األولية الطبيعية الموارد عمى االعتماد من التحول عمى القائم "المعرفة اقتصاد "نحو التوج  -
 حجر تمثل والتي واالبتكار والبحث التعميم ومراكز المعرفة في االستثمار عمى التركيز إلى

 .المعرفة القتصاد الزاوية
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 عمى ترتكز عالية لمهارات األفراد امتبلك ضرورة يفرض وهذا ،التكنولوجيا وتوطين نقل -
 متطمبات مع تتفق شروط في  تتوافر تعميم طريق عن يتحقق وهذا والمعرفة، التكنولوجيا

 ب  جامعة التفرد من توطين لمتكنولوجيا. ناديكما ت المعرفة، مجتمع
 واحتضان ،جامعاتال داخل العممي اإلبداع وحاضنات التكنولوجية الحاضنات إنشاء -

 التي الموارد من االنتفاع الحاضنة تحقق حتى ،منتجات إلى وتحويمها االبتكارية المشاريع
 طبلب من األعمال لرواد االبتكارية المشاريع بدعم الحاضنة تقوم كما الجامعة، تتيحها
 .الجامعة

 يتم التي قنياتالت لنقل المعنية بالقطاعات الجامعة لربط بالجامعات، بحثية مراكز إنشاء -
 .الناشئة المؤسسات إلى المراكز هذ  في تطويرها

 لمتعميم الداعمة األساسية المتطمبات من وهي Science Parks العممية الواحات وجود -
 .Technology Parks التكنولوجيا حدائق اأحيانً  عميها ويطمق األعمال، وريادة الريادي

الفعل  وبحوث Applied &Basic Research واألساسية التطبيقية البحوث تشجيع -
 تراخيص لمنح المادي المقابل عمى تحصل الجامعات ألن نظرًا ؛ التكنولوجيا تحسين بهدف
 .االختراع براءة صاحب البحثي الفريق كذلك االختراع، براءات

بمراكز ريادة األعمال بالجامعة وتقوم بالبحث عن األطراف المعنية  واصلوحدات الت إنشاء -
نشاءية المجتمع  شبكة الكترونية لمتواصل معهم. وا 

 األعنال: لسيادة والتكين تعزيز الدعه املادي مكرتحات  -7

 واالبتكار اإلبداع مراكز خبلل من الجدد األعمال لرواد والتقني المادي الدعم تقديم ضرورة -
 .الجامعات داخل

 عمى القدرة يعزز مام المساندة، الخدمات تقدم التي المعمومات ونظم التحتية البنية تطوير -
 .واإلقميمية المحمية المنافسة والتمكن من جديدة مشروعات فرص إيجاد

مع األخذ في  إضافية تمويل مصادر عمى لمحصول المنتجة الريادية الجامعة مفهوم تطبيق -
 االعتبار خبرة جامعة التفرد.

 االختراع راءاتوب الريادية، والمشاريع البحثية، األفكار تسويق عمى الجامعات تعمل أن -
 .االختصاص ذوي من ليتبناها ممولون
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 ريادة لدعم الريادية العالمية الجامعات مع إستراتيجية شراكات ببناء الجامعات تقوم أن -
 .فيها األعمال

 تمويمها عن تحجم والتي األعمال لرواد المغامر المال رأس مشروعات لتمويل آلية توفير -
 .التقميدية المصادر

 لمجامعات لتنفيذ إستراتيجيات ريادة األعمال بشكل تنافسي. ميزانية تخصيص -
لممشروعات الريادية لمجامعة لتمويل المسابقات الريادية وبرامج  قصندو تخصيص -

 الريادية لتحويل األفكار الريادية إلى مخرجات واقعية. وعاتالمشر 
 الممكنة ادر صإستراتيجية لتنويع مصادر تمويل الصندوق المقترح واستدامتها ومن م وضع -

 المنح واألسهم وعوائد المشروعات الريادية.
 :تعزيز التدويل املؤسشي مكرتحات  -8

في شراكات مع الجامعات ذات التوج  الريادي كجامعة التفرد وغيرها في مجال  الدخول -
 ريادة األعمال الدولية.

 لتواكب ؛ولوجياوالتكن العموم بمجاالت المرتبطة وخاصة الدراسية والبرامج المقررات تدويل -
وذلك باالستفادة من مقررات  األعمال، وريادة واالبتكار واإلبداع التعميم في العالمي االتجا 

 جامعة التفرد وغيرها من الجامعات الريادية.
برامج التبادل الطبلبي والهيئة التدريسية بالجامعات مع جامعة التفرد وغيرها من  تشجيع -

 الجامعات الريادية.
عادة ،"الريادية الثورة" من لبلستفادة العالمي وج الت مواكبة -  وفًقا لجامعات تنظيم وا 

 .الريادية الجامعة لمتطمبات
والتي تنظمها جامعة  ،لبحوث ريادة األعمال الدوليةفي المنتديات والمؤتمرات  المشاركة -

 التفرد وغيرها.
الدراسية  التوعية بكيفية الحصول عمى منح جامعة التفرد وغيرها من المنح نشر -

 والمشروعات البحثية الدولية في مجال ريادة األعمال.
 عدد من لتدويل اإلقميمي والوطني مستوىعمى ال السعودية الجامعات وتعاون تواصل -

 وأنشطتها. مقرراتها
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 اإلبداع مستوى مراكز عمى األعمال مسرعات مجال في الخبرات وتنفيذ اتفاقيات لتبادل إبرام -
 .يجيةالخم األعمال وريادة

الطبلبية الدولية والجامعات الريادية كجامعة التفرد  سساتالشراكات الدولية مع المؤ  دعم -
 األجنبية التي تضيف قيمة لتعميم ريادة األعمال والبحث العممي. والهيئات
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 :الدزاسة مساجع

  املساجع العسبية: -أوًلا

الب الجامعة نحو الريادة (. التعميم الريادي مدخل لدعم توجو ط5102أحمد، عصام سيد. ) (1
 . 011-035، 01والعمل الحر. مجمة كمية التربية ببورسعيد، مصر، 

 لتحقيق المصرية كمتطمب الجامعات في الرقمي (. التحول5101أحمد. ) أمين، مصطفى (2
 (، سبتمبر. 01المعرفة، ع ) مجتمع

 تطبيقية دراسة :ديةالريا المشروعات في وأثرىا الريادة (. خصائص5102فيمي. ) برىومو، سمير (3
 العموم منشورة، جامعة غير دكتوراه األردنية، رسالة الجامعات في األعمال حاضنات طمبة عمى

 العالمية ، عمان، األردن.  اإلسالمية
في  لمحياة والعشرين. التعمم الحادي القرن (. ميارات5103فادل. ) ترلينج، وتشارلز بيرني (4

 سعود. الرياض.  الممك بجامعة الترجمة صالح، مركزال اهلل عبد بن بدر :زماننا، ترجمة
 "ئدةاالر  العالمية الجامعات نظام (.5100.) العالي لمتعميم الثاني الدولي المؤتمر توصيات (5

 .الرياض السعودية، العربية كةمالمم (.5100.) أبريل51 -01 من الفترة لخال المنعقدة
بمحافظات غزة في تعزيز الميارات الريادية (. دور الجامعات الفمسطينية 5101إسراء ) حبوش،  (6

لدى طمبتيا وسبل تطويره. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم االدارة التربوية. كمية التربية. 
 الجامعة اإلسالمية بغزة. 

(. االعتماد الميني وعالقتو بالتنمية المينية المستدامة لممعمم في 5100حسن، ماىر أحمد. ) (7
 (.  51)5مجمة كمية التربية بأسيوط، عصر التدفق المعرفي. 

(. واقع ثقافة ريادة األعمال بجامعة 5102الحمالي، راشد بن محمد، والعربي، ىشام يوسف. )  (8
حائل وآليات تفعيميا من وجية نظر الييئة التدريسية. دراسات عربية في التربية وعمم النفس، 

 . 225-311(، 12فمسطين، ع )
(. إستراتجية مقترحة لتفعيل دور 5101، ومجدى، عبد اهلل. )خالد، عيادة، المميجي، رضا (9

جامعة حائل في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى الشباب الجامعي. مجمة المعرفة التربوية، 
 . 012-22(، 01) 2الجمعية المصرية ألصول التربوية. 

لتوجيات المستقبمية: (. أثر الريادة اإلستراتيجية في تحديد ا5105الخطيب، دانية حسام الدين. ) (11
دراسة حالة لجامعة الشرق األوسط. رسالة ماجستير غير منشور، كمية إدارة األعمال، جامعة 

 الشرق األوسط. 
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(. دور التوجو الريادي في تحقيق األداء الجامعي 5103رشيد، صالح، الزيادي، صباح. ) (11
يات جامعة الفرات األوسط. مجمة المتميز. دراسة تحميمية آلراء القيادات الجامعية في عينة من كم

 (. 5) 02القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية. 
 القيادة مدخل شقراء جامعة بكميات اإلدارية القيادات أداء تطوير(. 5102. )الدوسري، صالح (12

 . 313 -350(، 3)23طنطا،   جامعة التربية كمية ميدانية. مجمة دراسة :الريادية أنموذًجا
(. تقييم دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال 5101م سمير. )الرميدي، بسا (13

-315(، 2لدى الطالب، استراتيجية مقترحة لمتحسين. مجمة اقتصاديات المال واألعمال، ع )
312 . 

(. الرؤية: السعودية العمق العربي واإلسالمي. 5101م. ) 5131رؤية المممكة العربية السعودية (14
  :ية رائدة. ومحور ربط القارات الثالثة تم استرجاعو عمى رابط الرؤيةقوة استثمار 

HTTP://VISION2030 م.. GOV. Sa/ar/foreward 
(. دور ثقافة المعمومات واإلتصاالت في تعزيز الريادة الشخصية: دراسة 5105زكر، ربيع عمى. ) (15

آلراء عينة من مدراء المنظمات الصناعية في محافظة نينوي. كمية االدارة واالقتصاد،  استطالعية
 (. 32)011جامعة الموصل، مجمة تنمية الرافدين، 

 الجامعي التعميم (. تحديات5111القادر. ) عبد أماني، محمود، محمد مصيمحي، زينب (16
(، 22العربية، ع) التربية قبلمست منو، مجمة لالستفادة المتاحة والفرص في مصر اإللكتروني

 يونيو. 
(. أىمية تطبيق معايير ضمان جودة التعميم العالي لبناء ودعم ثقافة 5105السامرائي، عمار. ) (17

دراسة حالة الجامعة الخميجية نموذًجا، ورقة عمل  –االبداع والتميز والريادة لمجامعات الخاصة 
 التعميم العالي.  مقدمة لممؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة

(. مدى توافر النية الريادية والعوامل المؤثرة فييا لدى طمبة 5102سميمان، حنين تيسير. ) (18
الجامعات الحكومية في األردن. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية االقتصاد والعموم اإلدارية. 

 جامعة اليرموك. 
لو، رائد عبدالرحمن، ومحمد، يوسف. الشاعري، عمى محمد، العمواني، حمدي عبد الجبار، شالوا (19

م. لممممكة العربية السعودية.  5131(. الميمة الثالثة لمجامعات ودورىا في تعزيز رؤية 5101)
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233-220 . 
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عية، المؤتمر العممي الدولي حول: (. اإلبداع والريادة في المؤسسة الصنا5102عبيد، شاىر. ) (29

 اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمال. األردن. مركز البحث وتطوير الموارد البشرية. 
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 منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 
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 . 211-202(. 5)025كمية التربية، جامعة االزىر، 
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