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امللخط
أهداف الدراصْ :ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى ماىية االقتصاد اإلبداعي ونشأتو
وأىدافو وخصائصو ،التعرف عمى دور االقتصاد اإلبداعي في تنمية االقتصاد في مصر ،و
توضيح مجاالت االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية وعالقة كميات التعميم الجامعي
النوعي بتحقيقيا،و التعرف عمى أىم المداخل التربوية التي تحقق االقتصاد اإلبداعي بين
الطالب بكميات التعميم النوعي في مصر ،و التعرف عمى واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين
الطالب بكميات التعميم النوعي في مصر وأىم معوقات تحقيقو ،ثم وضع رؤية مستقبمية
مقترحة لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكميات التعميم النوعي في مصر مع توضيح
آليات تنفيذىا.
سدًد الدراصْ  :اقتصرت حدود الدراسة عمى دراسة المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد
اإلبداعي بين طالب التعميم الجامعي النوعي في مصر ومدى تحقيقو عمى أرض الواقع وأىم
معوقات تحقيقو ،وتم تطبيق الدراسة الميدانية عمى عينة بمغ عددىا ( )334من الطالب
بكمية التربية النوعية بجامعتي أسيوط وجامعة جنوب الوادي.
ميور الدراصْ  :استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.
ىتاٖر الدراصْ :توصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا ما يمي:
 أوضحت نتائج الدراسة الميدانية ضعف تحقيق االقتصاد اإلبدداعي بدين طدالب كميدات التعمديمالنوعي حيث إن إجمالي تحقيق مداخل االقتصاد اإلبداعي كان ضعيفًا.

 توجد عدة معوقات لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكميات التعميم الجامعي النوعيوبدرجة كبيرة ومن أىميا المعوقات باإلمكانات البشرية والمعوقات المادية  ،والمعوقات
اإلدارية والتشريعية  ،والمعوقات المتعمقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع.

الزؤٍْ املضتكبلَْ املكرتسْ:

في ضوء نتائج الدراسة النظرية ونتائج الدراسة الميدانية تم

بناء ووضع رؤية مستقبمية مقترحة لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعميم الجامعي
النوعي في مصر .
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Abstract
Objectives: The present study aims to identify the concept, emergence,
objectives, and characteristics of creative economy. It identifies the role of
creative economy in developing the Egyptian economy and illustrates its fields,
industries, and relationships of Faculties of Specific Education to their
achievement. Moreover, it defines the reality, obstacles, andmost significant
educational approaches to the achievement of creative economy among the
students of Faculties of Specific Education in Egypt. The study concludes with
a proposed future perspective to the achievement of creative economy among
the students of Faculties of Specific Education in Egypt and illustrates its
implementation mechanisms.
Limits: The study was limited to the reality, obstacles, and most significant
educational approaches to the achievement of creative economy among the
students of Faculties of Specific Education in Egypt. It was applied to a sample
of (447) students at the Faculty of Specific Education at Assuit University and
South Valley University.
Method: The author utilized the analytical descriptive approach.
Results: The field study illustrated the low achievement of creative economy
among the students of Faculties of Specific Education because all approaches
of creative economy were low.
 Many obstacles hinder the achievement of creative economy among the
students of Faculties of Specific Education with a high degree,
including the obstacles of human potential, finance, administration and
legislation, and cooperation with society institutions.
Proposed future design: Based on the results of the theoretical and field
studies, a proposed future design was developed to achieve creative economy
among the students Faculties of Specific Education in Egypt .
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املكدمْ:
لقدد وجدد أن االقتصداد ىدو محدور تقدددم الشدعوب واامدم وكممدا ازداد وتحسدن االقتصدداد
في المجتمع تطور وتقدم ،والعكس صحيح ،وتطور االقتصداد فدي العدالم مدن االقتصداد الزراعدي
أخيدر ظيدر االقتصداد اإلبدداعي وىدو مفيدوم
إلى االقتصداد الصدناعي ثدم إلدى اقتصداد المعرفدة ،و ًا
حديث لالقتصاد يقوم عمى أكتاف المبددعين والموىدوبين ويسدتثمر إبدداعاتيم ويحوليدا إلدى مدال
مما يرفع المستوى االقتصادي لمفرد ثم المجتمع.
ولقد وجد عممداء البحدث والدراسدة أن جاندب كبيدر مدن ااسدباب المحققدة لمتقددم يعدود
إلى االقتصاد اإلبداعي والى الصناعات اإلبداعية والى الفكر اإلبدداعي الخدالق الدذي تحظدي بدو
الدددول المتقدمددة والددى المجدداالت اإلبداعيددة المتطددورة التددي وصددمت إلييا (.محسددن الخضدديري،
.)3 ،9002
ومدن ثدم حددث اىتمددام كبيدر فدي الدددول المتقدمدة باالقتصداد اإلبددداعي بشدكل كبيدر ،ثددم
انتقددل ىددذا االىتمددام إلددى الدددول الناميددة السدداعية إلددى التقدددم والمحدداق بركددب الدددول المتقدمددة،
اقتصاداحديثًا يمثل فرصة كبيرة ليم لمتوسع فيو وزيادة الدخل القومي لتمك الدول.
باعتباره
ً

ويرى ريتشاد فموريدد أن الطبقدة االقتصدادية الجديددة ىدي الطبقدة اإلبداعيدة وىدي التدي

يقدددر ليددا أن تسددود الحيدداة االقتصددادية فددي القددرن القددادم ،مقددابالً لمطبقددة العاممددة التددي سددادت
خالل العقود ااولى من القرن العشرين وطبقة الخدمات التي سدادت فدي العقدود الالحقدة  ،وان

كانددت الطبقددة اإلبداعيددة ليسددت كبيددرة كطبقددة الخدددمات  ،إال أنيددا تمثددل المحددرك لنم دو وتغييددر
االقتصاد (جون ىارتمي  ،أبريل.)2 ، 9004
وبإصدار منظمدة اامدم المتحددة لمتربيدة والثقافدة والعمدوم (اليونسدكو) عددة تقدارير عدن
أوضدددداع االقتصدددداد اإلبددددداعي فددددي العددددالم فددددي ااعددددوام 9002م9000 ،م9004 ،م ،وآخددددر
إصددددارتيا بالتعددداون مدددع مدددؤتمر اامدددم المتحددددة لمتجدددارة والتنميدددة ( )UNCTADكتددداب عدددن
االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية بدول العدالم والصدادر عدام  9002م وبدو تقريدر عدن
االقتصدداد اإلبددداعي فددي عدددد مددن ال ددول فددي العددالم مددن عددام 9009م  ،حتددى عددام 9003م،
عالميددا ،ومرحمددة جديدددة مددن االىتمددام بددو عمددى
اىتمامددا
وبددذلك يكددون االقتصدداد اإلبددداعي أخددذ
ً
ً
مستوى دول العالم المختمفة.
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وقد عقد حوار السياسات العامة الرفيع المسدتوى بشدأن االقتصداد اإلبدداعي فدي خدمدة
التنمية في أبريل 9009م ،في الدوحة باعتباره حدثًا لمدؤتمر ااونكتداد ) (UNCTADالثالدث
عشدر وكدان الغددرض مدن الحدوار ىددو مواجيدة دعددم الحكومدات فدي تعزيددز اقتصداداتيا اإلبداعيددة
كخيار إنمائي يمكن لمنيوض بالنمو االجتماعي واالقتصادي والتجارة واالبتكار( .اامدم المتحددة
.)0 ، 9009 ،
وبعددد اىتمددام العددالم ومنظماتددو العالميددة باالقتصدداد اإلبددداعي فقددد بدددأ االىتمددام بددو فددي
ونظدر لحداثدة مفيدوم االقتصداد اإلبدداعي فدي
ًا
كثيدرا،
الدول العربية وان كان تدأخر ذلدك االىتمدام ً
العدددالم فإندددو تدددم تناولدددو بالدراسدددة مدددن قبدددل بعدددض البددداحثين و دددالبيتيم مدددن العددداممين بالمجدددال
االقتصددادي ،ومددن أىددم الدراسددات التددي درسددتو دراسددة لقدداء عبددود (9003م) وقامددت بدراسددة
الصناعات اإلبداعية في الوطن العربي باعتباره جوىر االقتصاد اإلبداعي وتوصمت إلدى أن تمدك
الصددناعات اإلبداعيددة ىددي طريددق الددوطن العربددي إلددى النمددو االقتصددادي المسددتدام وىددي ثددروات
اسدتثنائية لمعديددد مدن االقتصدداديات الغربيددة وأنيدا لددم تحددظ باىتمدام يددذكر مددن قبدل بعددض الدددول
العربية وأن آليات وصوليا ليذا االقتصاد وتفعيمو مازالت ضعيفة.
ودراسة عمرو ىدية (9003م)  ،وىي دراسة أوضحت أىمية االقتصاد اإلبداعي،
وأوصت بضرورة االىتمام بالتصميم كصناعة إبداعية من أجل تحقيق االقتصاد اإلبداعي
بالدول النامية.
ودراسدددة ىمدددت عبدددد العزيدددز ،عبدددد الوىددداب الحدددايس (9004م) ،وتناولدددت بالدراسدددة
الصناعات اإلبداعية وعائداتيا االقتصادية ،واالجتماعية والثقافية عمى المجتمع وتوصدمت لعددة
مقترحات لتعزيز الصناعات اإلبداعيدة لتحقيدق االقتصداد اإلبدداعي والعمدل عمدى حسدن اسدتغالل
رأس المال البشري المتاح وااصول الثقافية المحمية وتعزيز االبتكار في المجتمع.
وجاءت دراسة أنصار رفاعي  ،ثريدا يوسدف (  )9004عدن ريدادة ااعمدال الفنيدة فدي
داال
مجددال التصددوير لتفعيددل مفيددوم االقتصدداد اإلبددداعي .وذلددك باعتبددار ريددادة ااعمددال الفنيددة مجد ً

جديدا سيسيم في المزيد من الصناعات اإلبداعية التي تحقق االقتصاد اإلبداعي في مصر.
ً
وقامت دراسة سالم عمى (9002م) بعمل تحميل جغرافي لمصناعات اإلبداعية ودورىا
نظر
في تحقيق التنمية االقتصادية وتوصمت إلى تباين توزيع ىذه الصناعات بين بمدان العالم ًا
لتباين العوامل الجغرافية والطبيعية والبشرية واالقتصادية والتاريخية في المعمورة.
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وجاءت دراسة أخيرة قامت بيا عبير رفاعي (9002م) ،وىدفت إلى الكشدف عدن دور
الصدددناعات الثقافيدددة وبصدددفة خاصدددة صدددناعة الحدددرف التقميديدددة كمصددددر لالقتصددداد اإلبدددداعي
وكشددفت عددن وجددود ضددعف لتدداثير الصددناعات الثقافيددة – صددناعة الحددرف التقميديددة فددي بندداء
االقتصاد اإلبداعي المصري لوجود عدة معوقات لذلك.
ومن الدراسات االجنبية التي أجريت عدن االقتصداد االبدداعي دراسدة (Denatale, D.
نموذج دا لالقتصدداد
) &Wassall, G. H. , 2007فددي (إنجمت د ار)  ،حيددث إن (إنجمتد ار) تعددد
ً
اإلبددداعي عمددى المسددتويات المحميددة والقوميددة واإلقميميددة والعالميددة انيددا تيددتم بيددذا االقتصدداد
اإلبددداعي وأنشددأت مؤسسددات لددذلك الغددرض البيتيددا يددر ربحيددة ،ومددن أىددم ىددذه المؤسسددات
مؤسسدة إنجمتد ار الجديددة لمفندون ) New England for Art (NEFAوتسدمي نيفدا وىدي
تدعم اإلبداع واالبتكار في إنجمترا ،وتوصمت الدراسدة إلدى أن إنجمتد ار تحدتفظ بميدزة تنافسدية مدن
خالل ثرواتيا اإلبداعية ،والبد من السدعي نحدو ضدمان الدوعي وااللتدزام مدن أجدل الحفداظ عمدى
م دوارد االقتصدداد اإلبددداعي والصددناعات اإلبداعيددة خاصددة فئددة المبدددعين والمبتكددرين واالىتم دام
بتنمية الثقافة لدييم انيا أىم عنصر لإلنتاج واإلبداع.
و دراسة) (Araya, D., 2010, 217ترى أن السياسات التربوية والتعميمية في
(الواليات المتحدة اامريكية) تحتم عمى التعميم العالي بكل مؤسساتو أن يتطور لتتم الدراسة
بو لمنظور االقتصاد اإلبداعي وأىميتو ودوره تجاه الجوانب االقتصادية في المجتمع مع
التركيز عمى العالقة بين االقتصاد والثقافة ،وضرورة احتضانو لمجوانب االقتصادية والثقافية
والتكنولوجية وأن التنمية في جميع ااصعدة تعتمد عمى المعرفة واإلبداع  ،واإلبداع يؤدي
لصيانة أفكار جديدة ويتم تطبيقيا إلنتاج أعمال فنية أصيمة ومنتجات ثقافية وابداعية
وظيفية.
وجداءت دراسدة) (Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, 413عدن (سدموفاكيا)
حيددث إنيددا دولددة ليسددت نيددة بددالموارد المعدنيددة ،وتعدداني مددن نقددص الم دوارد الماليددة وحاولددت
الخروج من اازمة االقتصادية بالمجوء لالقتصاد اإلبداعي ،والذي يشمل جميع مجاالت النشداط
البشري القائمةعمى أسداس اإلبدداع كقيمدة أصديمة وىدو جدوىر االقتصداد اإلبدداعي ،والصدناعات
القائمة عمى االبتكار واإلبداع والموىبة تعمل عمى خمق فرص العمل وخمدق الثدروة واليددف مدن
ىذه الدراسة تنمية االقتصاد اإلبداعي المستمد من سياقو الثقافي واالجتماعي والجغرافدي ودعدم
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الصددناعات اإلبداعيددة مددن خددالل إصددالح التعمدديم وازالددة كددل المعوقددات التددي تعوقددو فددي ذلددك،
وضرورة إزالة الحدواجز فدي العمدوم واابحداث وضدمان حقدوق الممكيدة الفكريدة ضدما ًنا بالوصدول

إلددى اإلبددداع فددي الصددناعات ونضددع ذلددك موضددع التنفيددذ مددن خددالل ب درامج الدراسددة الجامعيددة
المبتكرة المصممة عمى أساس مبدأ التخصصات المتعددة مع ربطيا بالممارسة.
وسعت دراسة ) ( White, D. S., et al. , 2014, 46إلى العمل عمدى وضدع وتقدديم
مقتددرح لمقدداييس ااداء والنجدداح فددي االقتصدداد اإلبددداعي وتوصددمت إلددى تقددديم إطددار مفدداىيمي
لتطددوير االقتصدداد اإلبددداعي وكددذلك التدددابير والمقدداييس التددي يمكددن اسددتخداميا كددأداة إداريددة
لمتحكم في ااداء في االقتصاديات اإلبداعية.
وتوجد دراسة تناولت مراحل الصناعات اإلبداعية واقتصاد اإلبدداع (مراحدل) وىنداك مدن
يقسدددم الصدددناعات اإلبداعيدددة اربدددع مجموعدددات :وىدددي المرحمدددة ااولدددى :وىدددي التدددي تسدددمي
بالمجموعددات اإلبداعيددة  ،وىددي مجموعددات الصددناعات اإلبداعيددة وتشددتمل اإلعددالن واليندسددة
المعمارية والنشر والبرمجيات والفنون المسدرحية واإل نتداج اإلعالمدي والفدن والتصدميم واازيداء،
والمرحمددة الثانيددة :ىددي ظيددور الخدددمات اإلبداعيددة  ،وىددي كددل المنتجددات اإلبداعيددة  ،والمرحمددة

ثقافيددددا وىدددم يشدددمموا المنتجددددين
الثالثدددة :ىدددي تشدددرب اإلبددددداع وظيدددور المدددواطنين المبددددعين ً
والمسددتخدمين ورواد ااعمددال وىددم كددل مددن يتعامددل مددع اإلبددداع بصددفة عامددة ،المرحمددة الرابعددة:
ىددي انتشددار االقتصدداد اإلبددداعي وظيددور المدددن اإلبداعيددة التددي ترعددى اإلبددداع وتددوفر لددو الددنظم
الداعمة ويتوفر اإلبداع بكثافة في تمدك المددن التعمديم(Hartley, J. et al. , 2015, 69 – .
)73
وأجريت دراسة) (Munro, E. , 2017, 14بالمممكة المتحدة حيدث إىتمدت (المممكدة
المتحدددة) وصددناع الق درار فييددا باالقتصدداد اإلبددداعي مددن خددالل برنددامج لمتدددخل المسددتيدف بددين
الحكومة وواضعي السياسات فييدا مدن جيدة وبدين الممارسدين ل عمدال اإلبداعيدة مدن أصدحاب
المشاريع الصغيرة والشركات الصغيرة من جيدة أخدرى ،واالىتمدام باالقتصداد اإلبدداعي فدي ت ازيدد
مستمر ،والدراسة الحالية ىي دراسة عن مكتدب المشداريع الثقافيدة عدن ( السدكو) بإسدكتمندا ،
وىددو مركددز يقدددم المسدداعدات لممبدددعين ويسدديل الوصددول لمتدددريب وتطددوير الميددارات ،وأجريددت
الدراسة عمى العمل بو والخدمات التي يقدميا والمعوقات التدي تواجدو المتدرددين عميدو ومخداطر
العمل التي قد يواجيونيا.
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و دراسة (  )Nurmala.S& Ahyar,C.,2017فكانت عن تصميم نموذج لريادة
ااعمال في مجال االقتصاد اإلبداعي من أجل تمكين المرأة في (أندونيسيا) من العمل
باالقتصاد اإلبداعي والمساىمة فيو.
وأما دراسة ) (Ghazi, E. L. &Goede, M., 2017فيي دراسة عن تقييم االقتصاد
اإلبداعي في جزيرة (كيش بإيران) باستخدام مؤشرات االقتصاد اإلبداعي المستندة عمى نظرية
الطبقة اإلبداعية ودورىا في الصناعات اإلبداعية الرائعة التي توجد في جزيرة (كيش) وتسمط
الدراسة الضوء عمى الطبقة اإلبداعية من الصغار في السن وتنمية االقتصاد اإلبداعي في
جزيرة (كيش) كمفتاح لممدينة اإلبداعية .
ثدددم جددداءت دراسدددة ىددددفت إلدددى محاولدددة التركيدددز عمدددى فيدددم الفدددرص الجديددددة لمقددددرة
التنافسية مدن خدالل وجيدات النظدر المختمفدة حدول االقتصداد اإلبدداعي ،وتوصدمت إلدى اخدتالف
المفيوم بشدكل طفيدف مدن بمدد حخدر حسدب مواردىدا المتاحدة  ،وتوجدد مقداييس لمؤشدرات أداء
االقتصداد اإلبدداعي تختمدف مدن بمدد حخدر وأن بمددان (البمقدان )مدا زالدت تتعثدر فدي قددرتيا عمدى
تعزيز االبتكار واإلبداع وكذلك اقتصاد اإلبداع(Ndou,V. et al. , 2019, 41 ) .
كانت تمك بعض الدراسات العربية وااجنبيدة التدي تناولدت بالدراسدة االقتصداد اإلبدداعي
وأىميتو وضرورتو لتنميتو المجتمع وأىمية دور التعميم تجاىو.
وتوجدد بعدض الدراسدات التدي تناولدت دور التعمديم فدي تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي فددي
المجتمع و البيتيا درسات أجنبيدة منيدا دراسدة )  (Liu, T. – C. , 2012وتناولدت بالدراسدة
دور التعميم المفتوح في االقتصاد اإلبدداعي وأىدم وجيدات النظدر العالميدة وتحميدل مقدارن ليدا ،
وذلدددك لمقارندددة عالميدددة القتصددداديات اإلبدددداع وموقدددف التعمددديم المفتدددوح منيدددا ومددددى تطدددوير
السياسات في التعميم الجامعي لكي تتوافق مع الخصائص اإلقميمية.
وأوضحت تمك الدراسدة أن تكنولوجيدا االتصداالت والمعمومدات ليدا تدأثير عمدى االقتصداد
اإلبددداعي وذلددك بسددبب االنفتدداح والحريددة التددي أتيحددت والتطددور فددي وسددائل اإلعددالم بمسدداعدة
اإلنترنت مما أتداح مسداحة لالبتكدارات اإلبداعيدة مدن عرضديا وتغذيدة اافكدار الجديددة وتشدجيع
اافكار الجديدة وتمك البيئات المفتوحة ساعدت عمى اإلبداع وشجعتو.
توصددمت إلددى أن التعمدديم المفتددوح يمكددن أن يكددون ىددذا التعمدديم بمثابددة ال درابط ااساسددي
بددين التعمدديم واالقتصدداد اإلبددداعي ويددوفر تطددوير التعمدديم المفتددوح الم دوارد التعميميددة وىددو وسدديمة
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عممية وأثر ىدذا الدنيج عمدى إنتداج المعرفدة ووضدع مفداىيم االنفتداح فدي العمميدة التعميميدة مدع
توضدديح موقددف الثقافددة االجتماعيددة مددن منظددور االنفتدداح ،ومفيددوم االنفتدداح :يعنددي أن التعمدديم
أيضدا المفداىيم المفتوحدة إلدى
المفتوح ممتزم باالنفتاح في تعميم المعرفة والتعميم المفتوح يحول ً
البحث العممي.
وتوصمت دراسة ) (D'Andrea, M. , 2012إلى أن االقتصاد اإلبداعي قد أثدر عمدى
المندداىج الدراسددية وتددم وضددع مندداىج دراسددية منقحددة فددي عددام 9000م فددي( أدنتدداريو بكندددا )،
حيددث إن االىتمددام باالقتصدداد اإلبدددداعي والفنددون انعكددس عمددى تطدددوير المندداىج الدراسددية فدددي
الصددفوف ( ، )09– 2والمددنيج الدراسددي يقدددم مقددررين جديدددين لمفنددون مددن ضددمن المندداىج
الدراسددية بتمددك الصددفوف ويتعددين عمددى الطددالب اجتيدداز مقددرر مددن تمددك المقددررات الفنيددة كشددرط
لمتخرج من المدرسة الثانوية ،ولكن الدراسة توصدي بضدرورة مطالبدة المدرسدة الثانويدة بالمزيدد
من النظر إلى المناىج الدارسية وتطويرىا من أجل النيوض باالقتصاد اإلبداعي في المجتمع.
ودراسة ) (Gu, W., 2018فيي دراسة عن تعميم الفنون من أجل تربية المواىب اإلبداعية
في الصين ويرى أنو طريق طويل حتى يتم تعميم الفنون في (قوانغشي بالصين) من أجل
تطوير القدرات اإلبداعية ورعاية المواىب اإلبداعية لتعزيز التحول االقتصادي إلى االقتصاد
اإلبداعي.
يتضح من الدراسات السابقة ااىمية الكبيرة لالقتصداد اإلبدداعي واىتمدام

البيدة دول

العالم المتقدم بو  ،ويوجد ضعف في االىتمام بو في الددول الناميدة بصدفة عامدة ،وفدي مصدر
بصفة خاصة  ،وأنو يجب االىتمام بيذا االقتصاد الجديد الذي يعد ثروة يجب ااخذ بيدا ويجدب
أن تقوم المؤسسات التعميمية المختمفدة بصدفة عامدة والجامعدات بصدفة خاصدة بددور كبيدر فدي
اإلسيام في تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي وتعزيدزه فدي مصدر مدن أجدل العمدل عمدى دفدع االقتصداد
المصري إلى اامام.
ولقد وجدت الباحثة أن التعمديم الجدامعي الندوعي ىدو أقدرب أندواع التعمديم الجدامعي فدي
نظدر الىتمامدو بالمبددعين فدي عددة مجداالت
دعم وتنمية وتحقيق االقتصاد اإلبداعي فدي مصدر ًا
واستقطابو ليم بالكميات النوعية المختمفة ،ومن ثم من شأنو أن يسيم بشدكل كبيدر فدي تحقيدق
االقتصدداد اإلبددداعي فددي مصددر ولددذلك سددوف يددتم تندداول مدددى تحقيددق التعمدديم الجددامعي النددوعي
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لالقتصاد اإلبداعي في مصر وما ىي المداخل التربويدة لدذلك ؟ومدا ىدي معوقدات التحقيدق؟ ومدا
الرؤية المستقبمية لتحقيق اقتصاد اإلبداع بين الطالب بكميات التعميم النوعي في مصر؟

مشهلْ الدراصْ ًتضاؤالتوا:
در الىتمددام العددالم باالقتصدداد اإلبددداعي ودوره فددي التنميددة االقتصددادية فددي المجتمددع
نظد ًا
بالتددالي البددد مددن االسددتفادة منددو فددي مصددر والعمددل عمددى تحقيقددو داخددل مصددر خاصددة امددتالك
المجتمع المصري لعدد كبير من المبددعين فدي جميدع المجداالت المختمفدة وىدم الوقدود الحقيقدي
لالقتصددداد اإلبدددداعي والعمدددود الفقدددري لدددو ،وبالتدددالي البدددد مدددن العمدددل عمدددى اسدددتثمارىم وتحويدددل
مواىبيم وابداعاتيم إلى مال .
وقامددت بعددض الدراسددات بدراسددة دور التعمدديم الجددامعي قددي تحقيددق االقتصدداد االبددداعي
وكل تمك الدراسات أجنبية وال توجد من بينيدا أي دراسدات عربيدة  ،ومدن تمدك الدراسدات دراسدة
)Easthope, H. , 2008

&  (Atkinson, R.وتوصدمت إلدى أن التعمديم الجدامعي البدد

أن يقددوم باإلسدديام فددي التنميددة فددي المجتمددع عددن طريددق تدددعيم االقتصدداد اإلبددداعي والمشدداريع
اإلبداعيددة وتقددديم الخطددوط العريضددة الخاصددة بددو لمطددالب وتددوفير البنيددة التحتيددة التددي تمددزميم
وتوفير خدمات التسويق لمنتجاتيم مدع تنميدة قددراتيم اإلبداعيدة فدي المجداالت الثقافيدة والفنيدة
اضحأ في جدول السياسة العامة لمجامعات مع تحقيق العدالة االجتماعيدة بدين
وأن يكون ذلك و ً
الطالب.
وأن من أىم آليات الجامعة لدعم االقتصاد اإلبداعي ىي التعميم ثم البحث العممدي مدن
أجل التطوير ثم توفير البنية التحتية وأن االستثمار فدي التددريب مدن أىدم آليدات الجامعدة لدذلك
االقتصاد اإلبداعي.
وترى ىذه الدراسة أن من التجارب الناجحة لدور الجامعات (بأسدتراليا) تجداه االقتصداد
اإلبددداعي تجربددة جامعددة كوينزالنددد التكنولوجيددة التددي قامددت برسددم خ درائط لمصددناعات اإلبداعيددة
اسدددتراليا ممدددا يسددداعد عمدددى جدددذب الطدددالب ليدددذا المجدددال بتعدددريفيم اامددداكن المتددداح بيدددا تمدددك
الصناعات وأنواعيا ومجاالتيا المختمفة.
و دراسددة ) (Araya, D., 2010وأوصددت بضددرورة استكشداف التعمدديم الجددامعي مددن
منظور االقتصاد اإلبداعي  ،واعادة النظر في الديمقراطيدة فدي سدياق الثقافدة واإلبدداع ،وتددويل
التعميم الجامعي وضرورة إعادة تصور العالقة بين التعميم الجامعي واالقتصاد اإلبدداعي وتكدون
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ددر أساسد ًدديا السدددتمراره وتدعمدددو الديمقراطيدددة الثقافيدددةحيث إن
الجامعدددة حاضدددنة لدددو ولإلبدددداع أمد ًا

كبيدر اليدوم وىددو تطدوير الددنظم والسياسدات التعميميدة والتخطدديط ليدا حتددى
دديا ًا
التعمديم يواجدو تحد ً
تستطيع تسخير القددرات اإلبداعيدة التدي تكمدن داخدل البشدر مدع االىتمدام بالثقافدة كدأمر حتمدي
وضددروري لتمددك السياسددة التعميميددة التددي يجددب أن تيددتم باإلبددداع واالبتكددار والثقافددة كأسدداس
الستدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
و وتددرى ىددذه الدراسددة أن المصددنع كددان ىددو المؤسسددة ااساسددية فددي عصددر االقتصدداد
الصددناعي ،أمددا احن فددي عصددر االقتصدداد اإلبددداعي فددإن المؤسسددة ااساسددية لددو ىددي الجامعددة
والمؤسسات التعميمية من مدارس وجامعات انيا ىي المؤسسات ااساسدية لالبتكدار واإلبدداع،
وأوصت الدراسة بضرورة إصدالح التعمديم مدن أجدل عصدر اإلبدداع واالبتكدار واالسدتعداد لالبتكدار
واالستعداد لالقتصاد اإلبداعي  ،وأن االقتصاد اإلبداعي يتطمب سياسات تعميمية تسعي لذلك .
وىنداك دراسدة) (Gilmore, A. &Comunian, R., 2016التدي درسدت العالقدات
بين التعميم الجامعي والقطاعات اإلبداعية والثقافية من أجل االقتصداد اإلبدداعي حيدث البدد مدن
التعاون والمشاركة في التدريس والمناىج الدراسية والسياسة الثقافية مدن أجدل التنميدة والبحدث
العممي وتبادل المعرفة والنقاشات السياسية مدن أجدل تحفيدز اإلبدداع واالبتكدار ودعدم التجمعدات
الثقافية وتنمية قطاع االقتصاد اإلبداعي وتوظيف الخريجين.
وأوضحت أنو البد أن ي قوم التعميم الجامعي بدعم وتطوير القطاع الثقافي اإلبداعي
وعمى السياسة التعميمية أن تعمل عمى تطوير الميارات والمناىج الدراسية وتوسيع قاعدة
المشاركة بينيا وبين القطاعات الثقافية اإلبداعية بالمجتمع من أجل تحقيق ذلك ومن أجل
توظيف الخريجين منيا.
ويتضح من تمدك الدراسدات أىميدة الددور الدذي يجدب أن يقدوم بدو التعمديم الجدامعى فدي
تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طالبددو بصددفة عامددة وبدالتعميم الجددامعي النددوعي بصددفة خاصددة
انو ىو ااقرب القتصاد اإلبداع والصناعات الثقافية واإلبداعية .
ويقددوم االقتصدداد اإلبددداعي فددي جددوىره عمددى الصددناعات اإلبداعيددة و البيتيددا صددناعات
ثقافية إبداعيدة وىدي تقدوم فدي جدزء كبيدر منيدا عمدى الثقافدة القوميدة والمحميدة والتدراث الثقدافي
جددأ أكبدر مدن أي دولدة أخدرى بالعدالم ويمكنيدا
ومصر دولة لدييا مخزون تراثدي وثقدافي كبيدر ً
اسدتثمار تمدك الصدناعات اإلبداعيدة القائمدة عمدى الثقافدة بشدكل كبيدر باالعتمداد عمدى المبدددعين
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من أبناء المجتمع المصري والتعميم الجامعي النوعي البد أن يسيم بقسط كبير في ذلك ليحقدق
نظر لجذبو لعدد كبير من المبدعين في المجداالت الفنيدة والنوعيدة
االقتصاد اإلبداعي في مصر ًا
المختمفة والتي من شأنيا إثدراء االقتصداد اإلبدداعي والصدناعات اإلبداعيدة فدي مصدر ممدا يرفدع
مستوى االقتصاد المصري بدرجة كبيرة ويعمل عمى تقدم المجتمع.
در لزيددادة اىتمددام العددالم باالقتصدداد اإلبددداعي والددذي ٌيصدددر بشددكل دوري
ومددن ثددم نظد ًا
تقدارير سددنوية عنددو صددادرة مدن اامددم المتحدددة وعددن (اليونسدكو) وعددن مددؤتمر التجددارة والتنميددة
(ااونكتددداد) ) (UNCTADويدددأتي بيدددذه التقدددارير تقيددديم مسدددتوى دول العدددالم فدددي االقتصددداد
اإلبداعي وحجم صادراتيا ووارداتيا من الصناعات اإلبداعية ومدى االىتمام بيا ومددى تطورىدا
ونظدر لضدعف االىتمدام باالقتصداد اإلبدداعي فدي مصدر وفقًدا لتقريدر االقتصداد
ًا
بالدول المختمفة،
اإلبداعي الصادر عام 9002م عن اامم المتحدة عن االقتصاد اإلبداعي بالدول في الفترة مدن
عددام 9009م ،وحتددى عددام 9003م يالحددظ فيددو حجددم صددادرات مصددر مددن االقتصدداد اإلبددداعي
تدىور من عام 9000م ،وحتى عام 9003م حيث كانت تمك الصدادرات ( )0039,33مميدون
دوالر فددي عددام 9000م ووصددمت إلددى( )0033.02مميددون دوالر عددام 9009م ،ثددم تدددىورت
فوصددمت ()0093.42مميددون دوالر عددام 9004م ثددم تدوالى تدددىورىا وفددي آخددر إحصدداء بمغددت
( )0004.92مميون دوالر عام 9003م(United Nations, 2018, 171 – 173) .
ونظ د ار ل ىميددة القصددوى لمدددور الددذي يجددب أن يقددوم بددو التعمدديم الجددامعى فددي تحقيددق
االقتصاد اإلبداعي بين طالبدو بصدفة عامدة كمدا أثبتدت الدراسدات السدابقة وأىميدة دور التعمديم
الجددامعي النددوعي فددي تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طالبددو بصددفة خاصددة انددو ىددو ااقددرب
القتصاد اإلبداع وقٌرب الصناعات الثقافية واإلبداعية لتخصصاتو المختمفة.

بالتددالي كددان البددد مددن االىتمددام بتعزيددز وتنميددة االقتصدداد اإلبددداعي فددي مصددر برعايددة

المبدعين وتدوفير كدل مدا يمدزميم مدن تعمديم وتددريب وامكاندات وبنيدة تحتيدة حتدى يسدتطيعوا أن
إبداعيا يميدق بمكانتيدا وثقافتيدا العريقدة ،والتعمديم الجدامعي الندوعي البدد
اقتصادا
يحققوا لمصر
ً
ً
أن يقوم بدور كبير في ذلك انو أقرب أنواع التعمديم الجدامعي لجمعدو كوكبدة مدن المبددعين فدي
مجاالت مختمفة.
ونظدر اىميددة ىددذا الموضددوع وعددم قيددام دراسددات تربويددة بدراسدة ىددذا الموضددوع الميددم
ًا
الذي سيسيم في نيضة االقتصاد في مصر ،بالتالي جداءت الدراسدة الحاليدة لمتعدرف عمدى أىدم
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المداخل التربوية التي يمكن أن تٌحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كميات التعميم الندوعي فدي
مصر وواقعيا ومعوقاتيا ثم تضع رؤية مستقبمية لتحقيقو.

تضاؤالت الدراصْ:
تبمورت مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -0مدا اإلطددار الفكددري لالقتصدداد اإلبددداعي (ماىيتددو – نشددأتو – أىدافددو – خصائصددو – ودوره
في تنمية االقتصاد في مصر)؟
 -9ما أىم مجاالت (جوانب) االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية والثقافية؟
 -4ما أىم المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطدالب بكميدات التعمديم الندوعي ؟
وما معوقات تحقيقو؟
 -3ما واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكميات التعميم النوعي في مصر ؟
 -3ما واقع معوقات تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكميات التعميم النوعي في مصر
؟
 -6مددا الرؤيددة المسددتقبمية المقترحددة لتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب بكميددات التعمدديم
النوعي في مصر؟

أهداف الدراصْ:
تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يمي:
 -0التعرف عمى ماىية االقتصاد اإلبداعي ونشأتو وأىدافو وخصائصو.
 -9التعرف عمى دور االقتصاد اإلبداعي في تنمية االقتصاد في مصر.
 -4توضيح مجاالت االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية وعالقة كميات التعميم الجامعي
النوعي بتحقيقيا؟
 -3التعددرف عمددى أىددم المددداخل التربويددة التددي تحقددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب بكميددات
التعميم النوعي في مصر.
 -3التعرف عمى واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكميات التعمديم الندوعي فدي مصدر
وأىم معوقات تحقيقو.
 -6وضددع رؤيددة مسددتقبمية مقترحددة لتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب بكميددات التعمدديم
النوعي في مصر مع توضيح آليات تنفيذىا.
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أهنَْ الدراصْ:
تتمخص أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:
 -0تناول الدراسة لموضوع االقتصاد اإلبداعي والتأصديل الفكدري لدو باعتبداره مدن االقتصداديات
الحديثددة والميمددة والتددي يجددب أن يددتم االىتمددام بيددا بشددكل أكبددر ممددا ىددو عميددو احن فددي
مصر.
 -9توضددح الدراسددة الحاليددة لمعدداممين بددالتعميم الجددامعي النددوعي المددداخل التربوي دة التددي يمكددن
اتباعيا في التعميم الجامعي النوعي من أجل تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالبو.
 -4توضح الدراسة العوائد االقتصادية واالجتماعية التدي سدتعود عمدى المجتمدع المصدري وذلدك
عندما تقوم كل كميات التعمديم الجدامعي الندوعي بددورىا تجداه االقتصداد اإلبدداعي والموضدح
بيذه الدراسة.
 -3تبددين الدراسددة لكددل مددن العدداممين بددالتعميم قبددل الجددامعي وأوليدداء اامددور بااسددر المصددرية
والعدداممين بدداإلعالم بمؤسسددات المجتمددع المدددني أىددم اادوار المطموبددة مددنيم لدددعم وتنميددة
االقتصاد اإلبداعي في مصر بشكل عام وبين طالب التعميم الجامعى النوعي بشكل خاص.
 -3توضح الدراسة الحالية أىم المتطمبات وأىم اإلجراءات التي يجب توفرىا الدولة من أجل
تحقيق االقتصاد اإلبداعي في المجتمع بصفة عامة وبين طالب كميات التعميم الجامعي
النوعي بصفة خاصة.
-6وضددع رؤيددة مسددتقبمية لتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب بكميددات التعمدديم الجددامعي
النوعي في مصر مشتممة عمى الخطوات اإلجرائية لتنفيذ ذلك عمى أرض الواقع.

ميور الدراصْ:
در انددو أنسددب مندداىج البحددث لموضددوع
اسددتخدمت الباحثددة المددنيج الوصددفي ،وذلددك نظد ًا
الدراسددة حيددث إنددو مددنيج ال يقددوم عمددى مجددرد جمددع المعمومددات والبيانددات وتبويبيددا فقددط ،وانمددا
وكثيدر مدا يقتدرن الوصدف بالمقارندات واسدتخدام أسداليب القيداس والتصدنيف
ًا
يمتد إلى تفسيرىا،
والتفسددير ،كمددا أن الباحددث فددي المددنيج الوصددفي يسددتخمص الدددالالت والمعدداني المختمفددة التددي
تنطوي عمييا البيانات والمعمومات التدي جمعيدا ،ويدربط بدين الظدواىر وبعضديا الدبعض مكتشدفًا

العالقة بين المتغيرات المختمفة في الدراسة (حسام مازن.)926 ،9009 ،
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وقددد قامدددت الباحثدددة فدددي ىدددذه الدراسددة بجمدددع معظدددم الدراسدددات ذات الصدددمة بموضدددوع
الدراسددة وتددم التأصدديل النظددري لموضددوع الدراسددة  ،ثددم البدددء فددي إج دراءات الدراسددة الميدانيددة
والتطبيدق الميددداني ادوات الدراسدة ثددم المعالجدة اإلحصددائية ليدا واسددتخالص نتدائج الدراسددة ثددم
تفسيرىا ،ثم توظيف نتائج الدراسة النظرية والميدانية في بناء رؤية مستقبمية مقترحدة لتحقيدق
االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكميات التعميم الجامعي النوعي في مصر.

سدًد الدراصْ:
اقتصرت حدود الدراسة عمى دراسدة المدداخل التربويدة لتحقيدق االقتصداد اإلبدداعي بدين
طددالب التعمدديم الجددامعي النددوعي فددي مصددر ومدددى تحقيقددو عمددى أرض الواقددع وأىددم معوقدددات
إلكترونيدا عمدى عيندة مدن طدالب الشدعب المختمفدة بكميدة
تحقيقو ،وتم تطبيق الدراسدة الميدانيدة
ً
التربيددة النوعيددة بجامعددة أسدديوط وبكميددة التربيددة النوعيددة بجامعددة جنددوب ال دوادي ،وذلددك انيددا
أعدرق وأقدددم كميتددين لمتربيددة النوعيدة فددي صددعيد مصددر ،و تدم التطبيدق الميددداني فددي الفتددرة مددن
9090/4/00م وحتددى 9090/3/03م ، ،وتددم تطبيددق االسددتبانة لمتعددرف عمددى واقددع تحقيددق
االقتصدداد اإلبددداعي بدين الطددالب بكميددات التعمدديم النددوعي وأىددم معوقددات تحقيقددو عمددى عينددة مددن
طالب السنوات النيائية ( الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة ) بتمك الكميتين بالشعب المختمفة بيا.

أدًات الدراصْ:
وقامت الباحثة باسدتخدام وتطبيدق اسدتبانة مدن إعددادىا موجيدة إلدى طدالب وطالبدات
السددنوات النيائيدددة (الفرقدددة الثالثدددة والفرقدددة الرابعدددة ) بكميتدددي التربيدددة النوعيدددة بجامعدددة أسددديوط
وجامعة جنوب الوادي لمتعرف عمى واقع تحقيق االقتصاد اإلبداعي بدين الطدالب بكميدات التعمديم
النوعي في مصر وأىم معوقات تحقيقو.

عَيْ الدراصْ:
إلكترونياعمى عيندة مدن طدالب وطالبدات
طبقت الباحثة االستبانة التي قامت بإعدادىا
ً
السنوات النيائية بااقسام المختمفة بكميتي التربية النوعية بجامعدة أسديوط وجامعدة جندوب
الدددوادي  ،وبمدددغ عددددد االسدددتبانات الصدددحيحة التدددي تدددم تطبيقيدددا والتدددي خضدددعت لممعالجدددة
اإلحصائية ( )334استبانة.
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مضطلشات الدراصْ:
 - 1املداخل الرتبٌٍْ:
ائيدددا بأنيدددا ىدددي تمدددك السدددبل والطدددرق
وتعدددرف الدراسدددة الحاليدددة المدددداخل التربويدددة إجر ً
واحليددات التربويددة التددي يجددب أن تتبددع لتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب التعمدديم
الجامعي النوعي.

 - 2االقتضاد اإلبداعُ:
ائيددا بأنددو ىددو ذلددك االقتصدداد الددذي
وتعددرف الدراسددة الحاليددة االقتصدداد اإلبددداعي إجر ً
يعتمد عمى أفكدار المبددعين ويحوليدا إلدى مدال مسدتثمر فدي ذلدك الثقافدة المحميدة والقوميدة
واإلمكانات المتاحة بيا ورأس المال البشدري المبددع لتحقيدق وتطدوير الصدناعات اإلبداعيدة
والثقافية في المجتمع مما يؤدي إلى نيضتة اقتصادية وبالتالي نيضة اجتماعية وثقافية.

خطْ الضري يف الدراصْ:
بعددد اطددالع الباحثددة عمددى الدراسددات السددابقة واادبيددات ذات الصددمة بموضددوع الدراسددة ثددم
بمورت مشكمة الدراسة الحالية وسارت الدراسة وفقاً لمخطوات التالية:

 - 1اإلطار العاو للدراصْ:
وجدداء لمتعري دف بالدراسددة مددن خددالل المقدمددة وعددرض الدراسددات السددابقة ثددم مشددكمة الدراسددة
وتساؤالتيا وأىداف الد ارسة وأىميتيدا ،والتعريدف بمدنيج الدراسدة وحددود الدراسدة وعينتيدا،
ومصطمحات الدراسة وخطة السير فييا.

 - 2اإلطار اليظزِ للدراصْ:
وجاء اإلطار النظري مكوًنا من ثالثة أجزاء وىي:

الجددزء ااول :وتددم بددو تندداول اإلطددار الفكددري لالقتصدداد اإلبددداعي مددن حيددث ماىيتددو ونشددأتو
وأىدافددو وخصائصددو ودوره فددي تنميددة االقتصدداد فددي مصددر ،وتددم بددو توضدديح أىددم مجدداالت
(جوانب) االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية والثقافية وضدرورة قيدام التعمديم بتحقيقيدا
بين طالبو وخاصة التعميم الجامعي الندوعي وجداء ىدذا الجدزء ليجيدب عدن التسداؤلين ااول
والثاني من تساؤالت الدراسة.
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الجدددزء الثددداني :وجددداء بدددو توضددديح لعالقدددة التعمددديم الجدددامعي الندددوعي بتحقيدددق االقتصددداد
اإلبدداعي ،وأىدم المدداخل التربويدة لتحقيدق االقتصدداد اإلبدداعي بدين طدالب التعمديم الجددامعي
النوعي وأىم معوقات تحقيقيا  ،وجاء ىذا الجزء ليجيب عن التسداؤل الثالدث مدن تسداؤالت
الدراسة.

 - 3إدزإات الدراصْ املَداىَْ:
وتم بيذا الجزء توضيح أىداف الدراسدة الميدانيدة واعدداد أدواتيدا وتقنينيدا وتطبيقيدا  ،وعيندة
الدراسة وأسموب اختيارىا وأسموب المعالجة اإلحصائية لنتائج الدراسة الميدانية.

 - 4ىتاٖر الدراصْ املَداىَْ:
وجاء بيذا الجزء نتدائج تطبيدق االسدتبانة وىدي واقدع تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي بدين الطدالب
بكميددات التعمددديم الجددامعي الندددوعي وأىددم معوقدددات تحقيقددو ،وجددداء ىددذا الجدددزء ليجيددب عدددن
التساؤلين الرابع والخامس من تساؤالت الدراسة.

 - 5بيإ ًًعع رؤٍْ مضتكبلَْ:
وتددم بندداء ووضددع رؤيددة مسددتقبمية مقترحددة لتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب التعمدديم
الجامعي النوعي فدي مصدر مدع توضديح آليدات تنفيدذ تمدك الرؤيدة وأىدم متطمبدات تنفيدذىا ،
وجاء ىذا الجزء لكي يجيب عن التساؤل السادس وااخير من تساؤالت الدراسة.
ثم اختتمت الباحثة الدراسة بقائمة المراجع العربية وااجنبية التي استعانت بيا في
إعداد الدراسة.
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اإلطار اليظزِ:
أًال :اإلطار الفهزِ لالقتضاد اإلبداعُ (ماهَتى  ،ىشأتى  ،أهدافى  ،خضاٖضى  ،دًري
يف تينَْ االقتضاد يف مضز):
(أ) ماهَْ االقتضاد اإلبداعُ ًىشأتى:
إن مفيوم االقتصاد اإلبداعي يربط بين االقتصداد واإلبدداع ،وقدد يبددو لموىمدة مدن يدر
المنطقددي الجمددع بينيمددا  ،ولكددن وجددد العممدداء أن ىندداك رك ًن دا ركي ًن دا مددن االقتصدداد يعتمددد عمددى

المبدعين وأفكارىم وتحول من ثم إلى مال وترفدع االقتصداد بشدكل كبيدر ممدا دعدى إلدى تسدميتو
باالقتصاد اإلبداعي.
وأجمعت عدة دراسات منيدا ((D'Andrea, M. , 2012) ، (Schlesinger, p., 2017
Veselà, D. & ، (Boccella, N. & N. & Salerno, I. , 2016, ,292) ،
)Klimovà, K. , 2014,

أن مصدطح االقتصداد نشدأ فدي عدام 9000م عمدى يدد الكاتدب

واإلعالمي البريطاني (جون ىوكنز).
وىددو اقتصدداد أفكددار ولدديس اقتصدداد أرض أو رأس مددال و االقتصدداد اإلبددداعي لددو عدددة
مجدداالت وأنددواع ىددي :اإلعددالن والعمددارة  ،والفنددون  ،والتحددف والحددرف واازيدداء ،والتصددميم ،
والسينما والموسيقى وفنون ااداء والنشر )(D'Andrea, M. , 2012, 81
و(جدددون ىدددوكز) ىدددو أول مددددن سدددمط الضدددوء عددددام 9000م عمدددى اإلبدددداع ونددددادى
الستخدامو من أجل كسب المدال  ،ويتضدح ذلدك مدن االحتفدال بداليوم العدالمي لإلبدداع واالبتكدار
في يوم  90أ سطس بداية من عام 9009م ،وفدي عدام 9003م امتدد ىدذا اليدوم إلدى أسدبوع
لالبتكددار واالبددداع العددالمي ،وفددي عددام 9002م وأعمددن االتحدداد ااوربددي أن ىددذا العددام ىددو سددنة
اإلبدداع ااوربيدة  ،واليدددف مدن ذلددك تحسدين اإلبددداع بدين السددكان  ،وفدي جميددع المجداالت فددي
التعميم ،الثقافدة  ،ريدادة ااعمدال  ،اإلعدالم ،البحدث  ،السياسدة االجتماعيدة واإلقميميدة والريفيدة
من أجل تعزيدز تنميدة الصدناعات اإلبداعيدة فدي (أوروبدا) ،وأنشدئت مؤسسدات لتعزيدز االقتصداد
اإلبدددداعي منيدددا منتددددى الصدددناعات اإلبداعيدددة ،ومعيدددد االقتصددداد اإلبدددداعي فدددي (كوشيتسدددو)
عاصمة أوربا الثقافية لعام 9004م (Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, 413) .
دافعا لنشدأة االقتصداد
ونشأ االقتصاد اإلبداعي في أثناء اازمة المالية العالمية وكانت ً
اإلبدددداعي إلدددى اإلمدددام ،وحيدددث إندددو بدددالر م مدددن تقمدددص التجدددارة فدددي العدددالم إال أندددو بددددأ يقدددوى
- 420 -

المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي .....................................

ويتضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعف بصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفة خاصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
في أوربا ).(Prtatt, A. C. & Hutton, T. A, 2013, 87
جدداء ىددذا المصددطمح وتددم تعميددو وانتشددرت مددا تسددمي الثقافددة اإلبداعيددة ودخمددت عددالم
االقتصاد لتولد االقتصداد اإلبدداعي ،وبددأت فدي أوربدا شدركات متعدددة فدي ذلدك االتجداه واىتمدت
بالصناعات اإلبداعية ااوربية ليشمل االىتمام كل االتحاد ااوربي & (Boccella, N. & N.
)Salerno, I. , 2016, ,292
وأن مصددطح االقتصدداد اإلبددداعي بدددأ يددروج لددو (جددون ىددوكنز) وكتددب كتدداب االقتص داد
دناعيا يشددمل
اإلبددداعي  Creative Economyعددام 9000م وطبقددو عمددى ( )03نشدداطًا صد ً
مجاالت متنوعة تبدأ بالفنون وتمتد لتشمل مجاالت متنوعة تبدأ بالفنون وتمتد لتشدمل مجداالت
العمم والتكنولوجيا  ،ثم تبعو كتاب الصناعات اإلبداعيدة (لجدون ىدارتمي )عدام 9004م ،وكاندت
االنطالقة الكبيرة النتشاره باطالق (اليونسكو) ثالث تقارير متتالية عن االقتصداد اإلبدداعي ىدي
أعددوام  9002م9000 ،م 9004،م ،وتدددم فييدددا تنددداول الصدددناعات اإلبداعيدددة بشدددكل مفصدددل
(ىمت عبد العزيز ،عبد الوىاب الحايس. )90 ،9004 ،
فضفاضددا يشددمل لدديس فقددط السددمع والخدددمات
مفيومدا
وقددد كددان ىددذا المفيددوم وال يدزال
ً
ً
أيضددا  ،ويعددرف ىددذا االقتصدداد
الثقافيددة وانمددا الدددمي واالعدداب ومجمددل ميدددان البحددث والتطددوير ً
أيضدددا بمظددداىر اإلبدددداع فددي مجددداالت قدددد ال تعتبدددر
بتنددوع اانشدددطة والعمميدددات الثقافيدددة ويعنددي ً
بالبداىة ثقافية (اامم المتحدة واليونسكو.)99 ،9004 ،
يرى (ىوكنز) أن االقتصاد اإلبداعي يقدوم عمدى الموىبدة اإلبداعيدة بشدكل رئيسدي وىدي
المواد الخام الالزمة لو ،وأنو اقتصداد حدديث يعتمدد عميدو مدن البدرامج إلدى ااحذيدة وىدو جدوىر
االقتصدداد المعاصددر ،حيددث احن  % 40مددن القددوى العاممددة فددي أمريكددا يعممددون فددي اقتصدداد
اإلبداع).(Araya, D., 2010, 220
لقد كان االقتصاد يعتمد عمى تدفقات رأس المال من الناحية االقتصدادية فتدرة طويمدة ،
ولددددرأس المددددال أنددددواع مختمفددددة وىددددي :رأس المددددال المددددادي وىددددو المددددواد الخددددام ،ورأس المددددال
االسددددتثماري ،وىددددو التمويددددل ،واارض وىددددي الممكيددددة الوظيفيددددة ،ورأس المددددال البشددددري وىددددو
المتعممددين مددن البشددر ،ورأس المددال االجتمدداعي وىددو النددوع الددذي يددأتي مددن ااشددخاص الددذي
يتصرفون في مجموعات بشدكل مدا  ،أمدا العصدر الحدالي العصدر اإلبدداعي فدإن رأس المدال فيدو
ىو راس المال اإلبدداعي وىدو يختمدف عدن رأس المدال البشدري وقدد يكدون رأس المدال اإلبدداعي
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ضمنيا في مفاىيم رأس المال البشري ولكن اإلبداع أكثر مدن التعمديم حيدث إن اإلبدداع واالبتكدار
ً
يعتمدان باإلضافة لمتعميم عمى التدريب(Araya, D., 2010, 226) .

ويعددرف بأنددو ىددو خمددق محركددات النمددو الجديدددة وفددرص العمددل مددن خددالل تقددارب العمددوم
والتكنولوجيا مع الصناعة ،واالنصيار بين الثقافة والصناعة وازدىار اإلبدداع فدي الحددود ذاتيدا
التي كانت تتخمل كل ذلك (Editorial, 2015,4) .
ويمكددن القددول أنددو اقتصدداد يعمددل عمددى إعددادة تثمددين اإلبددداع كأحددد مدددخالت تكددوين
الثددروة عمددى مسددتوى االقتصدداد العددالمي ،ويددرتبط ظيددور االقتصدداد اإلبددداعي بمددا يسددمى تثقيددف
 Culturatlizationالحيدداة االقتصددادية وسدداعد فددي ذلددك التحددول نحددو التنظيمددات الشددبكية
( Networkedجون ىارتمي،أبريل .)30 ،9004
ويتطمددب االقتصدداد اإلبددداعي تح دوالً فددي فيم ًنددا لمثقافددة فددنحن أمددام تحدددى التفكيددر فددي

الثقافة واإلبداع بأشكاليا المتعدددة كعناصدر أساسدية لالقتصداد اإلبدداعي ،وقطاعدات الصدناعات
اإلبداعية وىي مواقع ابتكار أساسية في محتدوى اإلنتداج والتوزيدع الرقمدي فدي عصدر العولمدة،
والبني التحتية الشبكية( ،جون ىارتمي ،مايو.)029 ،9004
وذلددك يعنددي أن الثقافيددة القوميددة ىددي تدراث عظدديم والبددد مددن محافظددة المدواطنين عميددو
واالندماج في ثقافة قومية مشتركة وأن الربط والدمج بين الثقافة والتراث الثقافي واإلبدداع يندتج
عنو اقتصاد إبداعي ىائل يسيم في تقدم اامم.

وقددد سدداعد فددي انتشددار اقتصدداد اإلبددداع الثددورة فددي تكنولوجيددا المعمومددات واالتصدداالت
ويعددرف االقتصدداد اإلبددداعي بأنددو اقتصدداد المختددرعين أصددحاب اافكددار االبتكاريددة الخاصددة وىددو
اقتصداد جمعدي كمدي فدي إطداره العدام ،وان كدان اانشدطة التدي يمارسديا ىدي جزئيدة فدي نطاقيدا
الخاص ،وىو اقتصاد متطور يعتمد عمدى حركدة الفكدر وعمدى نتداج ىدذا الفكدر ،ويضديف الجديدد
وااكثر فاعمية بالتالي البد من البحث عن أصدحاب الممكدات اإلبداعيدة وتدوظيفيم والتقددم بيدم.
(محسن الخضيري.)42 ،9002 ،
ويعرف (ىوكنز) االقتصداد اإلبدداعي بأندو القددرة عمدى توليدد شديء جديدد ويعندي إنتداج
أفكار أو اختراعات ذات مردود اقتصادي وىي البضاعة أو الخدمة التي تحقق قيمدة اقتصدادية،
وان العالقة بين اإلبداع واالقتصاد تؤدي إلى ثروة استثنائية (جون ىوكنز9002 ،م).

- 429 -

المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي .....................................

ويعدددرف االقتصددداد اإلبدددداعي فدددي تقريدددر (ااونكتددداد) )( (UNCTADمدددؤتمر اامدددم
المتحدة لمتجارة والتنمية) عام 9000م بأنو العممية التدي يدتم فييدا تحويدل اافكدار إلدى أشدياء
ذات قيمة ،أو ىو استخدام اافكدار إلنتداج أفكدار جديددة  ،ويمكدن النظدر إلدى اإلبدداع عمدى أندو
عممية اجتماعية قابمة لمقياس من الناحية االقتصادية(United Nations, 2010, 10) .
واالقتصاد اإلبداعي ىو مجدال ىدام وجديدد ومتندامي فدي مجدال توليدد القيمدة المضدافة
معدزز لمتندوع الثقدافي مدن
ًا
وخمق فرص العمل وتزايد الثدروة ،بوصدفو محرًكدا لالقتصداد وباعتبداره
خالل تحويل اافكار الثقافيدة اإلبداعيدة إلدى مشداريع عمدل تجاريدة ،وأصدبح االقتصداد اإلبدداعي

ىامدا
مدوردا
أىم اقتصاديات العالم التي تيتم بالصناعات الثقافية اإلبداعية التدي باتدت
ً
ً
اقتصدادا ً
في اقتصاديات ىذه الدول ( .أنصار رفاعي ،ثريا يوسف.)4 ، 9004 ،
وبدددذلك يمكدددن القدددول أن االقتصددداد اإلبدددداعي ىدددو االقتصددداد الدددذي يعتمدددد عمدددى أفكدددار
المبدعين وتحويميا إلى مدال ممدا يجعدل ل فكدار اإلبداعيدة قيمدة تسديم فدي تحقيدق اقتصداد جدم
لمفرد والمجتمع ويسيم في حل مشكمة البطالة فدي المجتمدع ورقدي مسدتوى االقتصداد العدام فدي
المجتمددع ،ومددن ثددم يجددب العمددل عمددى رعايددة المبدددعين وتنميددتيم وتطددويرىم بشددكل مسددتمر مددع
درور بتنميددة معددارفيم وميدداراتيم
تددوفير الدددعم والمسدداندة الالزمددة ليددم بدايددة مددن اكتشددافيم مد ًا
وتعزيز الثقافة القومية لدييم وتوفير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الالزمة لعمميم.

وىنددداك بعدددض المصدددطمحات المرتبطدددة باالقتصددداد اإلبدددداعي والمتداخمدددة معدددو ومنيدددا
الصددناعات الثقافيددة ،والصددناعات اإلبداعيددة والشددكل التددالي يوضددح االقتصدداد اإلبددداعي وعالقتددو
بيا( .لقاء عبود.)39 ،9003 ،
االقتصاد اإلبداعي
الصناعات اإلبداعية
الصناعات
الثقافية

شكم سقى ()1
االقزظبد اإلثذاػٔ ٙانظُبػبد اإلثذاػٛخ ٔانظُبػبد انضقبفٛخ*
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*مؤسسة الفكر العربي ( ، )2102التقرير السنوي لمتنمية الثقافية (االقتصاد العربي القائم عمى اإلبداع،
بيروت :مؤسسة الفكر العربي ،ص .28

وفيما يمي توضيح المصطمحين المذكورين أعاله:

 الضياعات الجكافَْ:
ازي دا لمصددطمح الصددناعات اإلبداعيددة
دطمحا مو ً
يعتبددر مصددطمح الصددناعات الثقافيددة مصد ً
ومصدطمح الصددناعات الثقافيددة يقصددد بيددا المنتجددات الثقافيدة التددي تعتمددد عمددى الثقافددة وتشددتمل
عمددى مجموعددة مددن الم دواد الثقافيددة والمنتجددات الثقافيددة وتشددمل مجدداالت متعددددة كالموسدديقى
والفنددون والكتابددة وانتدداج اازيدداء وتصددميميا والصددناعات اإلعالميددة مثددل اإلذاعددة والتميفزيددون
والنشر واإلنتاج والتوزيع السينمائي والتميفزيوني (اامدم المتحددة واليونسدكو ، )99 ،9004 ،
وتشددتمل ااعمددال الفنيددة والعددروض الموسدديقية و يرىددا مددن ااعمددال التددي تددربط بددين الثقافددة
واإلبداع.
سدمعا يدر ممموسدة وتتكدون مدن
ويشير االقتصاد اإلبداعي إلدى الصدناعات التدي تولدد ً
مجموعددة مددن الصددناعات التددي تجمددع بددين المعرفددة والمعمومددات والخيددال واافكددار وىددي الفنددون
دددا
والثقافدددة وااعمدددال التجاريدددة والعمدددوم التكنولوجيدددة  ،واالقتصددداد اإلبدددداعي يشدددكل مجد ً
دداا معقد ً

بدءا من صناعات حقوق التأليف والنشر مثدل النشدر والموسديقى
ً
ومتنوعا من اإلبداع واالبتكار ً
والفنون البصرية  /اادائية  ،واافالم  ،اإلعالم  ،العمارة  ،اإلعالن والتصميم ىذا مدن ناحيدة ،
ومددن ناحيددة أخددرى صددناعات ب دراءات االخت دراع مثددل اليندسددة والتكنولوجيددا الحيويددة وتكنولوجيددا
المعمومدات والمستحضدرات اإللكترونيدة والصديدالنية) ،(Araya, D., 2010, 220ويسدتخدم
مصطمح الصناعات الثقافية لإلشارة إلى البعد التجاري بالقطاع الثقافي الذي يجعدل مدن اإلبدداع
ماديا ( .لقاء عبود.)30 ،9003 ،
والفنون
منتجا ً
ً
تعرف الصناعات الثقافية ااساسدية بأنيدا ىدي الصدناعات التاليدة (اإلذاعدة ،التمفزيدون
 ،صناعات اافدالم  ،الصدناعات الموسديقية  ،التسدجيل والنشدر  ،وااداء المباشدر والمطبوعدات
والنشددر اإللكترونددي بمددا فددي ذلددك وسددائل اإلعددالم والكتددب والمجددالت وقواعددد البيانددات وألعدداب
الفيديو والكمبيوتر واإلعالن والتسويق والعالقات العامة(Klein, B. et al. , 2015, 4) .
ويمكن القول أن الصناعات الثقافية ىي الصناعات القائمة عمدى الثقافدة محولدة إياىدا
إلى منتجات تحقق أرباح مادية واقتصاد مستمر ومتجدد.
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 الضياعات اإلبداعَْ:
يطمددق تعبيددر الصددناعات اإلبداعيددة عمددى مجموعددة أكبددر مددن المدواد اإلنتاجيددة بضددمنيا
السمع والخدمات التدي تنتجيدا الصدناعات الثقافيدة والسدمع والخددمات التدي تعتمدد عمدى االبتكدار
بمدددا فدددي ذلدددك أندددواع عديددددة مدددن منتجدددات البحدددوث والبرمجيدددات( .اامدددم المتحددددة واليونسدددكو،
9004م.)99 ،
وتعددرف بأنيددا تمددك الصددناعات التددي ليددا أصددل مددن اإلبددداع والميددارة والموىبددة التددي
يمتمكيا الفرد ،والتي لدييا إمكانية لمثروة وخمق فرص العمل من خالل توليدد واسدتغالل الممكيدة
الفكريدددة فدددي تصدددميم المندددتج مثدددل الرسدددم واازيددداء والحدددرف واليندسدددة المعماريدددة واإلعدددالن
والتسويق(Munro, E. , 2017, 15) .
ولقد تجاوزت الصناعات اإلبداعية حدود القطاع الثقدافي لتشدتمل عمدى وسدائل اإلعدالم
وتكنولوجيددا المعمومددات واالتصدداالت والبرمجيددات المختمفددة وذلددك يعنددي أن الصددناعات اإلبداعيددة
ىي لٌب االقتصاد اإلبداعي وتشتمل عمدى الصدناعات الثقافيدة باإلضدافة إلدى الصدناعات القائمدة
عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بأنواعيا المختمفة .

أيضددا بعددض المصددطمحات التددي نشددأت بعددد نشددأة االقتصدداد اإلبددداعي فددي دول
وىندداك ً
العالم البد من التعرف عمييا ومنيا ما يمي:

 الطبكْ اإلبداعَْ:
يشير االقتصاديون إلى أن ظيور االقتصاد اإلبداعي أدى إلى ااىميدة المتزايددة لإلبدداع
وظيددرت الطبقددة اإلبداعيددة وىددي طبقددة جديدددة مددن المثقفددين والفنددانين والمصددممين وىددي ق دوة
اقتصادية صاعدة في الوقت الحاضر ،ويعتقد االقتصداديون أنيدا سدتعيد تشدكيل اقتصداد البمددان
المتقدمة)(Araya, D., 2010, 217
وىدددي مجموعدددة مدددن اافدددراد ذوي اافكدددار اإلبداعيدددة التدددي يمكدددن تحويميدددا إلدددى مدددال
خال اصدحابيا
واقتصاد ،وذلك انو يمكن تحويميا لسمع منتجة أو مشروعات اقتصادية تجمب د ً

وكددل العدداممين معيددم ،ويتميددز ى دؤالء ااف دراد بالموىبددة والمثددابرة وامددتالك تكنولوجيددا المعمومددات
(عمى العراقي.)26 ،9003 ،
اعدددا مدددن الميندددين والعددداممين واإلداريدددين
وىدددي طبقدددة باإلضدددافة لممبددددعين تضدددم أنو ً
والتقنيين (ولديس فقدط العداممين فدي مجدال اإلبدداع وفدي ميدادين الصدناعات الثقافيدة واإلبداعيدة
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اعددا عديدددة مددن المبتكدرات ويكددون ىدؤالء ااف دراد طبقددة ىددي المنبددع لمطاقددة االبتكاريددة
وتنددتج أنو ً
والحيوية الثقافيدة (ىمدت عبدد العزيدز ،عبدد الوىداب الحدايس ،)96 ،9004 ،وأصدبحت الطبقدة

االبداعية تحظى بمكانة كبيرة في الوقت الحاضر في دول العالم المختمفة .

 املزانش اإلبداعَْ:
انتشرت المراكز االبداعية في عدة دول من العالم  ،ومن أكثدر الددول التدي تنتشدر بيدا
ىددي (المممكددة المتحدددة) حيددث أصددبحت المراكددز اإلبداعيددة ظدداىرة عالميددة فددي البيددة المدددن
اإلنجميزيددة ،وقددد أصددبحت تمددك المراكددز طريقددة جديدددة لتنظدديم عمميددات تنميدة وتطددوير االقتصدداد
اإلبددداعي ،وىددي تدددعم الممارسددات اإلبداعيددة المتخصصددة والمركددز اإلبددداعي يقدددم لممشددروعات
اإلبداعيددة المصددغرة فرصددة التكامددل مددع ااطدراف ااخددرى لغددرض الحصددول عمددى المدوارد اليامددة
مثددل اادوات والخدددمات المتخصصددة أو مصددادر اإلليددام وذلددك مددن أجددل تطددوير المشددروعات
جماعيدا لمتعامدل مدع البيئدات االقتصدادية والثقافيدة واالجتماعيدة وكدذلك
وااعمال وتمثل منحندي
ً
عمميات االبتكار واإلبداع ( .المجمس الثقافي البريطاني  ، )3 ،9006 ،وتمك المراكدز منيدا مدا
ىو ربحي ومنيا ما ىدو يدر ربحدي ،وان كاندت الغالبيدة العظمدي منيدا يدر ربحيدة خاصدة فدي
بريطانيا.

 املدن اإلبداعَْ:
يعرفيددا (جددون ىددارتمي) بأنيددا فضدداءات تظيددر بيددا تجميددات البيئددة اإلبداعيددة ظدداىرة ،
وتتمتددع بعدددة سددمات منيددا وجددود قطدداع فنددون وثقافددة نددابض بالحيدداة ،وقدددرة عمددى توليددد فددرص
العمل واإلنتاج في الصناعات الثقافية والخدمات ومبادرات تخطيطية تيدتم بتوزيدع المدوارد وفدق
وتوسدعا فدإن المددن اإلبداعيدة تتصدف بكيدف يمكدن إعدادة تخيدل
االحتياجات العالمية والمحمية،
ً
فضدداءات محميددة حضددرية وتجديدددىا وتعددديل الفددرص فييددا فددي إطددار عددالمي تنافسددي (جددون
ىارتمي ،مايو .)2 ،9004
يتمركز االقتصاد اإلبدداعي والصدناعات اإلبداعيدة فدي المددن بصدفة عامدة فعمدى سدبيل
المثددال يتمركددز فددي المممكددة المتحدددة فددي( لندددن) ويتمركددز فددي( كندددا ) فددي مدددن (تورونتددو،
ومددونت ، ،وفددانكوفر) وىددي أعمددى مدددن (كندددا) مددن حيددث العمالددة وعدددد السددكان ،وفددي (آسدديا)
أيضددا يتمركددز فددي (طوكيددو وسدديول  ،ويكددين وشددانغياي وبددانكوك)  ،وفددي جميددع دول العددالم
ً
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يتمركدددز بشدددكل كبيدددر ىدددذا االقتصددداد اإلبدددداعي فدددي المددددن الكبدددرى وتسدددمي المددددن اإلبداعيدددة.
)(Prtatt, A. C. & Hutton, T. A, 2013, 87
ويرجدع انتشددار االقتصدداد اإلبددداعي بالمدددن الكبددرى وذلددك انيددا تتمتددع بميددزة امددتالك مجموعددة
متنوعددة مددن المدددارس والمنظمددات البحثيددة المصددممة لتقددديم مجموعددة مددن بددرامج الشدديادات
والمناىج التي تشجع عمدى اإلبدداع وتدوفر منصدات وشدبكة إبداعيدة مثدل العالقدات فدي ااسدواق
المتخصصددة التددي تددوفر ميددزة تنافسددية مددع تددوفير المراكددز والمختب درات وفددرص حمايددة الممكيددة
الفكرية مما يولد اإلنتاج اإلبداعي(White, D. S., et al. , 2014, 51) .
يزدىددر االقتصدداد اإلبددداعي والصددناعات اإلبداعيددة فددي الدددول ااوربيددة أكثددر مددن دول
جنددوب شددرق آسدديا ويرجددع ذلددك ان بالمدددن احسدديوية توجددد بيددا وفددرة ماليددة واقتصددادية قويددة
نسبيا مما يجعميم مؤيدون لمصناعة أكثر من الصناعات اإلبداعية التي يعتبرونيدا أقدل أىميدة.
ً
)(Prtatt, A. C. & Hutton, T. A, 2013, 93
بددالر م مددن انتشددار االقتصدداد اإلبددداعي بالمدددن الكبددرى فددإن ىندداك مددن يددرى أنددو يمكددن
استكشدداف الصددناعات اإلبداعيددة والعمددل عمددى تنميتيددا بالمندداطق الريفيددة والمحرومددة والنائيددة.
)(Boccella, N. & N. & Salerno, I. , 2016, ,295
ويمكن أن يتم إنشاءعده مددن إبداعيدة فدي جميوريدة مصدر العربيدة المتالكيدا كدل مدا
يمزم لذلك من ثروات بشرية وثقافية .

(ب) أهداف االقتضاد اإلبداعُ:
يقوم االقتصاد اإلبدداعي بددور ميدم فدي تحقيدق التنميدة االقتصدادية واالجتماعيدة ولقدد
حث مؤتمر اامم المتحدة الثالث عشر(ااونكتاد) ) (UNCTADالمنعقدد فدي أبريدل 9009م،
(بالدوحدددة) عمدددى ضدددرورة تواصدددل دعدددم الحكومدددات لالقتصددداد اإلبدددداعي لتعزيدددز اقتصدددادياتيا
اإلبداعية وذلك كخيار إنمائي لممجتمع بأثره وأنو يحقق عدة أىداف لممجتمع منيا ما يمي:
 -0يشكل االقتصاد اإلبداعي ذروة التنمية في المجتمع لمجميع.
 -9يعتبدددر االقتصددداد اإلبدددداعي صدددناعة خضدددراء تسددداىم فدددي تحقيدددق التنميدددة المسدددتدامة فدددي
المجتمع.
 -4يشجع ويعزز االقتصاد اإلبداعي التنوع الثقافي ويساعد عمى التفكير بطريقة ديمقراطية.
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وقد أثبت مركز اابحاث االقتصادية وبحدوث ااعمدال بالمممكدة المتحددة أن الصدناعات
الثقافية قد ساىمت بمبمغ ( )3.2مميار جنيو إسترليني في االقتصاد البريطاني عدام 9004م.
)(Munro, E. , 2017, pp. 14 - 25
وبالتددالي يعمددل اقتصدداد اإلبددداع كمحددرك رئدديس القتصدداد المجتمددع وبشددكل كبيددر خاصددة
في مصر.
وييدددف االقتصدداد اإلبددداعي إلددى تحقيددق عديددد مددن ااىددداف وبعددد االطددالع عمددى عدددة
دراسددددات منيددددا (محسددددن الخضدددديري( ، )94 – 02 ،9002 ،المجمددددس الثقددددافي البريطدددداني،
( ،)93 ،9000أنصدددار رفددداعي  ،ثريدددا يوسدددف( ، )4 ، 9004 ،ىمدددت عبدددد العزيدددز ،عبدددد
الوىاب الحايس( ، )34 – 30 ،9004 ،لقداء عبدود( ، )33 – 33 ،9003 ،عمدر وىديدة ،
( ،)040 – 063 ،9003سدددامر قنطقجدددي ، )04 – 00 ،9006 ،ويمكدددن تمخددديص أىدددداف
االقتصاد اإلبداعي فيما يمي:

 حتكَل اىتعاش اقتضادِ داٖه ًمضتنز:حيث إنو ال يمكن االستغناء عن استيالك منتجات االقتصاد اإلبدداعي داخدل المجتمدع وتوليدد
الدخل ل فراد وزيادة عائدات التصدير.
 إجياد فزظ عنل :حيث من أىم القيم المضافة لالقتصاد اإلبداعي أنو يعمل عمى خمقفرص عمل لعدد كبير من العاممين بالصناعات اإلبداعية والثقافية المختمفة والعاممين
بجميع ااعمال المترتبة عمييا من تسويق وتوزيع وفتح مجاالت عمل لفرص عمل جديدة
لم تكن موجودة من قبل.

 حيكل االقتضاد اإلبداعُ متاصو اجملتنع ًتزابطى:حيث يعمدل عمدى تدرابط جميدع فئدات المجتمدع المختمفدة التدي تعمدل كنسدق مندتظم وذلدك مدن
خالل اتحاد كل منظمات المجتمع المختمفة الحكومية و ير الحكومية وجميدع اافدراد لتحقيدق
االقتصاد اإلبداعي الذي سيعود بالنفع عمى الجميع.

 ٍعنل االقتضاد اإلبداعُ علٓ فٌاٖد ثكافَْ يف اجملتنع:ومنيا الترابط الثقافي وااللتفاف حول الثقافة القومية من عادات وطقوس وتحف وموسيقى
وكل أشكال الثقافة المتنوعة بالمجتمع وذلك يؤدي في مجممو إلى احترام احخر وفكره
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وثقافتو واىتماماتو مما يحقق االندماج االجتماعي لجميع اافراد ويقضي عمى العوامل التي
تؤدي إلى التميز االجتماعي في المقام ااول وتعزز بالتالي المشاركة االجتماعية والتفاعل
بين اافراد.

 ٍودف االقتضاد اإلبداعُ إىل حتكَل عٌاٖد صَاصَْ يف اجملتنع:حيددث إن زيددادة االندددماج فددي االقتصدداد اإلبددداعي يددؤدي إلددى زيددادة إمكانددات الدولددة وقدددرتيا
التنافسددية فددي االقتصدداد العددالمي وفددي ااسددواق العالميددة بزيددادة صددادراتيا مددن الصددناعات
اإلبداعية مما يعود عمى الدولة بزيادة دورىا في االقتصاد العالمي وزيادة قدرتيا التنافسية.

(دـ) خضاٖط االقتضاد اإلبداعُ:
يتصف االقتصاد اإلبداعي بمجموعدة مدن الخصدائص والمواصدفات التدي يخدتص بيدا ،
ومن أىم تمك الخصائص مدا يمدي( :محسدن الخضديري(Munro, E. , ، )44-49 ،9002 ،
)(D'Andrea, M. , 2012, 81) ، 2017, 16
وعرضددا عبددر الحدددود ،ويتطمددب
 -0اقتصدداد ينتشددر فددي جميددع أنحدداء العددالم ويحمددق بعيد ًددا طدوالً
ً
نوعا من استدامة المكون التعميمي لو وتجديده باستمرار حتدى يفدي بمتطمبدات ىدذا االقتصداد
ً
الجديد المختمف.

 -9اقتصاد إنتاجي متطور:يتصف االقتصاد اإلبداعي بأنو اقتصاد ذو طبيعة ارتقائية فعالة
ولقد اتصف بتمك الخاصية انو ينتج العديد من المنتجات الفكرية والخدمية والسمعية والتي
تجد أسواقًا متعددة ومتكاممة وفعالة ،وتتصف منتجاتو بأنيا منتجات جديدة ومستحدثة

متطور باستمرار وكل منتج بو يقبل التطورات والتحسينات التي
ًا
اقتصادا
وفاعمة مما يجعمو
ً
تحدث لو بصفة مستمرة.
 -4االقتصدداد اإلبددداعي بعيددد عددن النمطيددة الموجددودة بالقطاعددات االقتصددادية ااخددرى ان مددن
يعمل بو يتمتع بالحرية  ،ووجدود التعداون فدي العمدل ،ولكدن الحريدة فدي العمدل ىدي أكثدر مدا
يحسد عميو الذين يعممون باالقتصاد اإلبداعي .
 -3اقتصاد يعتمد عمى الممكات الفكرية والقدرات اإلبداعية ل فراد:حيث إن جميع اانشطة
التي يمارسيا االقتصاد اإلبداعي تعتمد عمى الموىبة بشكل رئيسي وتمك المواىب تدفع إلى
إقناعا وتفوقًا وىو اقتصاد يتطور بما يضاف إليو من أنشطة
المنتحات اإلبداعية ااكثر
ً
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ابتكارية جديدة وذلك يقوم عمى القدرات اإلبداعية لمخبراء والمتخصصين في المجاالت
المختمفة.
منجز ومحققًا
ًا
 -3اقتصاد اإلنتاج والتسويق يتم فيو بشكل فوري :جاء االقتصاد اإلبداعي
لتفاعالت كل من الحاجة والر بة والقدرة  ،ولو القدرة عمى التعامل الحيوي الفعال واختراق
ااسواق ،وتحقيق نفاذية عالية ،بشكل ال يستطيع أي قيود أن توقف تدفقو المتبادل بين
أطرافو ،وذلك يشير إلى أن التسوق فيو ابتكاري وابداعي فعال وىو ما استدعى مشاركة
مختصر لموقت ويتم بشكل
ًا
اقتصادا
فعالة لالقتصاد اإلبداعي وبالتالي يعد االقتصاد اإلبداعي
ً
فوري وبدون فواصل وبتفاعل كامل  ،وقد ساعده عمى ذلك التقدم المذىل في تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت.
 -6اقتصاد لحظي توافقي اتجاىي عام :ىو اقتصاد تممؤه الحركة الواثبة وتعطي لو اعتبارات
كثير ما تؤدي إلى تفعيل الحاجة إلى
المحظة قدرات متفاعمة لمتحقق ،واعتبارات المحظة ًا
االختراع الذي يؤثر في اقتصاديات االبتكار وىو ما يعمل عمى جعل االختراع أداة فعالة
لمتطوير وفي الوقت نفسو يعمل عمى إضافة قوة دفع ىائمة لتطوير االقتصاد ،وذلك يؤدي
إلى المزيد من الجيد المتواصل لموصول إلى المبدعين والمكتشفين والباحثين لتنمية
مواىبيم وصقميا لموصول إلى اافضل وااحسن واارقى.
 -4العمل اإلبداعي ير آمن و يدر مسدتقر ،والعمدل بدو يتطمدب سداعات كبيدرة لمثقافدة مدن أجدل
اإلبداع فيو.
 -2االقتصاد اإلبداعي البد أن يتمتع كل من يعمل بو (يحتاج العمل بو) المزيد من الدافع
والتصميم واإلرادة ويتطمب العمل الجاد وتحمل المسئولية والتمتع بميارات عالية من
المرونة االستثنائية التي يتطمبيا االستمرار في العمل بتمك الصناعات اإلبداعية.
 -2اقتصاد حركي بل كثيف الحركة :ىو اقتصاد حركي سواء في تنوعو اإلنتاجي أو في ما
يقدمو أو ما يتصل بو  ،ويعمل فيو  ،وبصفة خاصة من جانب أصحاب المواىب اإلبداعية
وىو اقتصاد قائم عمييم وبيم ،وبالتالي فإن ىذا االقتصاد يتصف بطبيعتو الحركية وىو
اقتصاد تتدافع فيو فواعمو وعواممو بشكل متزايد ،خاصة أن حركة ااشياء العاممة فيو
متوافقة م ع ارتباطاتيا المتحركة سواء باالستجابة أو التوافق مع احتياجات ور بات
العمالء ،والمتعاممين في ىذا االقتصاد اإلبداعي.
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كانددت تمددك أىددم خصددائص االقتصدداد اإلبددداعي التددي تميددزه عددن يددره مددن االقتصدداديات
ااخرى في المجتمع.

(د) دًر االقتضاد اإلبداعُ يف تينَْ االقتضاد يف مضز:
يسدديم االقتصدداد اإلبددداعي فددي نمددو االقتصدداد فددي المجتمددع بشددكل كبيددر وذلددك انددو
ار وقددد سدداعدت اازمددة االقتصددادية العالميددة عمددى تعزيددز مكانتددو ومكانددة
اقتصدداد أكثددر اسددتقرًا
اإلبداع الثقافي كقيمة اقتصادية مضافة كبيرة الحجم.

باإلضافة إلى دور االقتصاد اإلبداعي فدي تدوفير فدرص العمدل بدالمجتمع واإلسديام فدي
حل مشدكمة البطالدة والعمدل والتماسدك االجتمداعي والعوائدد الثقافيدة واالجتماعيدة لدو فإندو يمعدب
ميمددا فددي تحقيددق النمددو االقتصددادي لمدددول المختمفددة ولقددد تفوقددت فددي ذلددك االقتصدداديات
ًا
دور ً
الغربيدددة فدددي االىتمدددام بدددو ،ويدددرى( جدددون ىدددارتمي) أن منتجدددات الصدددناعات الثقافيدددة اإلبداعيدددة
ستصعد إلى المرتبدة ااولدى فدي الحيداة االقتصدادية والخددمات والمعمومدات فدي المرتبدة الثانيدة،
والتصددنيع فدددي المرتبدددة الثالثدددة ،والزراعدددة فددي المرتبدددة الرابعدددة (جدددون ىدددارتمي ،مدددايو ،9004
.)062
وىذا ما أكدتو بالفعل السنوات التالية لتوقعات (جون ىارتمي) حيث إنو حسب تقرير
ااونكتاد عام 9004م ) (United Nations & UNCTAD, 2013فإنو أظير أن
االقتصاد اإلبداعي قد ساىم في تحقيق التنمية وارتفع حجم التجارة العالمية من المنتجات بين
عامي 9009م9000 ،م ،بما يزيد عن الضعف عام 9000م ،حيث بمغ حجم التجارة
العالمية من السمع والخدمات اإلبداعية ( )693بميون دوالر ووصل معدل النمو السنوي خالل
تمك الفترة ( ، )% 2.2وزادت صادرات الدول النامية من الصناعات اإلبداعية بنسبة (09.0
سنويا.
)%
ً

وأوضدددح تقريدددر (اامدددم المتحددددة) اإلنمدددائي بالتعددداون مدددع (ااونكتددداد)

(United

) Nations & UNCTAD, 2010الصدادر عدام 9000م بدأن (الصدين) قدد حصدمت عمدى
عالميا في تصدير الصناعات اإلبداعية بنسبة ( ، )% 90.2وذلك في الفتدرة مدن
المركز ااول
ً
9009م وحتى 9002م ،وجاءت (الواليات المتحدة اامريكية) في المركز الثداني بنسدبة (2.6
.)%
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واقتصددداد اإلبدددداع فدددي صدددعود كبيدددر فدددي (الواليدددات المتحددددة) فدددي زيدددادة مسدددتمرة وأن
العاممين كانوا عام 0220م قرابة ( )% 00من القوى العاممة وتزايد ووصل إلدى ( )% 90فدي
عدام 0220م ،وفددي الوقدت الحددالي فدي عددام 9004م ،وصدل إلددى ( )% 40وذلدك مددن إجمددالي
العددداممين بالقطاعدددات االقتصدددادية الثالثدددة فدددي( أمريكدددا) وىدددي القطاعدددات اإلبداعيدددة والتصدددنيع
والخدمات(Araya, D., 2010, 219) .
ووىناك من يمخص دور الصناعات اإلبداعية واالقتصاد اإلبداعي عمى النمدو االقتصدادي فيمدا
يمي(Daubaraite, U. & Startiene, G. , 2015, 131) :
 -0تقميل البطالة بين الشباب :محاربة البطالة وتخفيض نسبتيا في المجتمع خاصة بين
الشباب.
 -9خمق القيمة المضافة والمساىمة في زيادة الناتج المحمي لإلجمالي.
 -4تمثددل جددزء مددن التجددارة الخارجيددة والمسدداىمة فددي زيددادة الصددادرات مددن تمددك الصددناعة فددي
التجارة الخارجية.
أما عن حجدم االقتصداد اإلبدداعي فدي (المممكدة المتحددة) وىدي مدن أعمدى دول العدالم
في االىتمام باالقتصاد اإلبدداعي فقدد شديد عدام 9003مدن نحدو ( )% 0.2مميدون وظيفدة فدي
قطددداع الصدددناعات اإلبداعيدددة والثقافيدددة وىدددو مدددا يعكدددس زيدددادة قددددرىا ( )% 3.3بدددين عدددامي
9004م ،وعدددام 9003م ،فدددي حجدددم التوظيدددف فدددي المممكدددة المتحددددة فدددي مجدددال االقتصددداد
اإلبداعي ،وكان إجمدالي القيمدة المضدافة لمصدناعات اإلبداعيدة ( )23.0مميدار جنيدو اسدترليني
فددي عددام 9003م وىددو مددا يمثددل ( )% 3.9مددن اقتصدداد المممكددة المتحدددة  ،وقددد ازداد إجمددالي
القيمة المضافة لمصناعات اإلبداعية بما يعادل ( )% 2.2بين عدامي 9004م9003 ،م ،ولدم
يتخطي ىذه النسبة سوى في مجال اإلنشداءات الدذي سدجل نسدبة ( ، )% 00.9وذلدك مقارندة
بد ( )% 3.6في باقي اقتصداد المممكدة المتحددة (المجمدس الثقدافي البريطداني– 09 ،9006 ،
.)04
يتضح مما سبق الدور الكبير والقيمة المضافة الكبرى القتصاد اإلبداع في تنمية
االقتصاد في المجتمع في الدول الغربية وعمى رأسيا المممكة المتحدة و(الصين) و(الواليات
المتحدة اامريكية).
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ومصر في أمس الحاجة إلى ىذا االقتصداد اإلبدداعي لمدا تممكدو مدن قددرات ومبددعين
وثقافددة قوميددة وتددراث ثقددافي يددر متددوفر لغيرىددا مددن الدددول فددي العددالم ،وبددالنظر إلددى تقريددر
االقتصاد اإلبدداعي الصدادر عدن اامدم المتحددة و(ااونكتداد) عدام 9002م ،فقدد تدم اسدتخالص
الجدول التالي:
عذٔل سقى ()1
يؼذل أداءاالقزظبد اإلثذاػٔ ٙيؼذل انزغبسح ثبنظُبػبد اإلثذاػٛخ ٔانضقبفٛخ ف ٙيظش ف ٙانفزشح يٍ
2002و 2015-و*
انقًٛخ ثبنًه ٌٕٛدٔالس
انؼبو
انظبدس
اد
انٕاسدا
د
رٕاصٌ
انزغبسح

2005
6552
3
1265
20
1305
22

2006
1165
22
2135
22
2255
4

2002
2125
11
2305
06
1152
5

2002
5255
11
5255
53
2552

2002
10465
25
63255
2
14025
43

2010
10245
63
21654
2
25251
6

2011
11525
54
64151
4
51154
0

2012
11445
02
62553
2
46252
0

2013
11255
32
62250
6
44353
3

2014
11035
22
62451
5
42251
4

* أعدت الباحثة الجدول باالعتماد عمى:

- United Nations & UNCTAD (2018), Creative Economy Outlook – Trends in
International Trade in Creative Industries 2002 – 2015 , Country Profiles 2005
– 2014, United Nations: United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), 171 – 173.

يتضح من الجدول السابق:
 زيدادة حجدم الصددادرات مدن الصددناعات اإلبداعيدة فددي مصدر والدذي تزايددد فدي الفتددرة مدن عددام9003م حتددى عددام 9000م حيددث بمغددت ( )63.94مميددون دوالر عددام 9003م ،وتزايدددت
بشكل تدريجي في السنوات التالية حتى وصمت أعمي معدل ليا وىدو ( )0039.33مميدون
دوالر في عام 9000م.
 تدىور حجم الصادرات من الصناعات اإلبداعية في مصر في الفترة من عام 9000موحتى عام 9003م حيث كانت ( )0039.33مميون دوالر في عام 9000م ،ثم بعد ذلك
تناقصت بشكل تدريجي في السنوات التالية ليا حتى وصمت ( )0004.92مميون دوالر
في عام 9003م.
 تزايد حجم الدواردات مدن الصدناعات اإلبداعيدة فدي مصدر فدي الفتدرة مدن عدام 9003م حتدىتددريجيا
عام 9000م ،حيث بمغت ( )026.90مميون دوالر في عام 9003م ،ثدم تزايددت
ً
حتى بمغت أقصى قيمة ليا وىي ( )206,34مميون دوالر في عام 9000م.
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 تندداقص حجددم الدواردات مددن الصددناعات اإلبداعيددة فددي مصددر فددي الفتددرة مددن عددام 9000م ،وذلك بشكل تدريجي حيث كانت قيمتيدا ( )206.34مميدون دوالر عدام 9000م وتناقصدت
حتى وصمت ( )643.03مميون دوالر في عام 9003م.
 أما بالنسبة لمعدل توازن التجارة فقدد كدان أقدل مدن معددل التدوازن بدين الصدادرات والدوارداتفي الصناعات اإلبداعية ىدو ( )040.24-مميدون دوالر  ،وذلدك فدي عدام 9003م ،وكدان
أعمى معدل ليذا التوازن ىو ( )300.30مميون دوالر في عام 9000م ،وثم تنداقص ىدذا
المعدل مرة أخرى ليصل إلى ( )392,03مميون دوالر في عام 9003م.
 كانددت معظددم الصددادرات مددن الصددناعات اإلبداعيددة فددي مصددر مددن منتجددات صددناعة الحددرفجدا.
الفنية ثم تمييا التصميم ثم النشر بنسبة ضعيفة ً

 كانت معظم الواردات من الصناعات اإلبداعية فدي مصدر مدن منتجدات التصدميم فدي المرتبدةااولى ثم تمييا منتجات النشر  ،ثم الحرف اليدويدة ثدم الوسدائط اإلعالميدة الحديثدة ثدم فدي
المرتبة ااخيرة المنتجات السمعية البصرية.
 وذلددك يعنددي أن مسدداىمة الصددناعات اإلبداعيددة واالقتصدداد اإلبددداعي فددي االقتصدداد المصددريمازالت ضعيفة بل تناقصدت بصدورة كبيدرة فدي السدنوات ااخيدرة وذلدك وفدق آخدر إحصداءات
دولية متاحة عنيا ،وذلك يعني ضعف االىتمام بيذا الجانب الميم من االقتصاد ،والبد مدن
العمل عمى تعزيز وتنمية االقتصاد اإلبداعي في مصر ودعدم كدل الصدناعات اإلبداعيدة بكدل
الطددرق وتفعيددل دور التعمدديم بكددل مسددتوياتو وخاصددة التعمدديم الجددامعي النددوعي فددي تعزيددز
تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الشباب والخريجين في مصر.
 أىددم جوانددب االقتصدداد اإلبددداعي التددي يجددب االىتمددام بيددا ىددي التددي توجددد واردت كثيددرة بيدداتكمف مصر الكثير من المال وىدي صدناعات النشدر والتوزيدع ،وصدناعة التصدميم وصدناعة
الوسائط اإلعالمية الحديثة  ،وصناعات الحرف الفنية  ،والصناعات السمعية البصرية.

(هـ) جماالت (دٌاىب) االقتضاد اإلبداعُ ًالضياعات اإلبداعَْ:
تتندددوع مجددداالت االقتصددداد اإلبدددداعي وىدددذه المجددداالت تتندددوع مدددا بدددين اإلنتددداج الفكدددري
لمموىددوبين والمبدددعين واإلنتدداج الخدددمي واإلنتدداج السددمعي وكددل مددا يمثددل جانددب مددن جوانددب
االقتصاد اإلبداعي ،وكمما اتسدعت مجاالتدو وتنوعدت أنشدطتو كممدا زاد تدأثيره فدي االقتصداد ككدل
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مباشر في زيادة فاعميتو وتطوره بشكل متزايد (محسن الخضديري42 ،9002 ،
ًا
إسياما
وأسيم
ً
– .)30
المن اافالم ،التميفزيون  ،الفيديو الراديو  ،التصوير ،الموسيقى ،
وىناك من يرى أنيا تشمل ك ً
والفنون المسرحية والبصرية ،المتاحف والمعارض والمكتبات  ،والنشر  ،البرمجيات وخدمات

الكمبيوتر(Munro, E. , 2017, 15) .
وىندداك مددن يددرى أن االقتصدداد اإلبددداعي يشددتمل عمددى عدددة اقتصدداديات بداخمددو وىددي:
(محسن الخضيري.)04 – 06 ،9002 ،
 -اقتصاد التراث الثقافي.

 -اقتصاد الفنون المرئية.

 -اقتصاد فنون ااداء.

 -اقتصاد فنون الصناعات السمعية.

 -اقتصاد النشر (المنشور).

 -اقتصاد التصميم.

 -اقتصاد اليندسة المعمارية.

 -اقتصاد االبتكار والتعمير والتطوير.

 -اقتصاد شبكة المعمومات الدولية.

 -اقتصاد صناعة اازمات.

 اقتصاد الخدمات اإلبداعية (اإلعالنات).وىي جميعا اقتصاديات حديثة ومتطورة أضدافت الكثيدر إلدى اقتصداد الددول المتقدمدة ،
وخاصة انو يعتمد عمى المبدعين مما أدى لتسابق الدول المتقدمة عمدى حيدازة أكبدر عددد مدن
المبدعين والعباقرة وأصحاب اافكار اإلبداعية.
ولقددد سددبق توضدديح العالقددة بددين االقتصدداد اإلبددداعي والصددناعات اإلبداعيددة والثقافيددة
وىي تمثل جدل وجدوىر االقتصداد اإلبدداعي ولقدد حظيدت باىتمدام كبيدر ،وان االىتمدام بيدا يعندي
تقريبددا لددنفس المفيددوم المقصددود وىدددفيا واحددد،
االىتمددام باالقتصدداد اإلبددداعي انيددم تعبيددران
ً
وتعدت تصنيفات الصناعات الثقافية واإلبداعية
ولقددد حددددت وزارة الثقافددة فددي (البرازيددل) خمددس قطاعددات إبداعيددة ومددا يددرتبط بيددا مددن
أنشطة ثقافية وىي(Schiray, D. M. et al. , 2017, 512) :
 -0التراث :المواد المادية و ير المدية واارشيف والمتاحف.
 -9التعبي رات :الحرف اليدوية ،الثقافة الشعبية  ،والثقافية ااصمية .والثقافة اافروبرازيمية ،
والمواد السمعية والبصرية واادب.
 -4فنون الترفيو :والرقص والموسيقى والمسرح والسيرك.
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 -3الفنون البصرية.
 -3اإلبداعات الوظيفية :اازياء والتصميم واليندسة المعمارية والمنشورات ووسائل اإلعالم
المطبوعة والسمعية والبصرية ،واإلنتاج الثقافي.
قطاعدددا ىدددي :اإلعدددالن،
وىنددداك مدددن يدددرى أن االقتصددداد اإلبدددداعي يشدددتمل عمدددى ()04
ً
اليندسة المعمارية ،وسوف الفن والتحف والحرف والتصدميم وتصدميم اازيداء والسدينما ،بدرامج
الترفيو ،والموسيقى ،وفنون ااداء والنشدر والبدرامج والتمفزيدون واإلذاعدة وجميدع ىدذه اانشدطة
ليا أصوليا اإلبداعية(Ghazi, E. L. &Goede, M., 2017, 1940) .
وأىددم التصددنيفات التدددي جدداءت فدددي تقددارير اامدددم المتحدددة واليونسدددكو عددن االقتصددداد
اإلبداعي في أعدوام 9002م9000 ،م9004 ،م ،وىدي مدا يمدي( :اامدم المتحددة واليونسدكو ،
.)96 – 93 ،9004
 -0نموذج مديرية الثقافة واإلعالم والرياضة في المممكة المتحدة.
 -9نموذج النصوص الرمزية.
 -4نموذج الدوائر موحدة المركز.
 -3نموذج حقوق المؤلف الخاص بالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية.
 -3نموذج معيد اليونسكو لإلحصاء.
 -6نموذج المنظمة اامريكية لمفنون.
وتصنيفات الصناعات الثقافية واإلبداعية الستة السابقة قد اتفقت عمى عددد كبيدر مدن
تمك الصناعات وفيما يمي أىم مجاالت وأنواع الصناعات الثقافية واإلبداعية التي تضدمنتيا تمدك
التصنيفات واتفقت وأجمعت عمييا:
 -اإلعالن.

 -التميفزيون واإلذاعة.

 -الموسيقى.

 -النشر.

 -اليندسة المعمارية.

 -الفنون البصرية والسمعية.

 -اافالم.

 البرمجيات. -الصناعات الحرفية.

 -فن التصميم.

 -المتاحف وقاعات العرض.

 فنون ااداء. تصميم اازياء.- 426 -
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وقدد قسدم تقريدر اامدم المتحددة و(ااونكتداد) لعدام 9000م & (United Nations
) UNCTAD, 2010الصناعات اإلبداعية إلى أربع مجموعات رئيسية ىي:
 - 1الرتاخ الجكايف :ويشمل عدة أنشطة منيا الحرف الفنية والتعبير عن التقاليد
والميرجانات الثقافية وأمثاليا.
 - 2الفيٌن :وتشمل الفنون البصرية مثل الرسم والنحت والتصوير والفندون االستعراضدية مثدل
الموسيقى والسيرك والمسرح والدمي المتحركة والرقص الشعبي.
 - 3الٌصاٖط :وتشمل أوجو النشاط السمعي البصدري كالتمفداز والمدذياع والسدينما والتسدجيالت
والطباعة والنشر مثل :الكتب واإلعالم والمجالت.
 - 4اإلبداع الٌظَفُ :ويشمل نشاط التصميم مثل الديكور والجرافيك  ،والمجوىرات والمالبدس
والوسدددائط الحديثدددة كدددالمحتوى الرقمدددي وألعددداب الفيدددديو والبرمجيدددات والصدددور المتحركددددة
والخدمات اإلبداعية مثل الدعاية واإلعالن والعمارة والبحث والتطوير.
وقد تدم اعتمداد تصدنيف(ااونكتداد) لمصدناعات اإلبداعيدة والثقافيدة فدي التقريدر الثقدافي
العربددي الخددامس الددذي تندداول الصددناعات الثقافيددة اإلبداعيددة فددي الددوطن العربددي كمددا بالشددكل
التالي( :مؤسسة الفكر العربي)40 ،9009 ،
التراث

الثقافي

الفنون

الصناعات

اإلبداعية
الثقافية

اإلبداع

الوظيفي

الوسائط

شكم سقى ()2
فشٔع انظُبػبد اإلثذاػٛخ حغت رؼشٚف األَٔكزبد
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ويالحظ أن البية تمدك الصدناعات الثقافيدة واإلبداعيدة تعتمدد بشدكل كبيدر عمدى التدراث
الثقافي والثقافة القومية والمحمية ،وأنو يمكن استغالليا عن طريق المبدعين وأصدحاب اافكدار
اإلبداعية وتحويميا إلى اقتصاد إبداعي يسيم في تنمية المجتمع وتقدمو.
كبير جدا في اقتصاد اإلبداع وذلدك ان كدل العداممين فدي اقتصداد اإلبدداع
ولمتعميم دور ُ
جميعيم يعممون بعقدوليم ويجدب أن تتدوفر لددييم قددرات وميدارات إبداعيدة تدؤىميم لمعمدل بدذلك
القطاع الميم.
أعدادا كبيرة من الطالب والعاممين في التعميم
ويرى (جون ىارتمي) أن المدن تضم
ً
يجب تسميحيم باالتجاه لمعمل في الصناعات اإلبداعية خاصة منيم من يتمسك بثقافتو
وداخميا تناضل الجامعات لإلجابة عما إذا كان بإمكانيا إعداد الطالب
المحمية ويعتز بيا،
ً
لالقتصاد الجديد ،وكيفية تحقيق ذلك ،ففصول التعميم التقميدية الكبيرة معدة عمى أساس تقديم
معرفة لإلنتاج والعمل الصناعي ،وان كان ىناك تحركات محددة في اتجاه آخر وىو تدريس
نموذجيا ان ىناك الكثير الذي يدرس إلى جانب تربية وتدريب
المختصين في اإلبداع يعد
ً
الموىوبين في فرع أو آخر من فروع التصميم وااداء واإلنتاج والكتابة  ،فالعمال المبدعون
بحاجة ان يتعمموا كيف يمتينون عمالً ال يتعاممون فيو مع صاحب عمل واحد ،أو قد ال يبقوا
في الصناعة نفسيا ،ومينتيم قد تكون طول الوقت أو جزء من الوقت أو عن طريق

المراسمة (جون ىارتمي ،أبريل .)44 – 46 ،9004
يتضددح ممددا سددبق أنددو يقددع عمددى كاىددل التعمدديم بصددفة عامددة والتعمدديم الجددامعي بصددفة
خاصددة والتعمدديم الجددامعي النددوعي بصددفة أكثددر خصوصددية مسددئولية كبيددر فددي إعددداد المبدددعين
والموىوبين الممتحقين بو وتدربيتيم وتددريبيم لمعمدل فدي االقتصداد اإلبدداعي بأنواعدو المختمفدة،
ويكونوا محممين بجدارات وكفاءات تساعدىم عمى النجاح في ذلك  ،والجزء التدالي مدن الدراسدة
سوف يتناول ذلك بالتفصيل.

ثاىَا :حتكَل االقتضاد اإلبداعُ بني طالب التعلَه اجلامعُ اليٌعُ يف مضز:
أصبح جمياً قيام التعميم بالدور الرئيسي فدي تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي كمدا وأوضدحت

دراسدة) (Araya, D., 2010, 228أن االقتصدداد اإلبدداعي يتطمددب سياسددات تعميميددة تسددعي
لذلك ومن متطمبات اقتصاد اإلبداع :
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 وجود استراتيجيات ديمقراطية في الفرص والمكافآت.معدا
 وسيتطمب التعميم تحوالً ىائالً لتمك الغاية ،ومن المتطمبات التعميم الجماعي لكل الفئدات ًمن أجل التيجين الثقافي والتنوع الثقافي الذي يزيد من اإلبداع واالبتكار.

 ضددرورة تصددميم الددنظم التعميميددة التددي تدددعم المعرفددة وتكددون مصددممة لددذلك لتحقددق النمددواإلبداعي وليست تمك النظم التعميمية المعدة والمصممة لالقتصاد الصناعي.
 التعميم في سباق التدفقات الثقافية المستمرة يعمل عمى سيولة اإلبداع والسماح بددمج ومدزجالتدفقات الثقافية كجزء من العمل عمى زيادة ودعدم االسدتمرارية فدي اإلنتداج الثقدافي القدائم
عمى الثقافة واالبتكار وىي ااساس اي نظام تعميمي وفدي النيايدة البدد مدن إعدادة تشدكيل
التعميم والديمقراطية الثقافية من أجل اقتصاد اإلبداع.
واتجيددت عدددة دول إلددى ضددرورة قيددام التعمددديم الجددامعي بيددا بالمسدداىمة فددي تحقيدددق
االقتصاد اإلبداعي ومنيا كوريا حيث إن (كوريا) أوضحت أنو لتحقيدق االقتصداد اإلبدداعي فدي
(كوريا) البد من شيء أساسي وىو التعميم من أجل اقتصاد اإلبداع وانتاج جيل مدن المفكدرين
والمبدعين من المواطنين  ،وذلك فدي خطدة جزئيدة لمتعمديم فدي (كوريدا) مدع العمدل عمدى تدوفير
بيئدددة إبداعيدددة والتخطددديط لتطدددوير البنيدددة التحتيدددة ااساسدددية الالزمدددة لدددذلك وتشدددجيع العمدددوم
والتكنولوجيا(Editorial, 2015,4) .
وبصددفة خاصددة التعمدديم الجددامعي نظد ار أن أصددبح شددي ًئا أساسد ًديا لمددن يريددد أن يسددتمر
عممددو باالقتصدداد اإلبددداعي ويكمددل تدريبددو فددي مجددال الصددناعات اإلبداعيددة ال بددد مددن الحصددول
عمدى التعمديم الجدامعي مدن مؤسسدداتو فدي بريطانيدا اندو يجددب أن ينمدي لددييم المعرفدة بطبيعددة
مصدر موثوقًا بو فدي خبرتيدا فدي االقتصداد
ًا
المين اإلبداعية  ،ولقد أصبحت (المممكة المتحدة)
اإلبداعي لمدول ااخرى(Munro, E. , 2017, 15) .
أصبح من الضروري أن يسيم التعميم الجامعي النوعي في تحقيق االقتصاد اإلبداعي
في مصر ولكن لماذ التعميم الجامعي النوعي؟ وما ىي المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد
اإلبداعي بين طالبو؟ وما ىي المعوقات التي قد تواجيو؟ وجاء الجزء التالي ليوضح تمك
الموضوعات بالتفصيل.
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(أ) عالقْ التعلَه اجلامعُ اليٌعُ بتشكَل االقتضاد اإلبداعُ يف مضز:
ينشدد المجتمددع المؤسسددات التعميميددة المختمفددة مددن أجددل تحقيددق أىدافددو التعميميددة
والمجتمعية المختمفة ،ولقد أنشأ التعميم الجامعي النوعي فدي مصدر لضدرورة ماسدة وممحدة فدي
المجتمع المصري.

 ىشأّ التعلَه العالُ اليٌعُ:
ومددن المؤكددد أن وجددود اانشددطة المتنوعددة فددي المؤسسددات التعميميددة واتاحددة الفرصددة
لمتالميذ لممارستيا ٌيعد من أىم المصادر الفعالة في تزويد المجتمدع بأجيدال مدن المبددعين فدي
كافددة مجدداالت الحيدداة الفنيددة والرياضددية والموسدديقية والثقافيددة ،وجدداءت فكددرة إنشدداء الكميددات
النوعية أو التعمديم الجدامعي الندوعي إلعدداد الكدوادر الالزمدة مدن أخصدائي اانشدطة المدرسدية،
ومينيا إلعادة الحياة لمجاالت اانشطة الطالبيدة فدي مؤسسدات التعمديم
وتربويا
عمميا
المؤىمين
ً
ً
ً
قبل الجامعي وكانت من أفضل اافكار التي جاءت بيا العقمية التربوية فدي مصدر (كمدال الددين
محمد.)300 ،9000 ،
وجاءت فمسفة إنشداء كميدات متخصصدة فدي مختمدف مجداالت التعمديم الندوعي لتحقيدق
ركائز التعمديم المتميدز والتدي تعتمدد عمدى القددرة عمدى التفكيدر بمسدتوياتو اإلبداعيدة واالبتكاريدة،
والقدددرة عمددى االتصددال والددوعي بالتكنولوجيددا والتفاعددل النشددط والسددوي مددع البيئددة ،والتددذوق ،
ابيدا عمدى القديم ااخالقيدة
واإلدراك لقيم الفن والجمال وأساليب التعبيدر التدي تعكسديا الفندون إيج ً
يسيم في نمو الذات وتنمية المجتمع (زينب صبره.)002 ،9002 ،
ولقد نشأت فكرة إنشاء كميات مستقمة إلعداد المعمم النوعي تكون مددتيا أربدع سدنوات
تكون تبعيتيا لوزارة التعميم العدالي  ،وقدد صددرت القد اررات (رقدم  0026فدي 0222/00/99م،
ورقددم  0064فددي عدام 0222م) وذلددك لوضددع الخطددط الدراسددية ليددا وازداد عدددد كميددات التربيددة
النوعية  ،وضدمت جميعيدا إلدى الجامعدات المصدرية طبقًدا لموقعيدا الجغرافدي فدي عدام 0222م
أي بعد عشر سنوات من إنشائيا( .إميل شنودة.)4 ،9004 ،

ويعد التعميم العالي النوعي في مصر أحد مكوندات تحقيدق النيدوض بدالمجتمع القدومي
واإلقميمي حيث إنو يمثل قاطرة التقدم بالمجتمع وذلك في ضوء عدة منطمقات مدن بينيدا أىميدة
ىذا التعميم في تكوين خريج يستطيع – إذا أحسن إعدداده – أن يسديم فدي النيدوض بدالمجتمع
خاصة أن التعميم العالي الندوعي يمدد المجتمدع بكدوادر بشدرية مدربدة فدي مجداالت عديددة ومدده
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بخبراء متخصصين في المجاالت النوعية المختمفة التي أصبح المجتمع في حاجدة ماسدة إلييدا
(محمد نصر.)3 ، 9002 ،
وان كميددات التربيددة النوعيددة مراكددز لخدمددة التعمدديم النددوعي والمشددتغمين بددو فددي مصددر،
أجيداال مدن المعممدين الندوعيين فدي التخصصدات المختمفدة
وىي مؤسسات عممية وبحثيدة تخدرج
ً
وتدعم البحث العممدي والتربدوي الندوعي  ،وتعدزز مدن قيمدو وتقاليدده وتسديم بالددور الفعدال فدي

تييئة مناخ الخمق واإلبداع (إميل شنودة.)4 ،9004 ،
كدددل ذلدددك يددددعونا إلدددى االىتمدددام بالميدددارات النوعيدددة التدددي يوجييدددا التعمددديم الندددوعي ،
ويقتضي ذلك حسن إعدداد المعمدم الندوعي فدي ضدوء فمسدفة جديددة لمتعمديم والتددريب  ،واختيدار
مقررات تستيدف خمق عقول حرة صاحبة خيال وابتكار (زينب صبرة.)002 ، 9002 ،
يتضح ممدا سدبق الضدرورة التدي أدت لوجدود كميدات التعمديم الندوعي فدي مصدر ودورىدا
الذي ال يمكن االستغناء عنو بالمجتمع.

 أهداف التعلَه اجلامعُ اليٌعُ:
تتمخص تمك ااىداف فيما يمي( :خديجة بصفر ،عزة خميل.)094 ،9000 ،
 -0إعداد مربي وفنان ذو وعي بالتراث اإلنساني القديم والمعاصر.
 -9إعداد خريج لديو القدرة عمى اإلنتاج الفني والتقندي بمدا يخددم سدوق العمدل ويحقدق مدردود
تنموي واقتصادي.
اقتصاديا.
ثقافيا و
 -4إعداد خريج ذو خبرة في الحياة المعاصرة
ً
ً
 -3إعداد خريج نشط متمرس عمى القيادة التربوية والثقافية واالجتماعية.
وبالتالي نجد أن التعميم الجامعي النوعي تعميم يقدوم فدي ااسداس عمدى إمدداد خريجيدو
بكم كبير من ثقافة مجتمعيم وتراثو ويعدىم إعداد يعتمد عمى االبتكار واإلبداع بدرجة كبيرة.

 أقضاو نلَات الرتبَْ اليٌعَْ:
وأىدم ااقسدام التددي توجدد بكميدات التربيددة النوعيدة ىدي االقتصدداد المنزلدي ويشدمل عمددى
تصددددميم المالبددددس وتنفيددددذىا وكددددذلك الصددددناعات الغذائيددددة  ،وقسددددم التربيددددة الفنيددددة ،والتربيددددة
الموسيقية  ،الحاسب احلي ليعد معمم الحاسدب احلدي  ،وقسدم تكنولوجيدا التعمديم ليعدد أخصدائي
تكنولوجيا التعمديم  ،قسدم اإلعدالم التربدوي ليعدد المتخصصدين فدي اإلذاعدة والتمفزيدون والمسدرح
وفي الصحافة  ،تمك كانت أىم ااقسام بكميات التربية النوعية.
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وجميددع تمددك ااقسددام تقبددل طالبيددا مددن المتميددزين والمبدددعين فددي المجدداالت المختمفددة
وبالتالي تمتحق بيا فئة كبيرة من المبدعين من أبناء المجتمع ،ويتم إعدادىم بشكل ينمدي ذلدك
اإلبددداع واالبتكددار حتددى يسددتطيعوا ممارسددة كددل أشددكال اإلبددداع الفنددي المختمفددة التددي تسدديم فددي
اقتصاديا خاصة االقتصاد اإلبداعي.
وثقافيا و
اجتماعيا
تنمية المجتمع
ً
ً
ً

 أصباب عزًرّ حتكَل االقتضاد اإلبداعُ بني طالب التعلَه اجلامعُ اليٌعُ:
أصددبح مددن الضددروري لمددن يريددد العمددل باإلقتصدداد اإلبددداعي أن يكمددل تعميمددو الجددامعي وبصددفة
خاصدة التعمديم الجدامعي الندوعي  ،وتدرى دراسدة ) (White, D. S., et al. , 2014, 50إن
تخصصات الصناعات اإلبداعيدة واإلقتصداد اإلبدداعي ىدي اإلعدالن  ،اليندسدة المعماريدة ،الفدن
والتدددراث ،الحدددرف والتصدددميم  ،الموضدددة ،اإلعدددالم ،والفيدددديو  ،البرمجيدددات والموسددديقى وألعددداب
الكمبيددوتر يالحددظ أن معظميددا يتطمددب التعمدديم مددا بعددد الثددانوي أي التعمدديم الجددامعي لكددي يصددقل
اإلبداع والنجاح في الصناعات اإلبداعية.
بعددد اطددالع الباحثددة عمددى دراسددات عددن جميددع أن دواع التعمدديم المختمفددة وعمددى أىدددافيا،
ونظام الدراسة بيا وجدت أن أقرب أنواع التعميم الجامعي في مصر لتحقيدق االقتصداد اإلبدداعي
ىو التعميم الجامعي النوعي وذلك ل سباب التالية:
 -0أن التعميم الجامعي النوعي يقوم بعمل اختبارات قدرات لمطالب المتمتحقين بو  ،وذلك
يعني أنو ينتقي طالبو ويختار مجموعة كبيرة من الموىوبين والمبدعين في المجاالت
الفنية المختمفة وبالتالي يتطمب ذلك أن يتم االستفادة منيم وأن يسيموا في تحقيق
االقتصاد اإلبداعي في مصر.
 -9التخصصات الت ي تدرس بكميات التربية النوعية ىي نفسيا مجاالت االقتصاد اإلبداعي
والصناعات الثقافية واإلبداعية والتعميم الجامعي النوعي يقوم بإعداد طالبو في
التخصصات النوعية وجميعيا من تربية فنية وتربية موسيقية واقتصاد منزلي ،وتصميم
اازياء واإلعالم المدرسي بأقسامو اإلذاعة والتمفزيون والصحافة والتكنولوجيا والحاسب
احلي كل تمك التخصصات ىي نفسيا مجاالت االقتصاد اإلبداعي التي سبق توضيحيا
بالتالي يوجد تطابق بين مجاالت االقتصاد اإلبداعي والصناعات الثقافية اإلبداعية
والتخصصات بالتعميم الجامعي النوعي.
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وذلك يجعل من الضروري تحقيق مجاالت االقتصاد اإلبداعي لدى طالب التعميم الجامعي
النوعي.
 -4كميدددات التعمددديم الجدددامعي الندددوعي تعدددد معممدددي التخصصدددات النوعيدددة لطدددالب التعمددديم قبدددل
الجامعي ،وذلك يعني أنيم يسيموا بشكل مباشر في اكتشاف المبدعين مدن ىدؤالء الطدالب
والعمل عمى تربيتيم عمى اإلبداع واالبتكار مما يجعل ليم شأن عظيم في المسدتقبل بإعدداد
ىذا الجيل المبدع الذي سيسيم في تحقيق االقتصاد اإلبداعي في المجتمع المصري.
 -3يمكددن أن تكددون كميددات التربيددة النوعيددة المراكددز لممبدددعين وذلددك الجتمدداع أسدداتذة جامعددات
متخصصددين أ مددبيم مبدددعين وكددذلك طددالب مبدددعون وموىوب دون ومددن ثددم التفاعددل بيددنيم
حتما إلى تربية اإلبداع واالبتكار وتخريج أجيال مدن المبددعين يسديموا فدي تحقيدق
سيؤدي ً
االقتصاد اإلبداعي في المجتمع.
 -3يمكن أن تسيم كميات التربية في تطدوير االقتصداد اإلبدداعي فدي مصدر عدن طريدق أبحداث
أعضدداء ىيئددة التددددريس فددي التخصصددات النوعيدددة المختمفددة ومددن ثدددم تسدديم فددي تطدددوير
المنتجات والسمع اإلبداعية وصناعاتيا اإلبداعية والثقافية في مصر.
 -6يمكددن أن تكددون كميددات التربيددة النوعيددة بجميددع إمكاناتيددا الماديددة والبشددرية منددارة لتنميددة
اإلبدددداع واالبتكدددار والحدددس الفندددي والتثقيدددف بدددالتراث الثقدددافي المحمدددي داخدددل المحافظدددات
المختمفددة التددي توجددد بيددا ،وذلددك فددي إطددار دورىددا فددي خدم دة المجتمددع ،أي تكددون مراكددز
السدددتقطاب الموىدددوبين والمبددددعين مدددن أبنددداء المجتمدددع مدددن طدددالب التعمددديم قبدددل الجدددامعي
والتعمديم الجددامعي والعمددل عمدى تربيددة مدواىبيم حتدى يصددبحوا مبدددعين يسديموا فددي تحقيددق
االقتصاد اإلبداعي في مصر.
تمدددك كاندددت أىدددم ااسدددباب التدددي استخمصدددتيا الباحثدددة الداعيدددة لضدددرورة قيدددام التعمددديم
الجامعي النوعي بتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالبو.

(ب) أهه املداخل الرتبٌٍْ لتشكَل االقتضاد اإلبداعُ بني طالب بهلَات التعلَه
اجلامعُ اليٌعُ يف مضز:
توجددد عدددة آراء حددول كيفيددة قيددام العمدديم الجددامعي بتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي لدددى طالبددو
ومن ىذه احراء ما يمي :
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وىذه الدارسة وجدت أنو لتطوير االقتصاد اإلبداعي في (إندونيسيا) البد من عمل مدا يمدي. . :
)(Kong, L., 2011, 57 – 58
 إصالح التعميم من أجل االقتصداد الجديدد والبدد مدن إعدادة التفكيدر فدي مكوندات التعمديم العداموالجامعي من أجل تدعيم اقتصاد اإلبداع.
 تطوير عمميات التددريب ل فدراد المبددعين بشدكل يتناسدب مدع معطيدات العصدر ويجدب العمدلعمى رعاية اافراد المبدعين والعمل عمى ذلك بالشراكة مع مؤسسات وساطة جديددة تقدوم بدذلك
مددع المؤسسددات التعميميددة مثددل النقابددات التدريبيددة ل ف دراد المبدددعين مددن أجددل دفددع االقتصدداد
اإلبداعي في إندونسيا. (Kong, L., 2011, 57 – 58).
وىندداك مددن يددرى أن ىندداك ثمانيددة عوامددل أىميددا التعمدديم والقيددادة والبنيددة التحتيددة ،
والثقافدددة والسياسدددات الحكوميدددة واالبتكدددار التكنولدددوجي  ،وشدددبكة االتصددداالت والتندددوع الثقدددافي.
)(White, D. S., et al. , 2014, 49
وحتددى يددنيض اقتصدداد اإلبددداع البددد مددن وجددود نيددج م دنظم لمتعمدديم االبتدددائي والثددانوي
لتحديد مسار العمل عمى التركيز عمى تطوير العموم ومنيج التكنولوجيا واليندسدة والرياضديات،
وذلك ان التعميم بمثابة اإللزام في تمك االقتصاديات.
* التعمدديم العددالي النددوعي (كميددات المجتمددع فددي أمريكددا) تعمدديم  STEMالجددامعي تطددويره ميددم
وصارم لمغاية  ،ليم القتصاد اإلبداع.
* التركيدددز عمدددى التددددريب الميندددي لموظدددائف المرتبطدددة باالقتصددداد اإلبدددداعي فدددي التعمددديم عمدددى
أيضا بالمناىج الدراسية لتدعيم االقتصاد القائم عمى المعرفة.
المستوى الجامعي مع االىتمام ً
*ضرورة أن تضاف لمبرامج الدراسية ما ىي في حاجة لو وىدو التدوازن بدين النظريدة والتطبيدق
وذلك بطريقة تبني خبرة في التواصل والتعاون والتفكير النقددي واإلبدداعWhite, D. S., et .
)al. , 2014, 50
وىنداك مددن يدرى أن ىندداك عوامدل لتحقيددق االقتصداد اإلبددداعي منيدا (Nurmala, S. & :
)Ahyar, C. , 2017, 90 – 91
 الشراكة بين الحكومة والمؤسسات التعميمية والمبدعين. التنوع الثقافي لدعم الصناعات اإلبداعية. الحفاظ عمى الممكية الفكرية لدعم العمماء والمبدعين. تشكيل قيم بناء وتطوير الصناعات اإلبداعية لدى أفراد المجتمع.- 303 -
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وىنداك أدوار مؤسسدات التعمديم الجدامعي ىدي مدا يمدي(Nurmala, S. & Ahyar, C. , :
)2017, 90 91
 دور التعميم في التشجيع عمى والدة جيل من المبدعين لدعم االقتصاد اإلبداعي. دور البحث العممي الذي يقدم مدخالت لمصناعات اإلبداعية. دور الخدمة العامة لتشكيل المجتمع مع المؤسسات لدعم الصناعات اإلبداعية.والبعض يمخص دور الجامعة تجاه االقتصاد اإلبداعي فيما يمي(Oakley, K. & :
)ward, J. , 2018,312
 -0الجامعدددات ىدددي الموقدددع الرئيسدددي لتطدددوير القدددوى العاممدددة المبدعدددة فدددي مجدددال االقتصددداد
اإلبداعي.
 -9الجامعات لدييا رؤية ثقافية مفيدة لمثقافة واإلبداع من خالل أنشطة الجامعة الثقافية
المتنوعة.
 -4تساعد الجامعة عمى نشر الوعي وتقديم رؤية واسعة عن العمل باالقتصاد اإلبداعي.
در
أصدبح تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب التعمدديم الجددامعي النددوعي ضددرورة وأمد ًا
البددد منددو لمنيددوض باقتصدداد المجتمددع وتحقيددق العوائددد المرجددوة منددو أسددوة بالدددول التددي حققددت
منافعا اقتصدادية كبيدرة مدن ىدذا االقتصداد اإلبدداعي ،ويمكدن أن يدتم تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي
ً
بين طدالب التعمديم الجدامعي الندوعي عدن طريدق عددة مدداخل تربويدة وبعدد اطدالع الباحثدة عمدى
عدد كبير من اادبيات ذات الصدمة باالقتصداد اإلبدداعي بدالتعميم الجدامعي الندوعي قامدت ببمدورة
عدة مداخل تربويدة يمكدن عدن طريقيدا تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي بدين طدالب التعمديم الجدامعي
النوعي وىي:
 -0مدخل نشر الوعي باالقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكميات التعميم الجامعي النوعي.
 -9مددخل االسددتثمار فددي اسددتقطاب وتنميددة القدددرات والمواىددب اإلبداعيددة بددين الطددالب بكميددات
التعميم الجامعي النوعي.
 -4مدخل تنمية الثقافة لتحفيز الصناعات الثقافية اإلبداعيدة واالقتصداد اإلبدداعي بدين الطدالب
بكميات التعميم الجامعي النوعي.
 -3مددددخل توظيدددف المنظومدددة التعميميدددة والتدريبيدددة بكميدددات التعمددديم الجدددامعي الندددوعي لتنميدددة
معارف وميارات االقتصاد اإلبداعي بين طالبو.
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 -3مدددخل تنميددة كفدداءات التعامددل فددي سددوق العمددل باالقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب بكميددات
التعميم الجامعي النوعي.
 -6مدددخل الش دراكة مددع مؤسسددات المجتمددع لتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب بكميددات
التعميم الجامعي النوعي.
وفيما يمي تقديم توضيح وشرح لكل مدخل عمى حدة.

املدخل األًل :ىشز الٌعُ باالقتضاد اإلبداعُ بني الطالب بهلَات التعلَه اجلامعُ
اليٌعُ:
إن مفيددوم االقتصدداد اإلبددداعي مفيددوم جديددد وقددد ال يكددون ىندداك إلمددام كامددل بددو مددن
جانب طالب التعميم الجامعي النوعي  ،بالر م من أنو ىدو االقتصداد اانسدب ليدم والدذي سدوف
يمارسونو بعد التخرج أو حتى أثناء الدراسة عند بعض الطدالب ومدن ثدم يجدب أن يقدوم التعمديم
بددالتعمم الجددامعي النددوعي بدددور توعددوي لمطددالب حددول االقتصدداد اإلبددداعي بشددكل كبيددر ولنشددر
الوعي باالقتصاد اإلبداعي .
حيددث أوصددت إحدددى الدراسددات بأنددو يجددب أن تسدداعد الجامعددة عمددى نشددر الددوعي
وتقديم رؤية واسعة عن االقتصاد اإلبداعي حيث يتم إعطداء الطدالب والمجتمدع القديم ااخالقيدة
الالزمة لمعمل باالقتصاد اإلبداعي (Oakley, K. & ward, J. , 2018,312) .
يمكددن أن يددتم باسددتخدام جميددع ااسدداليب المتاحددة لددذلك مددن صددحافة جامعيددة أو عيددر
المنددداىج الدراسدددية أو المسدددابقات الطالبيدددة أو عبدددر المعدددارض الفنيدددة والنمددداذج الناجحدددة مدددن
المبدعين والبد من نشر الدوعي باالقتصداد اإلبدداعي بدين طدالب التعمديم الجدامعي الندوعي حدول
كل الموضوعات المتعمقة باالقتصاد اإلبداعي ومنيا ما يمي:
 -0مفيوم وماىية االقتصاد اإلبداعي.
 -9ااىداف التي يسعى لتحقيقيا االقتصاد اإلبداعي.
 -4خصائص االقتصاد اإلبداعي.
 -3مجاالت االقتصاد اإلبداعي.
 -3دور االقتصاد اإلبداعي في التنمية االقتصادية في المجتمع المصري.
 -6أىمية رأس المال اإلبداعي في االقتصاد اإلبداعي.
 -4مفيوم الصناعات الثقافية اإلبداعية.
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 -2أنواع الصناعات الثقافية اإلبداعية.
 -2مفيوم الطبقة اإلبداعية وخصائصيم.
 -00مفيوم المراكز اإلبداعية ودورىا.
 -00مفيوم المدن اإلبداعية ووظيفتيا.

املدخل الجاىُ :االصتجنار يف اصتكطاب ًتينَْ الكدرات ًاملٌاهب اإلبداعَْ بني طالب
التعلَه اجلامعُ اليٌعُ:
يعتمد االقتصاد اإلبداعي بشكل رئيسي عمى رأس المال الفكدري المتمثدل فدي المبددعين
وأصددحاب القدددرات اإلبداعيددة وأن جميددع اافكددار اإلبداعيددة والمنتجددات واالكتشددافات اإلبداعيددة
تعتمد بشكل كبير عمى تمك القدرات اإلبداعية ويطمق عمييا رأس المال اإلبداعي.
 واالقتصدداد اإلبددداعي ىددو اقتصدداد قددائم عمددى الموىبددة يعمددل بيددا ويتقدددم بيددا ويوظفيددا بشددكلفعال بحيدث تندتج وتبددع وتطدور إنتاجيدا ،وىدو اقتصداد فعدال لتنفيدذ مدا تدم كشدفو مدن منتجدات
المواىدددب ويعمدددل عمدددى تسدددويقيا والتقددددم بيدددا  ،وبالتدددالي فدددإن البحدددث عمدددى أصدددحاب الموىبدددة
والممكات اإلبداعيدة وتدوظيفيم والتقددم بيدم ىدو الميمدة الرئيسدية لالقتصداد اإلبدداعي( .محسدن
الخضيري .)42 – 44 ،9002 ،
 والبد من إشداعة منداخ الموىبدة واإلبدداع واالبتكدار بكميدات التعمديم الجدامعي الندوعي لتحقيدقالتقدم في استثمار قدراتيم والعمدل عمدى التسدابق عمدى امدتالك مواىدب العبداقرة والقدادرين عمدى
الوصول إلى أفكدار ابتكاريدة متجدددة وتدوفير المنداخ الددافع ليدم لتحقيدق اقتصداد إبدداعي وذلدك
بتدددوفير عنصدددرين رئيسددديين ىمدددا جمدددع مجموعدددة العبددداقرة والمبددددعين مدددن الطدددالب والبددداحثين
المتميدددزين ،ووضدددع مجموعدددة مدددن ااسدددس والمؤسسدددات الداعمدددة لالبتكدددار واإلبدددداع (محسدددن
الخضيري ،)39 ، 9002 ،وذلك داخل مؤسسات التعميم الجامعي النوعي.
دميا أو يددر
 الددتعمم لمزيددد مددن النمددو االقتصددادي بحيددث ييددتم سدواء كددانتعميمدا رسد ً
ً
رسددمي بنمددو اإلنتاجيددة اإلبداعيددة ،والطددالب خاصددة الجددامعيين ىددم الددذين يقددودون المدددن إلددى
جددداول اإلبددداع العالميددة كمددا يوجددد فددي (لندددن) حيددث ى دؤالء الطددالب يقددودون التنددوع الثقددافي
ويصمون لنصف مميون طالب ىم طالب دوليون يدرسون في (لندن) من دول متنوعدة ،وىدؤالء
الطددالب المبدددعون مددن تواصدددميم االجتمدداعي سددواء بشددكل فعمدددي عمددى أرض الواقددع أو عبدددر
اإلنترنت ،ويتم االبتكار اإلبداعي بشكل رسمي في( لندن) عن طريق تعميم الفندون وعدن طريدق
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مشددداركة اإلعدددالم ،ودعدددم الشدددبكات التدددي تحمدددل تمدددك اإلبدددداعات ل سدددواق المحميدددة والعالميدددة.
)(Hartley, J. et al. , 2015, 75
واىتمت دول العالم بقياس اإلبدداع الدالزم لالقتصداد اإلبدداعي بالمددن والمجتمعدات ،
وىو قياس ييدف إلى قياس رأس المال البشري من حيث الموىبدة ،اإلنتداج واالنفتداح واالبتكدار
وأداء التكنولوجيددا ،وأىميددا الموىبددة والمشدداركة وأداء التكنولوجيددا  ،وأىميددا الموىبددة والمشدداركة
وتددم وضددع عدددة مؤشدرات لقيدداس ذلددك مثددل مؤشددر اإلبددداع فددي (ىددونج كددونج ) ،مؤشددر اإلبددداع
ااوربددي و يرىددا مددن المؤش درات ولكددن البيتيددا تدددور حددول مؤش درات قيدداس الموىبددة واالبتكددار
واإلبداع والقدرة اإلبداعية لالبتكار التكنولوجي ،والتدرابط االجتمداعي ومددى تدوفر البنيدة التحتيدة
المؤسسة واالجتماعية ،ومدى االنفتاح والتنوع الثقافي  ،والنتائج االقتصادية ل فكدار اإلبداعيدة
أيضا ىو قيم اافدراد والمؤسسدات والمجتمعدات وتوجيداتيم نحدو االقتصداد اإلبدداعي
وأىم شيء ً
والصناعات اإلبداعية(Ndou,V. et al. , 2019, 41 ) .
 وان عمميددة تمكددين ودعددم قدددرات المبدددعين بالصددناعات الثقافيددة اإلبداعيددة  ،واحتضددان تمددكالمواىب الجديدة أحدد المتطمبدات ااساسدية ويدتم مدن خدالل االنطدالق عمدى محدورين أساسديين
ااول ىو التدريب المستمر لبناء قدرات المبدعين ،وتنمية الجميور وتسويق الفندون المتنوعدة
باسدتخدام وسددائل اإلعددالم  ،والثداني ىددو تأسدديس مراكدز لتطدوير الميددن الفنيدة وتنميددة المواىددب
مستقبميا ( .عبير رفاعي.)930 ،9002 ،
واستغالليم
ً
اجتماعيا وتوفير بدل مخاطر ،وتنشيط اإلعالن
ماديا و
ً
ويضاف لذلك رعاية المبدعين ً
والتسويق لمنتجاتيم واعفائيم من الضرائب وتشجيع المناطق الحرة ( .عبير رفاعي، 9002 ،

.)946
 وان عمميددة اكتشدداف المواىددب والممكددات اإلبداعيددة مددن الطددالب لاللتحدداق بددالتعميم الجددامعيالنددوعي فددي ايددة ااىميددة ويجددب أن يددتم ذلددك بمنتيددى العنايددة واالىتمددام فددي اختبددارات قبددول
الطددالب التددي يجددب أن تنتقددي وتجددذب ليددا أفضددل العناصددر مددن المبدددعين وأصددحاب المواىددب
لالنخراط بذلك النوع الميم من التعميم.
أيضددا اسددتقطاب وجددذب الطددالب أصددحاب المواىددب والقدددرات اإلبداعيددة مددن طددالب
 ويمكددن ًالكميات ااخرى بالجامعات المصرية التابعة ليا تمك الكميات والعمل عمدى اسدتثمارىم واالسدتفادة
من ممكاتيم اإلبداعية لدعم االقتصاد اإلبداعي في مصر.
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 إن عممية انتقاء المبدعين وجذبيم ىي المرحمة ااولى في االسدتثمار فدي القددرات اإلبداعيدةفددي التعمدديم الجددامعي النددوعي ،حيددث تمييددا مرحمددة ميمددة وىددي مرحمددة احتضددان تمددك المواىددب
والممكات اإلبداعية والعمل عمى تنميتيا.
ومددن ثددم الحتضددان المبدددعين وأصددحاب الموىبددة بددالتعميم الجددامعي النددوعي البددد مددن
إنشدداء المراكددز اإلبداعيددة بتمددك الكميددات وذلددك لمددا ليددا مددن أىميددة فددي رعايددة المبدددعين وتقددديم
الرعاية ليم والدعم المادي والفكري وتكوين شبكة من العالقات بينيم وبين بعدض وبيدنيم وبدين
أف دراد المجتمددع وكددذلك البدداحثين بتمددك الكميددات وتنتشددر المراكددز اإلبداعيددة بشددكل كبيددر فددي عدددة
دول ،ومن أكثر الدول التي بيدا مراكدز إبداعيدة ىدي (بريطانيدا) ومنيدا مدا ىدو ربحدي ومنيدا مدا
ىو ير ربحي وىو الغالبية العظمى منيا وليا نظام لمعمل والتشغيل بتمك المراكدز .وىدي مراكدز
شبكية تحفز الصناعات الثقافية واإلبداعية بشكل كبير عمدى المسدتوى المحمدي واإلقميمدي وذلدك
لتوفيرىددا البنيددة التحتيددة الالزمددة لمعمددل بتمددك الصددناعات الثقافيددة اإلبداعيددة باإلضددافة لوجددود
المختصين ووجدود خددمات االحتضدان لممبددعين والتسدويق و يرىدا مدن الخددمات الداعمدة ليدم
وافكارىم ومشروعاتيم( .المركز الثقافي البريطاني.)2 – 3 ،9006 ،
ومما سبق يمكن القول أن التعميم الجامعي النوعي يجب أن يقوم بعدة جيود
لالستثمار في استقطاب وتنمية المواىب والقدرات اإلبداعية تستنتجيا الباحثة مما سبق
وتستخمصيا فيما يمي:
 -0تطدددوير وتحدددديث اختبدددارات القبدددول بكميدددات التعمددديم الجدددامعي الندددوعي السدددتقطاب الطدددالب
أصحاب الموىبة والقدرات اإلبداعية لاللتحاق بتمك الكميات.
 -9وضدددع آليدددات لجدددذب واسدددتقطاب الطدددالب الموىدددوبين وأصدددحاب الممكدددات اإلبداعيدددة لكدددي
يستفيدوا من إمكانات تمك الكميات في تنمية قبوليم.
 -4إشاعة المناخ اإلداري والتنظيمي الداعم لإلبداع بكميدات التعمديم الجدامعي الندوعي مدن أجدل
تشجيع المبدعين من تنظيم مسابقات وجوائز ومكافآت لممبدعين المتميزين.
 -3عقد مسابقات دورية بتمك الكميات افضل طالب مبدع وافضل عضو ىيئة تددريس مبددع،
وافضل قائد واداري مبدع بتمك الكميات.
 -3إنشاء مراكز لإلبداع بتمك الكميات يكون ليا نظام لمعمل بيا ،وبيا بنية تحتية
ومتخصصون ويمكنيا تقديم خدمة االحتضان والدعم اصحاب اافكار اإلبداعية
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والمشروعات اإلبداعية وااخذ بيدىا حتى تنتج وتسوق ليا منتجاتيا عبر شبكة من
العالقات المحمية والدولية وتغطييا حمالت إعالمية.
 -6توفير الدعم المالي لممبدعين لتنفيدذ أفكدارىم اإلبداعيدة وأفضدميا وتقدديم الددعم االجتمداعي
ماليا عدن طريدق شدركات داعمدة وراعيدة
ليم بالرعاية ليم وتقبل أفكارىم اإلبداعية ودعميا ً
لإلبداع في المجتمع المصري.

املدخل الجالح  :تينَْ الجكافْ لتشفَش الضياعات الجكافَْ اإلبداعَْ ًاالقتضاد
اإلبداعُ بني طالب التعلَه اجلامعُ اليٌعُ:
تعددد ثقافددة المجتمددع ىددي ااداة الرئيسددية لتماسددك المجتمددع وسددياج أمددان يحفظددو مددن
االنقسددام والتحمددل الددذي تصدداب بددو كثيددر مددن الشددعوب وأنددو أداة إليقدداظ الوحدددة فددي المجتمددع
والحفاظ عمى قيمة وعاداتو وتقاليده.
وباإلضافة لفوائد الثقافة السابقة فإنو قد أصدبحت لدو فائددة تنمويدة كبيدرة عنددما ظيدر
االقتصدداد اإلبددداعي  ،لظيددور عدددة صددناعات ثقافيددة تعتمددد فددي ااسدداس عمددى ثقافددة المجتمددع
وتراثو الثقافي وقد سبق توضيح أنواعيا في الصفحات السابقة.
وبالتالي فدإن المدوروث الثقدافي فدي المجتمدع قدد أصدبح لدو دور حيدوي وبدالغ ااىميدة
في العديد من التفداعالت عمدى االقتصداد القدومي ودفدع االقتصداد اإلبدداعي فدي المجتمدع ،حيدث
يقددوم المددوروث الثقددافي بدددور الحددافز والباعددث عمددى اإلبددداع واالبتكددار ومددن ثَدم أصددبحت ىندداك

عالقددة ارتباطيددة كبيددرة بددين الت دراث الثقددافي واقتصدداديات اإلبددداع  ،وكددل مددنيم مددؤثر فددي احخددر
وبالتددالي البددد مددن الفيدددم الجيددد لمتددراث الثقدددافي حتددى يددتم توظيفدددو واسددتخدامو فددي االقتصددداد
أيضددا إعددادة ابتكددار الت دراث الثقددافي وتطددويره وتحديثددو لتحقيددق اقتصدداديات
اإلبددداعي ،ويمكددن ً
اإلبداع والتطور الحضاري في المجتمع( .محسن الخضيري.)092 –004 ، 9002 ،
اىتمددت دراسددة) (Denatale, D. &Wassall,G. H. ,2007,19-20بددالمكون
الثقافي لالقتصاد اإلبداعي وأوضحت أنو لكي يتطدور البدد مدن سدد الفجدوة الثقافيدة لددى اافدراد
ان الثقافة أىم عنصر لإلنتاج واإلبداع في الصناعات الثقافية وال يمكدن إنتداج منتجدات ثقافيدة
إبداعية بدون اإللمام بالجانب الثقافي وبشكل عميق.
عالميددا
وقددد اىتمددت اامددم المتحدددة بضددرورة التعدداون فددي مجددال االقتصدداد اإلبددداعي
ً

وتوظيف التراث الثقدافي ل مدم مدن أجدل النيدوض باقتصداد اإلبدداع والعمدل عمدى تحسدين القددرة
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التنافسية لممشدروعات اإلبداعيدة الصدغيرة والمتوسدطة الحجدم بالتعداون مدع الشدركاء المحميدين،
ولتشددجيع إدخددال البعددد الثقددافي فددي االقتصدداد اإلبددداعي فقددد حثددت (اليونسددكو) عمددى االىتمددام
بالمجاالت ذات ااولية وىي( :عمرو ىدية .)040 ،9003 ،
 وضع الثقافة في صمب االقتصاد. تقديم خدمات الدعم لحماية وتطوير قيم ثقافية تمثل التنوع الثقافي. تقديم المساعدة التقنية بحسب الطمب لتعزيز السياسات الثقافية.وترى دراسة مرفت برعي (9004م) بأن التربية المتحفيدة ل طفدال وزيدارتيم لممتداحف
يعمل تعريفيم بالتراث الثقدافي لمجدتمعيم وتطدوره عبدر العصدور ،وأوصدت تمدك الدراسدة بإنشداء
المزيددد مددن تمددك المتدداحف لتسدديم فددي المجتمددع فددي تقددديم الكثيددر والمزيددد مددن اإلشددعاع الثقددافي
الذي يحقق عوائد اقتصادية عمى المجتمع ويعمل عمى تنميتو.
ولقددد تزايددد ارتبدداط اإلنتدداج الثقددافي بآليددات الصددناعات اإلبداعيددة فددي االقتصدداد الجديددد،
وان الحاجة تدعو إلى إعادة التفكير في ااسس التي تعزز وتدعم اإلنتداج الثقدافي ،وان ظيدور
االقتصدداد اإلبددداعي أدى إلددى تحدددى التفكيددر فددي الثقافددة واإلبددداع بأشددكاليما المختمفددة كعناصددر
أساسية لالقتصاد اإلبداعي ويرى (شاليني فنتوريممي) أن فيم االقتصاد اإلبدداعي يتطمدب إعدادة
التفكيددر بصددورة جددادة فددي طريقددة فيمنددا لمثقافددة وىددي ترصددد ثالثددة مواريددث تسددود التفكيددر فددي
الثقافة وىي( :جون ىارتمي ،مايو .)024 –029 ،9004
 الميراث الجمالي :وارتباطو باالمتياز في الفنون الجميمة. الميددراث اانثروبولدددوجي :وفيمددو لمثقافدددة كنظددام رمدددزي متمقددي ومشدددترك أو طريقددة شددداممةلمحياة بالنسبة إلى المجتمع.
 الميراث الصناعي أو التجاري  :والذي ينظر إلى المنتجات الثقافية كسمع صناعية تباعلممستيمكين.
وان االىتمام بالثقافة واإلبداع وزيدادة دور الثقافدة فدي الحيداة االقتصدادية يطمدق عميدو
(جون ىارتمي) تثقيف الحياة االقتصادية (جون ىارتمي ،مايو .)044 ،9004
وىناك من يرى أن ىناك قيمة المضافة الكتساب الثقافة ىدي(Schlesinger, p. , 2017, :
)85
 القيمة الجوىرية :وىي القيمة الميمة وىي إثراء الثقافة في حد ذاتيا. القيمة االجتماعية :تحسين التحصيل العممي وتحسين مستوى اافراد.- 300 -
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 القيمة االقتصادية :وىي المساىمة في النمو االقتصادي وخمق فرص العمل بااعمالاإلبداعية الثقافية.
ويتمخص دور الثقافة في االقتصاد اإلبداعي في أن المجال الثقافي ىو المفتاح لمتنمية
المستدامة وتعزيز وتوليد الصناعات اإلبداعية  ،وتسعي (اليونسكو) لممساواة بين الشمال
والجنوب من حيث الموارد الثقافية والتراث الثقافي والثقافة المعاصرة حتى تجمب اإلبداع
واالبتكار إلى االقتصاد ،ولقد أشارت خطة أمانة االقتصاد اإلبداعي في (البرازيل) عام
 9000م ،إلى دور الثقافة والتنوع الثقافي باعتباره ذات صمة وثيقة باالقتصاد في المجتمع
وأن االستثمار في االقتصاد اإلبداعي في (البرازيل) يتطمب التنوع الثقافي ورعاية اإلبداع مع
االستدامة ،وأنشأت بالتالي أمانة دائمة لالقتصاد واإلبداع داخل وزارة الثقافة عام 9009م.
)(Schiray, D. M. et al. , 2017, 512
كبير عمى االقتصاد اإلبداعي ،والثقافة ىي التي تخمق العديد
تأثير ًا
كما أن لمثقافة ًا
من الوظائف واارباح الكثيرة ،ولذلك أصبحت الثقافة صناعة إبداعية مثل أي صناعة من

الصناعات ااخرى  ،بالتالي فإن الصناعات الثقافية مرتبطة باانشطة الثقافية أو بشكل أوسع
بالقطاع الثقافي في المجتمع ،وبذلك تتوثق عالقة الثقافة بالتنمية في المجتمع ،إن الثقافة
تقدم المرجعية الفكرية واافكار الثقافية التي تحول إلى صناعات ثقافية ،ويجب عمى كل من
يطمب العمل في تمك الصناعات االىتمام باانشطة الثقافية انيا ىي التي تولد لو اافكار
اإلبداعية التي تنتج صناعات ثقافية(Greffe, X. ,2016, 73) .
ينبوعدا لالقتصداد اإلبدداعي فدي العدالم
ويتضح مما سبق أىميدة الثقافدة وأنيدا أصدبحت
ً
ويجب االىتمام بالثقافة المحميدة وتوظيفيدا فدي صدناعات ثقافيدة وابداعيدة فدي المجتمدع والعمدل
عمددى تطددوير تمددك الثقافددة وتحددديثيا واعددادة اسددتخداميا فددي االقتصدداد اإلبددداعي والعمددل عم دى
تسويق تمك الثقافات المحمية ومنتجاتيا الثقافية لممجتمعات ااخرى لتعريفيم بيا.
والتعميم الجدامعي الندوعي يجدب أن ييدتم بغدرس ثقافدة المجتمدع لددى طالبدو وتعدريفيم
بالموروث الثقافي الضخم الذي امتمكو المجتمع المصري مدن الحضدارات المتتاليدة عمدى اارض
المصرية ،ويرى محمد نصر أن المناىج التعميمية بكميات التعميم الجامعي النوعي يجدب أن يدتم
ارتباطيا بثقافة المجتمدع التدي تدؤثر فدي فمسدفة المجتمدع ومدن ثدم فدي فمسدفة التربيدة والتعمديم
وبالتالي تؤثر بشكل كبير في المنيج الدراسي (محمد نصر.)00 – 00 ،9002 ،
- 309 -

المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي .....................................

وبالتالي توجد ضرورة تزويد المناىج الدراسية بالثقافدة العامدة والثقافدة العمميدة وكدل
التراث الثقافي الموروث حتى تمدم بدو تمدك ااجيدال المبدعدة بدالتعميم الجدامعي الندوعي ويدنعكس
في إنتاجيا من الصناعات الثقافية الداعمة القتصاد اإلبداع.
وفي دراسة حدول اإلعدداد الثقدافي بكميدة التربيدة النوعيدة  ،وقدد قصدد الباحدث باإلعدداد
الثقددددافي االىتمددددام بددددالمقررات الثقافيددددة واالجتماعيددددة واإلنسددددانية ،والمشدددداركة فددددي الندددددوات
والمسددابقات وزيدددارة اامددداكن التاريخيدددة  ،اامدددر الدددذي يسددداعد عمدددى تنميدددة المعمومدددات العامدددة
واكتساب عدد من القيم  ،وأنماط السموك التي تحقق القبول االجتماعي ،وتوصمت الدراسدة إلدى
نقص عدد الساعات الالزمة لمجانب الثقافي في إعداد ااخصدائي بكميدات التربيدة النوعيدة ،وأن
من قرر أىمية ىذا الجانب تجاو از نسبة ( ، )% 24وأن من أكد عمى وجود مثدل ىدذا القصدور
وصموا إلى نسبة (( .)% 64كمال الدين محمد.)302 ،9000 ،
ولتوظيف مدخل تنمية الثقافة لتحفيز الصناعات الثقافية واإلبداعيدة لتحقيدق االقتصداد
اإلبددداعي بددين طددالب التعمدديم الجددامعي النددوعي فقددد استخمصددت الباحثددة مددا يجددب أن يقددوم بددو
التعميم الجامعي النوعي تجاه ذلك فيما يمي:
 -0تعريف الطالب بالصناعات الثقافية واإلبداعية القائمة عمى الثقافة المحمية والقومية بكل
أنواعيا.
 -9ددرس وتنميددة الثقافددات المحميددة والقوميددة لدددى طددالب التعمدديم الجددامعي النددوعي واالعت دزاز
بيا.
 -4تكميف الطالب بأبحاث عن الثقافة وآثارىا عمى االقتصاد لتنمية الجانب الثقافي لدييم.
 -3االىتمددام بالتربيددة المتحفيددة فددي التعمدديم الجددامعي مددن أجددل تعزيددز وتعظدديم الثقافددة المحميددة
والقومية في نفوس طالب التعميم الجامعي النوعي في مصر.
 -3زيددادة عدددد السدداعات الدراسددية المخصصددة لمجانددب الثقددافي أثندداء إعددداد الطددالب بكميددات
نظر اىميتيا لمجال تخصصاتيم.
التعميم الجامعي النوعي في مصر ًا
 -6ضددرورة أن تنبثددق جميددع المندداىج الدراسددية بددالتعميم الجددامعي النددوعي مددن ثقافددة المجتمددع
وتدعميا وتنمييا.
 -4ضددرورة االنفتدداح عمددى الثقافددات ااخددرى لمتعددرف عمايددا ومددن أجددل الحفدداظ عمددى ثقافتنددا
القومية وعمى تميزىا بين تمك الحضارات.
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 -2ضرورة توظيف الثقافة القومية في ااعمال المطموبة من الطدالب ومدن البداحثين مدن أجدل
االستخدام الفعال لثقافتنا في الحياة الدراسية بالتعميم الجامعي النوعي.
 -2ضرورة توجيو الطدالب إلدى كيفيدة تحويدل كدل جواندب الثقافدة القوميدة إلدى اقتصداد إبدداعي
يسيم في تنمية المجتمع المصري.
 -00ضرورة توجيو الطالب إلى استخدام مسدتحدثات العصدر الرقمدي فدي الحفداظ عمدى ثقافتندا
القوميددة ونشددرىا وتوظيفيددا فددي الحيدداة االقتصددادية الرقميددة ولدددعم االقتصدداد اإلبددداعي فددي
مصر.

املدخل الزابع  :تطٌٍز ًتٌظَف امليظٌمْ التعلَنَْ ًالتدرٍبَْ بالتعلَه اجلامعُ
اليٌعُ لتينَْ معارف ًموارات االقتضاد اإلبداعُ بني طالبى:
حتى تتقدم الدول فإنيا البدد أن تعطدي وزًندا ذا أىميدة لالقتصداد اإلبدداعي ،حيدث تقدوم

بددالتركيز عمددى الجامعددات والمعاىددد العميددا المتخصصددة وتقددوم بوضددع المقددررات الالزمددة لتحقيددق
طفرة نوعية في التعميم ،كما أنيا تعطي لمراكز التدريب المتخصصدة أىميدة خاصدة فدي التعامدل
مع القضايا الرئيسية لالقتصاد اإلبداعي ،ممدا يدؤدي إلدى التعدرف عمدى أصدحاب العقدول النيدرة
مدن العبدداقرة  ،والمفكددرين أو فدي اسددتثمار جيددود جاندب كبيددر مددن طاقدة الشددباب المقبمددين عمددى
الحياة والمتفتحين ليا والد ار بين فدي تحقيدق السدبق اادائدي الدذي يعممدون عميدو إلدى االقتصداد
اإلبداعي( .محسن الخضيري.)33 ، 9002 ،
وفيما يمي توضيح جيدود بعدض الددول ااجنبيدة فدي تطدوير منظومدة التعمديم والتددريب
بالتعميم الجامعي لتحقيق االقتصاد اإلبداعي :
زاد التعميم الجامعي من دعم الفنون والعموم اإلنسانية مما زاد من الوعي بممارسة
المين اإلبداعية.
* تخفيض دات التمويددل عمددى قطدداع الفنددون والثقافددة دفعددت الفنددون والشددركات اإلبداعيددة إلددى أن
تسددعى إلددى مزيددد مددن التعدداون مددع مؤسسددات التعمدديم الجددامعي وذلددك كشددريك جديددد يقددود معيددا
السفينة مما أدى لفتح موارد وكفاءات جديددة لكمييمدا كاندت واضدحة فدي اإلنتداج المشدترك مدن
حيث إدارتيا وانتاجيا وقيمتيا وتأثيرىا.
* التعاون بين التعميم الجامعي وقطاعات الفنون ووضعت (إنجمت ار) منح جديددة لمبحدث العممدي
وذلددك إلش دراك ااكدداديميين فددي البحددث والتطددوير الرقمددي لمشدداريع الفنددون اإلبداعيددة باإلضددافة
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لددورىم فدي تدددريس بدرامج خاصدة بددالفنون اإلبداعيدة بالجامعددات ،ممدا يسدفر عنددو زيدادة جددودة
الخريجين ومن ثم توظيفيم(Gilmore, A. &Comunian, R., 2016, 3 - 4) .
حدددث االتحددداد ااوربدددي عمدددى أندددو يجدددب ابتكدددار بدددرامج لمدراسدددة فدددي القطددداع الثقدددافي
واإلبداعي وضرورة التعميم والبحث واكتسداب المعرفدة حدول تمدك القطداع وضدرورة تدوفير التعمديم
متعددد التخصصدات وفيدم الثقافدات ااخدرى(Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, .
)414
ومدددن البدددرامج الدراسدددية المبتكدددرة بالجامعدددات البدددرامج القائمدددة عمدددى الدددربط بدددين عددددة
تخصصددددات منيددددا المجدددداالت الفنيددددة واالقتصددددادية والقانونيددددة مددددع دراسددددة المغددددات ااجنبيددددة.
)(Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, 415
ويجددب أن يكددون ىندداك تعدداون وتكامددل بددين المؤسسددات التعميميددة والتددي سددوف تدددعم
التواصدل بدين الكميدات والجامعدات وااكاديميدات الفنيدة حتددى يدتم التعداون بينيدا مدن أجدل إنجدداز
ىذه البرامج الدراسية المتعددة التخصصات.
يجب عمى التعمم التحول نحو تصميمو واصالحو حتى يقوم بتنمية المواىدب اإلبداعيدة
والبد من تغيير نظم التدريس لذلك كما يمي (Gu, W., 2018,1319- 1320):
 -0تحقيق تدريب متعدد القطاعات والتخصصات داخل مؤسسات التعميم الجامعي.
 -9اعتمداد طدرق تددريس إبداعيدة تعمدل عمددى تنميدة اإلبدداع الثقدافي واإلبدداع التقندي واإلبددداع
في اإلدارة والتسويق وتنمية أصحاب المشاريع اإلبداعيدة تددعو إلدى ابتكدار طدرق التددريس
التي تركز عمى التعميم االبتكاري وأن يكون التعميم متعد التخصصات أثناء عمميدة التددريس
 ،والمندداىج تكددون ابتكاريددة وتشددتمل عمددى ريددادة ااعمددال ودمددج الطددالب وتشددجيعيم عمددى
المشدداركة فددي تنظدديم المشدداريع وأن تنش د بالجامعددات مؤسسددات بيددا مركددز خب دراء متعدددد
التخصصات.
 -4كسر الحدود الوطنية في إنتاج المواىب الدولية ،حيث يجدب اإللمدام بكدل الثقافدات والمغدات
فدي الكميددات والجامعددات فدي (الصددين) وفددي الغدرب وذلددك فددي الكميدات والجامعددات وذلددك ان
الجامعددات منصددات ضددخمة لالطددالع الثقددافي ،وذلددك سدديؤدي إلددى تحسددين التعدداون الدددولي
وزيادة القوة التنافسية لتصميم المواىب اإلبداعية.
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 -3المطالبة بالتعميم مدى الحياة وتوفير المرونة في توفير فرص التعمديم فدي أي وقدت ليدؤالء
الموىوبين والمبددعين فدي الصدناعات اإلبداعيدة ،تعزيدز الميدارات الخاصدة ليدم عدن طريدق
التدريب وتحويل التعميم الجامعي إلى تعميم مدى الحياة.
وأوصت دراسدة ) (Schlesinger, p. , 2017, 83-84بضدرورة قيدام التعمديم الجدامعي بمدايمي
لتحقيق االقتصاد اإلبداعي-:
 تقدم الجامعات مقررات عدن الصدناعات اإلبداعيدة والثقافيدة وعدن مفداىيم االقتصداد اإلبدداعيمع االىتمام بالبعد الرقمي.
جنبدا إلدى
 االىتمام بالبحوث العممية بكثافة في مجال اإلبداع واالقتصاد اإلبداعي وتطور ذلك ًجنب مع ااجندة الحكوميدة وكدل مراكدز البحدوث قامدت بدذلك ووضدعت االقتصداد اإلبدداعي عمدى
جدول أعماليا.
 تقوم الجامعات بدور الوسيط الثقافي مع مؤسسات المجتمع ااخرى في جميع المراحل حتدىمرحمدة الماجسدتير مدن أجددل التعداون فدي نشددر ثقافدة االقتصداد اإلبددداعي واالسدتفادة مدن البنيددة
التحتية بمؤسسات المجتمع ااخرى ذات الصمة.
وأوضددحت الدراسددة أنددو قددد أٌنشددئت فددي خمددس جامعددات كبددرى فددي (بريطانيددا) خمددس اتحدداداتلدددعم االقتصدداد اإلبددداعي ،أربعددة منيددا مراكددز تبددادل المعرفددة لإلبددداع  ،والمجموعددة الخامسددة
كمركز أبحاث مع إحالة اابحاث الخاصة باالقتصاد اإلبداعي وااعمال الجديدة إلييا.
وأما (كوريا ) فقد وضدعت ميزانيدة إلنشداء أقسدام بالكميدات لمصدناعات الثقافيدة فدي الكميدات
والجامعات الكورية لتنمية الصناعات الثقافية وتطويرىا(Editorial, 2015,6) .
وأوصت بضرورة إعدادة تأسديس المؤسسدات العامدة فدي (كوريدا) وتحويدل التعمديم نحدو
االقتصدداد اإلبددداعي وضددرورة تطددوير الممارسددات فددي االنتقددال إلددى نظددام تعميمددي يتناسددب مددع
االقتصاد اإلبدداعي ،ويعمدل ىدذا النظدام فدي المجتمدع لتحويدل وتصدميم الظدروف لإلبدداع  ،دون
التدخل البيروقراطي لإلدارات العميا  ،والبد من تقوية المجتمع المدني المفتدوح الدذي ينشدر روح
اإلبداع مع تحقيق المواطنة الثقافية لتحقيق اقتصاد اإلبداع وتطويره في كوريا(Editorial, .
)2015,8
ويجب عمى التعميم الجامعي النوعي أن ييتم بإكساب طالبو المعارف والميارات
الخاصة بتحقيق االقتصاد اإلبداعي حيث يجب عمى التعميم أن يتجاوب في ذلك ويحدث بو
تغييرات كبيرة في أصول التدريس وفي المقررات ،وفي التقييم والخبرة التعميمية لكل من
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ااساتذة والطالب ،وأصبح التعميم خبرة إبداعية يحفزىا الطالب نفسو ،وىو تحول كبير،
فميست البم د وال مساحتيا وال مواردىا الخام وال سكانيا ىي التي تحدد التعميم واإلبداع إنما
تعتم د عمى تنظيمنا انفسنا لنشر التعميم وتشجيع اإلبداع وروح المستثمر الصغير واالبتكار
(جون ىارتمي ،أبريل .)42 ،9004
ومن ثم يجب أن يتبني التعميم الجامعي النوعي منطمقات فكرية تقوم عمى تكاممية
وشمول الجوانب المعرفية وما تتطمبو ميارات واتجاىات وجدانية بما تتضمنو من أخالقيات
تتيح لممتعمم إزالة الحواجز بين المجاالت الفنية ومجال اإلبداع فييا ،وعمى مؤسسات التعميم
النوعي تنمية وممارسة اإلبداع كمحور رئيسي لمعممية التربوية وكاستثمار فكري عمى أسس
عممية وتكنولوجية بتبن استراتيجية التنمية الفكرية ،ويتطمب معيا فكر مبدع وتحديات مختمفة
تغير التقاليد التربوية السائدة وتعدل طرق تكوين وتربية القدرات اإلبداعية وطرق وأساليب
إثارة وتحفيز اإلبداع( .فيمي دراج.)423 ، 9006 ،
وذلددك يعنددي ضددرورة تطددوير المنظومددة التعميميددة وكددذلك التدريبيددة بددالتعميم الجددامعي
النوعي والبعد عن كل الطرق التقميدية  ،والبحث عن طرق تدريسدية ومقدررات وطدرق تقويميدة
كميا تعتمد عمى اإلبداع بكل أشكالو وتعمل عمى تنميتو لدى الطالب.
وبالتالي يجب تطوير وتوظيف المنظومة التعميمية والتدريبية بالتعميم الجامعي الندوعي
مددن أجددل تنميددة معددارف وميددارات التعمدديم النددوعي وذلددك كمددا بالنقدداط التاليددة التددي استخمصددتيا
الباحثة فيما يمي:
 -0تضمين المناىج الدراسية معارف متنوعة عن االقتصاد اإلبداعي وأىم أىدافو ومجاالتو.
 -9أن تحتددوي المقددررات الدراسددية عمددى معمومددات عددن الصددناعات الثقافيددة اإلبداعيددة وأنواعيددا
المختمفة ودورىا في تحقيق االقتصاد اإلبداعي.
 -4تضمين المقررات الدراسية معمومات ومعارف عن الموىبة وتنميتيا لموصول بيا إلى
مرحمة اإلبداع.
 -3تطوير طرق التدريس بحيث تكون في حد ذاتيا عممية تنمي اإلبداع لدى المتعممين بتمك
الكميات.
 -3استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة في العممية التعميمية لتدريب الطالب
عمييا وتعريفيم عمييا.
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 -6أن تتضمن اانشطة الطالبية مسابقات بين الطالب عن اإلبداع ودوره في االقتصاد
اإلبداعي.
 -4إجراء فعاليات ثقافية بالكميات المختمفة من أجل نشر الثقافة القومية بينيم وتعريفيم
بالموروث الثقافي لممجتمع.
 -2تنظدديم أنشددطة طالبيددة يمكددن مددن خالليددا اسددتقطاب الطددالب المبدددعين والعمددل عمددى تنميددة
ممكاتيم اإلبداعية واالستفادة منيا.
 -2تطوير المنظومة التدريبية بالكمية بتجييدز الدورش الالزمدة بدااجيزة التكنولوجيدة المتطدورة
من أجل تمكين الطالب من ميارات إنتاجية اقتصادية إبداعية.
 -00التوسددع فددي التعمدديم التبددادلي وذلددك بالتعدداون مددع مؤسسددات اجتماعيددة أخددرى يددتم تدددريب
الطالب بيدا مثدل اإلذاعدة والتمفزيدون والمتداحف والمعدارض وقصدور الثقافدة والمصدانع مدن
أجل التدريب في تمك المؤسسات وفي نفس الوقدت يمكدن ليدذه المؤسسدات أن تسدتفيد مدن
الطالب المبدعين ويتم االستفادة منيم في تطوير العمل بتمك المؤسسات.
 -00تطوير نظم التقويم واالمتحانات بكميات التعميم الجامعي النوعي وذلك باستخدام الحاسب
احلي وأس اليب تقويم تكنولوجية حديثة تقيس اإلبداع عند الطالب وتعمل عمى تنمية
الميارات اإلبداعية لدييم.
 -09تطوير قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس العاممين بكميات التعميم الجامعي النوعي
وامدادىم بكل ما يمزميم منيا لمقدرة عمى رس وتنمية قدرات وميارات االقتصاد اإلبداعي
لدى طالبيم.

املدخل اخلامط :تينَْ نفإات التعامل يف صٌم العنل باالقتضاد اإلبداعُ بني طالب
التعلَه اجلامعُ اليٌعُ:
حتددى يددنجح الخريجدون فددي االلتحدداق بسددوق العمددل ال بددد مددن إلمدداميم بكددل الكفدداءات
والجدددارات التددي تمددزميم لمتعامددل فددي سددوق العمددل ،ولقددد ثبددت أن عدددم كفدداءة وحرفيددة خريجددي
الجامعات المصرية فدي مختمدف التخصصدات وأدى إلدى عددم سدد احتياجدات سدوق العمدل ،ممدا
ترتددب عميددو ل سددف فددي السددنوات ااخيددرة أن أس دواق العمددل الخارجيددة بدددأ تنصددرف عمددى طمددب
العمالة المصرية ،وبدأت ااسواق العربية تسدتبدليا بعمالدة أميدر وأوفدر مدن دول جندوب شدرق
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آسيا ،وتزامن ذلك مع إ راق السوق المحمي بخريجيين ير مؤىمين بسدبب قمدة تددريبيم وعددم
مواكبتيم لمتطمبات سوق العمل الحديثة (زينب صبرة.)000 ،9002 ،
 واذا كددان االقتصدداد التقميدددي فددي حاجددة إلددى إعددداد وتأىددل الخددريجين بشددكل وصددفات محددددة،فبالتددالي االقتصدداد اإلبددداعي يحتدداج إلددى خددريجين مبدددعين تددم إعدددادىم وفقددا لمندداىج وطددرق
تدريسية إبداعية حتى ينمي ممكاتيم اإلبداعية.
 ولقد أدى االقتصداد اإلبدداعي إلدى خمدق فدرص عمدل كثيدرة ومتنوعدة وذلدك يحدتم عمدى طدالبوعالميددا حتددى يددتم االسددتعداد ليددا
محميددا
التعمدديم الجددامعي النددوعي معرفددة تمددك الفددرص المتاحددة
ً
ً
باكتساب ما يمزميا من ميارات وقدرات إبداعية.
 واالقتصدداد اإلبددداعي يتميددز بأنددو اقتصدداد أصددبح فييددا التسددويق والتسددوق يددتم بشددكل إبددداعيوفعال يصنع ااسواق ويتعيدىا باإلضافة لالستمرارية والتعديل والتطوير والمشداركة الفاعمدة لدو
واندو اقتصدداد يددتم بشددكل فددوري وبدددون فواصددل وبتفاعددل كامددل وكددل تمددك العمميددات أدت لتحقيددق
مكانة االقتصاد اإلبداعي العالية في اقتصاد المجتمعات(محسن الخضيري.)43 ، 9002 ،
وبالتالي يجب عمى طالب التعميم الجامعي النوعي اإللمام بكل تمك الميارات الخاصدة بالتسدويق
اإللكترونددي الجديددد واإلبددداعي وبآلياتيددا حتددى يسددتطيعوا مواكبددة مددا يحدددث فددي سددوق االقتصدداد
اإلبداعي المحمي والعالمي.
 ومن أىم المشكالت التي تواجو المبدعين العاممين في سوق العمدل باالقتصداد اإلبدداعي ىدوالتقميددد والقرصددنة وسددرقة أفكددارىم وابددداعاتيم،وبالتالي يجددب عمددى المبدددعين العدداممين بسددوق
العمددددل أن يتعممددددوا كيددددف يحمددددوا أفكددددارىم وابددددداعاتيم  ،وأن التوعيددددة بالممكيددددة الفكريددددة عددددن
الموضوعات الميمة ومن الميارات التي يجب أن يكسبيا ليم التعميم الجامعي النوعي.
إن سددرقة الممكيدددة الفكريدددة ىددي قصدددية ميمدددة وحقدددوق النشددر والتدددأليف والتدددي يجدددب
خطيدر أمدام االبتكدار واإلبدداع ويقدف فدي
ًا
حمايتيا ولكدن تتعدرض لمسدرقة ممدا يجعدل ذلدك معوقًدا
طريق تعزيز النمو في االقتصاديات اإلبداعية  ،ويجدب عمدى الحكومدات إيجداد حمدول لممحافظدة
عمى حقوق التأليف والنشر والعالمات التجارية وبراءات االختدراع حتدى يفضدي ذلدك إلدى تحفيدز
اانشطة اإلبداعية(White, D. S., et al. , 2014, 48) .
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حقددوق المؤلددف لمصددناعات الثقافيددة مددن أىددم الميددارات التددي يجددب إدارتيددا فددي العصددر
الرقمي فدي محاولدة لمحفداظ عمدى حقدوق المؤلدف والنشدر وتبدذل جيدود ضدخمة مدن أجدل تأكيدد
وتطبيق القانون كوسيمة لمتسجيل وانقاذ حقوق المبدعين والمحافظة عمييا والعمل عمى إيقداف
القرصنة التي تحدث وتم إ الق مصادر ير قانونية واسدترداد الددخل المسدروق مدن أصدحابو.
)(Klein, B. et al. , 2015, 7
ولقد أثبتت دراسة (بأندونسيا) وىي دراسة (كداثرين جويدل )9002 ،أن حدوالي (00
 )%فقددط مددن المبدددعين والجيددات العاممددة باالقتصدداد اإلبددداعي فددي إندونيسدديا ىددم فقددط الددذين
اكتسددبوا كيفيددة المحافظددة عمددى حقددوق الممكيددة الفكريددة ،ولددذلك تددنظم منظمددة الويبددو )(Wipo
أنشددطة توعوعيددة فددي المدددن فددي جميددع أرجدداء البمددد ليددذا الغددرض وتعمددل عم دى الحفدداظ عمييددا
بالتعدداون مددع وسددائط اإلعددالم ،وتددم تقددديم تطبيددق عمددى اليدداتف المحمددول صددادر عددن الوكالددة
الدوليددة لحقددوق الممكيددة الفكريددة ) (Wipoلكددي يددزود المسددتخدمين بمعمومددات أساسددية عددن
الممكية الفكرية الحفاظ عمييا.
 ومن الميدارات ااساسدية المطموبدة بسدوق العمدل ىدي ريدادة ااعمدال والمشدروعات الصدغيرةوالمتوسددطة ،وبالنسددبة لطددالب التعمدديم الجددامعي النددوعي البددد ليددم مددن اإللمددام بكيفيددة ريددادة
المشروعات الفنية اإلبداعية في مجال تخصصاتيم.
يدددرى (جدددون ىدددوكنز) أن االقتصددداد اإلبدددداعي كنشددداط ريدددادي يتطمدددب خمدددس عوامدددل
لمنجدداح وىددي :الرؤيددة  ،التركيددز  ،البصدديرة الماليددة  ،والفخددر واإللمدداح(Ghazi, E. L. .
)&Goede, M., 2017, 1941
العمل الريادي يعتبر سمة أساسية لمنجاح فدي الصدناعات اإلبداعيدة  ،وتحدول االنتبداه
إليددو مددن أجددل التغمددب عمددى كددل المشددكالت التددي تواجددو أصددحاب ااعمددال اإلبداعيددة فددي سددوق
العمل بسبب التنافسية الشديدة وضغوطيا.
يجب عمى التعميم الجامعي تعميم وتدريب طالبو عمى ريدادة ااعمدال اإلبداعيدة  ،حيدث
إن العمددال المثقفددين والمبدددعيين يعممددون لحسددابيم الخدداص وىددم يمزجددون بددين العمددل الحددر
وااعمال الخاصة  ،ومنيم أصحاب المشروعات اإلبداعية الصدغيرة والمتناىيدة الصدغر وبالتدالي
ال مفددر مددن االتجدداه لددتعمم ريددادة ااعمددال الفنيددة كمتطمددب رئيسددي لكددل مددن يعمددل باالقتصدداد
اإلبددداعي والصددناعات اإلبداعيددة ،وذلددك يحتدداج إلددى تعمدديم ريددادة ااعم دال بددالتعمم العددالي انيددا
ليست مثل الموىبة التي تولد مع اإلنسان  ،ويتطمب ذلك مدن مقددمي خددمات التعمديم الجدامعي
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العمل عمى تعميميا لطالبيم لمتدريب عمييدا بشدكل دقيدق مدع االىتمدام بالجاندب الثقدافي لددييم.
)(Munro, E. , 2017, 17
وان النشاط الريادي في اية ااىمية لرواد ااعمال المبدعين حتى يمكنيم من العمل
بمرونة وامتالك الخمس عوامل الحاسمة لمنجاح وىي الرؤية  ،التركيز  ،الفطنة المالية،
الفخر واإللحاح  ،ويجب عمى اافراد المبدعين امتالك ميارات االتصال الممتازة وميارات
التواصل مع احخرين ).(White, D. S., et al. , 2014, 47
وىناك من يرى انو لتحقيق ذلك البد من قيام التعميم الجامعي بالتالي (Gu, W., :
)2018, 1318
 البد من إضافة تعميم ريادة ااعمال في مناىج التعميم الجامعي حيث إن المعرفة بريادةااعمال والتدريب عمى تنظيم المشروعات وتعزيز روح المادة من ااشياء الميمة لتنمية
المواىب اإلبداعية ،ودمج اافكار الريادية وكل ما يتعمق بأنشطة الريادة في برامج التعميم
الجامعي.
 يمكن عمل وانشاء منصة ااعمال وتصميم العديدد مدن أشدكال الحاضدنات ل عمدال لتشدجيعالطالب ،وكذلك الشركات اإلبداعية والربط بيدنيم مدن أجدل دعدم االبتكدار واإلبدداع ومدن أمثمتيدا
الددربط بددين الطددالب والمنفعددة الصددناعية واإلبداعيددة  ،والحاضددنة التجاريددة تقددوم بتددوفير الدددعم
الميني لمطالب ورأس المال الذي يمزميم لمبدء في عمميم(Gu, W., 2018, 1318) .
وان التعميم الفني النوعي بالذات دوره ميم ويجب تطويره عن طريدق سياسدة التعمديم
واإلدارة االسددتراتيجية وذلددك لقربددو مددن تخصصددات االقتصدداد اإلبددداعي ومجاالتددو  ،وضددرورة أن
دور تجاه تنمية القطاع الثقافي واإلبداعي واتاحة المعمومدات والحقدائق عدن
يمعب المجتمع كمو ًا
اإلبداع ودوره في االقتصاد اإلبداعي(Ghazi, E. L. &Goede, M., 2017, 1942) .
 ومددن أىددم جدددارات سددوق العمددل باالقتصدداد اإلبددداعي اتقددان التعمددل مددن تكولوجيددا المعمومدداتواالتصاالت ومن أىدم أدواتيدا شدبكات التواصدل االجتماعيدة انيدا تقدوم بددور ميدم لمغايدة تجداه
اقتصاد اإلبداع حيث تقوم بدور الوسيط لنشر القيم الثقافيدة لممنتجدات اإلبداعيدة وتعتبدر قندوات
لتوزيدددع مخرجدددات اإلنتددداج مدددن االقتصددداد اإلبدددداعي (المنتجدددات اإلبداعيدددة)  ،وبالتدددالي المواقدددع
اإللكترونية ليا عديد من الفوائد عمى االقتصداد اإلبدداعي ودعمدو والعمدل عمدى زيادتدو وانتشداره
وعالميا(Sung, T. K., 2015, 91) ) .
محميا
ً
ً
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كمددا تعمددل تمددك الشددبكات االجتماعيددة عمددى دعددم اإلليددام والعمددل المحمددي  ،فيددم
الكفاح العالمي في ذلك اامدر  ،االتصدال التجداري ،التعمديم مدن أخطداء احخدرين  ،العثدور عمدى
شدددركاء لممشددداريع فدددي المسدددتقبل ،الحصدددول عمدددى ردود الفعدددل مدددن العقدددول المختمفدددة  ،تمبيدددة
احتياجددددددات المجددددددال الحقيقيددددددة  ،تكددددددوين اسددددددم ورسددددددالة بددددددين المنافسددددددين فددددددي السددددددوق.
)(Schneidman, D., 2016,9
 ومن الميارات الحديثة الالزمة لسوق العمل الميارات الناعمة وتوجد عدة دراسدات تناولتيدابالدراسة منيا دراسة (مؤمن عبدد الواحدد ،)9006 ،ودراسدة (سدعيد موسدى ،)9002 ،ودراسدة
(صددالح شددبير  ، )9006 ،ودراسددة (عددال حجدداج ،)9003 ،ودراسددة (نعددم رضددون ،)9002 ،
وكل تمك الدراسات أثبتدت أىميدة الميدارات الناعمدة  Soft Skillsلمحصدول عمدى الوظدائف فدي
جميددع المجدداالت سددواء لمعمددل بالمددددارس الحكوميددة مثددل دراسددة (واصددف العددددوان،)9003 ،
وأيضددا ميمدددة لمعددداممين بدددوزارة التربيددة والتعمددديم العدددالي كمدددا فددي دراسدددة (مدددؤمن عبدددد الواحدددد،
 ،)9006وأيضددا تمددك الميددارات ميمددة لمم درأة العاممددة كمددا فددي دراسددة (نعددم رض دوان،)9002 ،
وأثبتدددت دراسدددة (عدددالج حجددداج ،)9003 ،أن تمدددك الميدددارات الناعمدددة تسددداعد عمدددى اقتنددداص
الوظددددائف اإلداريددددة ،ودراسددددة (صددددالح شددددبير )9006 ،أوضددددحت أىميددددة الميددددارات الناعمددددة
والتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات التقنية والمينية في محافظات( زة).
 وتعرف الميارات الناعمة بأنيا ىي تمدك الميدارات التدي يمتمكيدا الشدخص النداجح فدي العمدلوىي السمات والكفاءات اإليجابيدة التدي تعدزز عالقدات الشدخص وااداء الدوظيفي وتعطدي قيمدة
لمسوق  ،وتشمل قدرة الشخص عمى االستماع الجيدد والتواصدل بشدكل فعدال وتحمدل المسدئولية
واتقددان اسددتخدام التكنولوجيددا الحديثدددة فددي العمددل ،واتقددان المغدددة اإلنجميزيددة  ،التمسددك بدددالقيم
ااخالقية ،واالحترام  ،وبناء الثقة والعمل بشدكل جيدد مدع احخدرين وادارة الوقدت بفاعميدة وتقبدل
أيضددا ميددارة العمددل
النقددد والعمددل تحددت الضددغوط والددود لرخددرين واظيددار حسددن الخمددق ،ومنيددا ً
بددروح الفريددق ،وميددارة التخطدديط وميددارة التفدداوض واالتصددال والتواصددل والتفكيددر الناقددد وادارة
اازمات (نعم رضوان.)003 ، 9002 ،
ولقد أجمعت الدراسات عمى تمك المجموعة من الميارات الناعمة الالزمة لمعمل وحثدت
عمى ضرورة إكسابيا لمطالب الجامعيين انيا ضرورية ليم لديس لاللتحداق بسدوق العمدل فقدط
ولكددن لمنجدداح فيددو واالسددتمرارية والتطددور فددي العمددل  ،ومددن ثددم يجددب عمددى التعمدديم الجددامعي
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النوعي إكساب تمك الميارات لطالبدو باإلضدافة لمميدارات الصدمبة  Hard Skillsوىدي ميدارات
التخصص ااكاديمي الذي تخصص فيو في مرحمة دراستو الجامعية.
ومددن ثددم يجددب عمددى التعمدديم الجددامعي النددوعي إكسدداب طالبددو مجموعددة مددن الكفدداءات
والميددارات التددي تمددزميم لمعمددل بسددوق العمددل باالقتصدداد اإلبددداعي ويمكددن لمباحثددة تمخدديص تمددك
الكفاءات فيما يمي:
 -0تعريددف الطددالب بفددرص العمددل المتاحددة لمعمددل باالقتصدداد اإلبددداعي عمددى المسددتوى المحمددي
والقومي داخل مصر.
 -9تعريددف الطددالب بددأىم الصددناعات الثقافيددة واإلبداعيددة المطموبددة منتجاتيددا عمددى المسددتوى
العالمي ولمسوق الدولي.
 -4تدريب الطالب عمى ميارات التسويق اإللكتروني انيا من أىم السمات المطموبة بسوق
العمل حتى يتم الترويج لمسمع اإلبداعية وبشكل سريع مستغمين في ذلك تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت.
 -3تعريدددف الطدددالب بحقدددوق الممكيدددة الفكريدددة وكيفيدددة المحافظدددة عددداى حقدددوقيم وابدددداعاتيم
المختمفة.
 -3ضرورة إلمام الطالب بكيفية تسجيل براءات االختراع الخاصة بيم في مجال تخصصاتيم
المختمفة.
 -6نوضح لمطالب أىم اإلجراءت التدي يجدب إتباعيدا فدي حالدة تعرضديم إلدى القرصدنة وسدرقة
أفكارىم اإلبداعية.
 -4ضرورة تعريف الطدالب بكدل معدارف وميدارات ريدادة ااعمدال الفنيدة والمشدروعات الصدغيرة
والمتوسطة الخاصة بيم.
 -2تعريف الطالب بأىم الميارات الناعمدة المطموبدة القتنداص الفدرص الوظيفيدة اإلبداعيدة فدي
المجتمع والنجاح فييا.
 -2عقددد دورات تدريبيددة بددالتعميم الجددامعي النددوعي لتدددريب الطددالب واكسددابيم أىددم الميددارات
حاليا لسوق العمل باالقتصاد اإلبداعي.
الناعمة المطموبة ً
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املدخل الضادظ  :الشزانْ مع مؤصضات اجملتنع الرتبٌٍْ ًغري الرتبٌٍْ لتشكَل االقتضاد
اإلبداعُ بني طالب التعلَه اجلامعُ اليٌعُ:
إن التعميم الجامعي النوعي يستطيع القيام بالكثير من أجل تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي
بدددين طالبدددو ،لكدددن البدددد مدددن الشدددراكة مدددع بقيدددة مؤسسدددات المجتمدددع ااخدددرى التدددي تددددعم دوره
وتساعده في إنجاز ذلك بسرعة وسيولة ،حيث إن االقتصاد اإلبدداعي يتطمدب التدرابط بدين أفدراد
منتظمدا
المجتمع وبين ىيئاتو المختمفة وىذه الشراكة في اية ااىمية وىى ما يجعل المجتمدع
ً
كخمية النحل كل لو دوره وكل لو وظيفتو  ،وكل لو أىدافو في إطار عام حركي متسق ،وىو مدا

يحقق من خالل ما يمي( :محسن الخضيري.)99 ، 9002 ،
 زيادة دور المنظمات المدنية في المجتمع. زيادة دور المنظمات ير الحكومية في المجتمع. زيادة دور ومشاركة اافراد في إدارة المجتمع.والبد من شراكة كل ىيئات ومؤسسات المجتمع لدعم الجامعدات فدي تحقيدق االقتصداد
االبداعي حيت فدي (كوريدا) تمدت شدراكة بدين الجامعدات ووزارة العمدل ومدع اإلعدالم ومؤسسداتو
حيددث أقددرت وزارة العمددل ووزارة التعمدديم فددي (كوريددا) خطددة أو إنتدداج نظددام بيئددي داعددم لالقتصدداد
اإلبداعي يشجع المواىب اإلبداعية ويشدمل ذلدك بدرامج تعميميدة لمتأكيدد عمدى ااىدداف وااحدالم
الفرديدة ونمدو مواىدب جديددة  ،وتعزيدز روح المبددادرة ورفدع الدروح المعنويدة ومسداعدة العدداممين
فددي المنددازل ليحصددموا عمددى خبددرة عمميددة خددارج المنددزل ونظددام التعمدديم فددي (كوريددا) نظددام بيئددي
لممغامرة واالبتكار واإلبداع انيمدا المفتداح لخمدق فدرص العمدل والتنميدة فدي كوريدا ،والتعمديم لدو
عالقددة قويدددة بصددناعات المحتدددوى اإلبدددداعي خاصددة فدددي عصدددر اإلعددالم االجتمددداعي الحدددديث.
)(Editorial, 2015,5
ودفعت (كوريدا) اىتماميدا باالقتصداد اإلبدداعي لديس إلدى المددارس والجامعدات فحسدب
بددل إلددى وسددائل اإلعددالم االجتماعيددة لغددرس ثقافددة جديدددة عددن الصددناعات اإلبداعيددة المتعمقددة
بالثقافة الشعبية كمنطقة لمثقافة في االقتصاد اإلبداعي مدع االىتمدام بدالتحول لدذلك فدي التعمديم
والتعمم وتعميم المتعممين والمعممين من خالل الشبكات االجتماعية والمدارس والجامعات وتوجدد
منصات مفتوحة وتقنيات مفتوحة الوسدائل لتعريدف بدالحق فدي التعمديم اإلبدداعي وتعزيدز التندوع
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الثقافي لتشكيل مجتمع إبداعي شامل حيث يمكن لممجتمع إنشاء اقتصاد إبداعي والوصدول لدو
واالستفادة منو(Editorial, 2015,5) .
وفدي اطدار اىتمدام االتحداد ااوربدي باقتصداد اإلبدداع باتخداذ العديدد مدن التددابير نحدو
الشراكة لتحقيقو حيدث خصصدت اامدوال لتنميدة الصدناعات الثقافيدة واإلبداعيدة وأنشدأ صدناديق
لتمويل المناطق المحرومة والبيئات متعددة التخصصات  ،وأنشأ برنامج لدعم وتنميدة الميدارات
اسددمو  ERASMUS PLUSوعدددة بدرامج تمويميددة أخددرى ،اىددتم بددالتعميم والتدددريب وبرامجددو
التي تعزز روح المبادرة وتساعد في الوصول إلى التمويل وااسواق لمشركات الصدغيرة ،وييددف
أيضددا إلددى تعزيددز البحددث واالبتكددار فددي مجددال الثقافددة والت دراث الثقددافي  ،وانشدداء شددبكة إقميميددة
ً
لدددعم االقتصدداد المحمددي وربددط العالقددات بددين القطدداع العددام والقطدداع الخدداص حيددث إن درجددة
التماسك االجتماعي والروابط اافقية والعالقات بين المؤسسات ىدي التدي تحددد جدودة المجتمدع
المدددني ممددا يددنعكس عمددى تطددوير اقتصدداديات اإلبددداع بيددا(Boccella, N. & N. & .
)Salerno, I. , 2016, ,293
منفردا أحيا ًنا
ومن ثم فإن لكل فرد في االقتصاد اإلبداعي دوره الذي يحققو بذاتو
ً
وكما يحققو بالتعاون مع احخرين أحيا ًنا أخرى ،ومن خالل االعتماد المتبادل بين اافراد مما

يحقق التفاعل اإليجابي والمنشور في المجتمع والذي يؤدي إلى احترام كل شخص لرخر
ولدوره.
وذلددك ان العمددل باالقتصدداد اإلبددداعي ىددو عمددل جمدداعي وذلددك انددو ال يقتصددر العمددل

اإلبداعي عمى الفنانين والعمماء والعمدال والحدرفيين فقدط وحسدب  ،بدل يجدب أن يشدارك الجميدع
فيددو وأن يتدداح ليددم تطددوير نشدداطيم اإلبددداعي والحددر والتوسددع فيددو ،حتددى يسددتطيعوا الشددعور
بالرضا عن حياتيم ،كما يتعين عمدى الجامعدات والمددارس التقنيدة التدي تددعم النشداط اإلبدداعي
لمعموم والفنون في المدينة أن تعمل بوصفيا البنيدة التحتيدة لمددعم الخالق (ىمدت عبدد العزيدز،
عبد الوىاب الحايس.)40 ، 9004 ،
ويجب أن يقوم التعميم قبل الجامعي بدور في رس بعدض معدارف وميدارات االقتصداد
اإلبداعي لدى طالبو بتمك المرحمة العمرية الميمة.
وىددذا مددا يؤكددد تقريددر المركددز الثقددافي البريطدداني الددذي يؤكددد عمددي أنددو باإلضددافة إلددى
الحضور القوى والممتزم لمجامعة ،فإن نجداح االقتصداد اإلبدداعي المحمدي سديعتمد عمدى اا مدب
عمددى تعمدديم ابتدددائي وثددانوي جيددد باإلضددافة إلددى التحفيددز الددذي تقدمددو المتدداحف وصدداالت الفددن
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وصدداالت العددروض الموسدديقية ،و يرىددا مددن المؤسسددات الفنيددة والثقافيددة وقددد تددم عمددل برنددامج
لمشراكات اإلبداعية ،وىو برنامج رئيسي في المدارس البريطانيدة ،يحقدق الفوائدد التدي يمكدن أن
تنتج عن تشجيع طالب المدارس لمعمل مع رواد ااعمال اإلبداعية (المركز الثقدافي البريطداني،
.)30–42 ،9000
وأضافت دراسة (نجالء أدىم )0390 ، 9009 ،أندو البدد مدن الشدراكة مدع مؤسسدات
المجتمع الخارجي  ،وأن ذلك يحدث من أجدل تددريب الكدوادر البشدرية والبدد مدن ضدرورة ارتبداط
المؤسسددات التعميميددة بخدمددة المجتمددع باالنتشددار خددارج التدددريب إليجدداد طددرق وآليددات لفددرص
عمددل جديدددة ،وعمددى سددبيل المثددال التربيددة الفنيددة مددثالً تسددعى لمعالجددة مشددكالت المجتمددع مددن
خالل اانشطة التدريبية المتعددة لتتيح ليم فرص عمل في المجتمع.

وبالتدالي يجدب أن يقددوم التعمديم الجدامعي النددوعي بإقامدة شدراكات مددع ااسدر لتددوعيتيم
باالقتصاد اإلبداعي ومزاياه عن طريق دعوتيم لحفالت وندوات وكذلك عمل الشراكة مع التعمديم
ااساسي والثانوي الستقطاب الطالب المبدعين لمجامعة خاصة فدي ظدل إنشداء جامعدات الطفدل
المصددرية لتدددريبيم وتربيددة مددوىبتيم بشددكل سددميم ،وتوعيددة العدداممين بددالتعميم قبددل الجددامعي بمددا
يجب القيام بو تجاه االقتصاد اإلبداعي وتنميتو لدى طالبيم.
ويجب أن تقوم شراكة مع الوسائل اإلعالمية المختمفة التي يجب أن تنشر الوعي
باالقتصاد اإلبداعي وتروج لو وتعرف الطالب والمواطنين بو وبجوانبو المختمفة التي يمكن
ممارستيا بعرض نماذج ناجحة من رواد االقتصاد اإلبداعي في المجتمع.
أيضا عمى مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدورىا في دعم وتنمية االقتصاد
ويجب ً
اإلبداعي في المجتمع ومنيا الجمعيات الخيرية والتي يجب أن تحذو حذوا الجمعيات الخيرية
( ير الربحية) في بريطانيا التي تدعم االقتصاد اإلبداعي وتقدم لو المساندة المادية والمالية
حتى ينجح المبدعون وتنجح أعماليم ومن أىميا مؤسسة (نيفا) ) )NEFAىي مؤسسة
(نيو إنجالند لمفنون) وتعمل عمى إثراء المجتمعات في (إنجمت ار) وخارجيا ،ويتحقق ذلك من
خالل منح ااموال لمفنانين والمنظمات الثقافية وتحميل مساىماتيم االقتصادية ،العائدة عمييم
عمى جماىيرىم كشريك إقميمي لموقف الوطني لمفنون في (إنجمت ار)(Schneidman, D., .
)2016,9
وااحزاب السياسية يجب أن تقوم بدور توعوي وأيضا مساعدة المبدعين مدن رواد
العمل واالقتصاد اإلبداعي بشكل أوسع لقربيا من متخذي السياسات والقرار في المجتمع.
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والنقابددات المينيددة المختمفددة تسددتطيع القيددام بددالكثير فددي ذلددك اامددر  ،حيددث يمكددن أن
تقوم كل نقابة مينيدة بتعريدف أعضداءىا بدأىم الصدناعات الثقافيدة واإلبداعيدة التدي تنتمدي إلدى
تخصصيم وكيف يمكنيم النيوض بيا من خالل عقد ندوات ومحاضرات ومدؤتمرات لدذلك اامدر
مع تقديم الدعم والمساندة ليم والبنية التحتية التي تمزميم لنجاح أعماليم اإلبداعية.
ومما سبق يمكن تمخيص أىم اادوار والميام التي يجب القيام بيا لمشراكة بين
التعميم الجامعي النوعي وبين مؤسسات المجتمع المختمفة من أجل تحقيق االقتصاد اإلبداعي
لدى طالبو فيما يمي:
 -0زيادة دور ااسرة في اكتشاف الموىوبين والمبدعين من أبناءىم.
 -9دعم ااسرة ل فكار اإلبداعية ابناءىم لتحقيق اقتصاد اإلبداع.
 -4التعاون بين كميات التعميم النوعي وااسرة في زيادة الوعي باالقتصاد اإلبداعي.
 -3قيام التعميم قبل الجامعي بالتعاون مع التعميم الجدامعي فدي نشدر أىدم المعدارف والميدارات
عن االقتصاد اإلبداعي بين الطالب.
 -3قيام وسائل اإلعالم بنشر الوعي بأىم مفاىيم االقتصاد اإلبداعي بين الطالب
وأولياءاامور بالمجتمع.
 -6أن تقوم وسدائل اإلعدالم بتقدديم نمداذج ناجحدة مدن رواد ااعمدال الفنيدة المبددعين لتددعيم
االقتصاد اإلبداعي لدى الطالب.
 -4قيام الجمعيات الخيرية بدعم االقتصاد اإلبداعي بدعم ومساندة المبدعين أصدحاب اافكدار
اإلبداعية االقتصادية.
 -2قيدددام ااحدددزاب السياسدددية بنشدددر الدددوعي باالقتصددداد اإلبدددداعي والددددعم المعندددوي والمدددالي
لممبدعين في المجتمع.
 -2قيام النقابات المينية بعقد ندوات ومحاضرات عن االقتصاد اإلبداعي وآلياتو لدى
أعضاءىا.
-00قيام كل نقابة مينية بتعريف أعضائيا بدأىم مجدالت العمدل االقتصداد اإلبدداعي التدي تقدع
في مجال تخصصيم وتدريبيم عمييا.
 -00قيام أعضاء ىيئة التددريس بالمسداىمة فدي نشدر الدوعي بدين أبنداء المجتمدع باالقتصداد
اإلبداعي في كل مؤسسات المجتمع من مدارس واعالم وأحزاب سياسية ونقابات مينية.
- 394 -

المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي .....................................

(دـ) معٌقات حتكَل االقتضاد اإلبداعُ بني طالب التعلَه اجلامعُ اليٌعُ يف مضز:
يعتبر االىتمام باالقتصاد اإلبداعي ضعيف عمى مستوى الددول العربيدة والددول الناميدة
بصفة عامة وفي مصر بصدفة خاصدة وضدعف حجدم التجدارة فدي الصدناعات الثقافيدة اإلبداعيدة
فدددي مصدددر كمدددا سدددبق توضددديحيا ،ولكدددن تفوقدددت فدددي ذلدددك الددددول الغربيدددة ومنيدددا (بريطانيدددا)
و(الواليات المتحدة اامريكية) و(الصين) .
فعمدى سدبيل المثدال أوضدحت دراسدة ) (Munro, E. , 2017, 16-23وجدود ضدعف
فددي فددي تنميددة جوانددب االقتصدداد االبددداعي لدددى خريجددي التعمدديم الجددامعي (بالمممكددة المتحدددة)
حيددث حيددث إن الخددريجين الجدددد الددذين يسددعون إلددى بندداء عمددل خدداص بيددم فددي الصددناعات
اإلبداعية اتضح أنيدم يسدعون لطمدب جمسدات المشدورة الفرديدة باإلضدافة السدتنزاف المدوارد فدي
التدريب بسبب عدم قدرة مؤسسات التعمم الجامعي فدي(بالمممكدة المتحددة) عمدى تدوفير مدا يمدزم
لتدددريب الخددريجين المبدددعين مم دا جعميددم يمجددأون إلددى الوسددطاء فددي مجددال الثقافددة واإلبددداع
ليقدموا ليم الدعم والمساعدة والمشدورة والتددريبات الالزمدة ممدا أدى لوجدود المزيدد مدن أنظمدة
الوساطة المتعددة في (بالمممكة المتحدة).
ال تزال ىناك فجوة لدى الخريجين في الميارات بين ما يمكنيم عممو وما ينبغي أن
يقدموه وىذه الفجوة نتيجة لالحتياجات التدريبية التي لم تحقق تنمية الميارات في اابحاث
الحديثة الصادرة عن ىيئة تنمية الميارات اإلبداعية والثقافية في(إسكتمندا) ) .(SDSوأرجعت
الدراسة ذلك لعدة معوقات وحواجز حيث أن االقتصاد اإلبداعي تواجيو حواجز كثيرة حيث أكثر
من  % 30من العمال المبدعين قالوا أنو يقابميم معوقات وحواجز في العمل مقارنة 06 ،
 %فقط من العاممين في المين بالقطاعات ااخرى.
ومن مشكالت ومعوقات االقتصاد اإلبداعي عدم االستقرار في العمل والمغامرة وعدم وجود
تأمين صحي لمعاممين بيم ،الخوف واالحتراق الذي يحدث ليم بسبب تغيير الحياة الوظيفية .
)(Kong, L., 2011, 56
وأيضا يوجدد ضدعف فدي تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي فدي الددول الناميدة والددول العربيدة
ومن بينيا مصر إلى وجود عددة معوقدات تواجيدو وبعدد اطدالع الباحثدة عمدى الدراسدات السدابقة
وأدبيددات متعددددة منيددا( :اامدددم المتحدددة وااونكتدداد( ، )46 ،9004 ،إسددالم عمدددى، 9002 ،
( ، )933 – 934لقدددداء عبددددود( ،)32 –34 ، 9003 ،ىمددددت عبددددد العزيددددز ،عبددددد الوىدددداب
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الحدايس(Boccella, N. & N. & ، (Flew, T., 2014, 12) ،)30– 32 ،9004 ،

) Salerno, I. , 2016, ,293استخمصت أىم تمك المعوقات وىي ما يمي:

 -0المشدددكمة ااساسدددية فدددي تجاىدددل صدددانعي القددد اررات لتنميدددة الصدددناعات الثقافيدددة اإلبداعيدددة
ددنيا مددن الدولددة وتبنيددو
ام دا مد ً
واالقتصدداد اإلبددداعي وحتددى ينمددو ىددذا االقتصدداد يتطمددب التز ً
وسن القوانين والتشريعات التي تحميو.
 -9ضددعف ثقافددة االبتكددار واإلبددداع واالعتمدداد عمددى الددنفس وتوظيددف العقددول وقمددة االسددتثمار
البشري بتمك الدول لمموىوبين والمبدعين.
 -4اعتمدداد الصددناعات اإلبداعيددة عمددى المعرفددة وتوظيددف التكنولوجيددا ولكددن يوجددد ضددعف فددي
ذلك بتمك الدول.
 -3انعدام الحماية لحقدوق المؤلدف وذلدك ان االسدتثمار فدي الصدناعات اإلبداعيدة الثقافيدة ال
يستطيع النمو والتطور وبشكل مستدام إال بعد صيانة حقوق الممكية والمحافظة عمييا.
 -3نقص الدعم المؤسسي ونقص التنظيمات اليامدة التدي يجدب أن تددعم االقتصداد اإلبدداعي
خاصة في مصدر حيدث ال توجدد مؤسسدات داعمدة أومراكدز لرعايدة المبددعين أو منظمدات
لحماية حقوقيم الفكرية.
 -6افتقار بعض الدول إلى بعض احتياجات االقتصاد اإلبداعي مثدل ميدارات التسدويق وريدادة
ااعمال الفنية وتصديرىا وتسييل وصول منتجاتيا الفنية إلى ااسواق العالمية.
 -4ال تمتمك تمك الدول الخامات ااولية الالزمة لكثير من الصناعات اإلبداعية من سمع
وأدوات وآالت ومواد خام فمثال الطباعة والنشر بالوطن العربي تحتاج لمورق وحسب
تقرير التنمية الثقافية فإن إنتاج العرب من الورق الالزم لمطباعة والنشر ال
يتعدى( %)30-43من حاجتيم لو.
 -2ضعف التمويل وضعف دعم اإلنفاق الحكومي في الصناعات الثقافية اإلبداعية في ىذه
الدول والتي تحتاج لبنية تحتية كبيرة خاصة قطاع الثقافة والفنون و يرىا من مجاالت
االقتصاد اإلبداعي.
 -2نقددص الددوعي المجتمعددي باالقتصدداد اإلبددداعي الددذي يعددد الددداعم الرئيسددي ليددذا االقتصدداد
والددذي يجددب أن يشددمل كددل فئددات المجتمددع لكددي تتنبددو إلددى ىددذا االقتصدداد وتعمددل عمددى
االستثمار فيو.
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 -00نقددص البنيددة التحتيددة ااساسددية  ،وذلددك مثددل تكنولوجيددا المعمومددات واالتصدداالت والددربط
حكوميا لذلك.
دعما
ً
الشبكي بين المجتمع وبين الدول وبعضيا البعض وذلك يتطمب ً
 -00نقص القدرات البشرية المبدعة وفجوة في الميارات حيث تمك القددرات البشدرية المبدعدة
ىي العمدود الفقدري القتصداد اإلبدداع و نقدص معموماتيدا ومياراتيدا وضدعف روح المبدادرة
لدييا يقمل دورىا باالقتصاد اإلبداعي.
 -09ضعف التعاون الدولي من أجل تنشيط االقتصداد اإلبدداعي واالسدتفادة مدن خبدرات الددول
السباقة في ىذا المجال ومن مؤسسداتيا التدي أنشداتيا ليدذا الغدرض مثدل منظمدة (ويبدو)
( )WIPOلحقدددددوق الممكيدددددة ،ومنظمدددددة(نيفا) ) (NEFAنيفدددددا لممبددددددعين والمبتكدددددرين
(ببريطانيا) و يرىا من المؤسسات الرائدة في ىذا المجال.
 -04قمة وجود الجمعيات الخيرية الداعمدة لالقتصداد اإلبدداعي بتمدك الددول ومنيدا مصدر ممدا
يضددعف منددو بددالر م مددن تواجددد تمددك المنظمددات والجمعيددات الغيددر ىادفددة لمددربح بالدددول
المتقدمة باالقتصاد اإلبداعي مثل بريطانيا.
 -03صدددغر حجدددم السدددوق المحميدددة وصدددعوبة الوصدددول إلدددى ااسدددواق العالميدددة ،وذلدددك ان
الخدمات المحميدة والمنتجدات اإلبداعيدة تحتداج إلدى تسدويقيا فدي الخدارج حيدث التنافسدية
العالية التي تتطمب ميارات عالية في التسويق العالمي وتمويدل كبيدر عدن طريدق شدركات
استثمارية متخصصة.
تمك كانت مجموعدة مدن معوقدات تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي فدي الددول الناميدة ومنيدا
مصر مما يضدعف مدن دوره فدي المجتمدع ،ويحدرم الدولدة مدن اقتصداد بكدر يجدب أن تددخل فيدو
مصددر بقددوة المتالكيددا المقومددات الكثيددرة التددي تحتدداج إلددى توظيفيددا واسددتغالليا بالشددكل العممددي
المخطط لو.
والمعوقددات السددابقة لتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي وصددناعاتو اإلبداعيددة تعددوق تحقيقددو
فددي المجتمددع بأكممددو وخاصددة بددين طددالب وخريجددي التعمدديم الجددامعي النددوعي  ،ويضدداف إلييددا
بعض المعوقات التي ترجع إلى التعميم الجامعي النوعي وتعوق تحقيق االقتصاد اإلبدداعي لددى
طالبو باإلضافة لممعوقات سابقة الذكر  ،وقد اطمعدت الباحثدة عمدى تمدك المعوقدات التدي أشدارت
إلييا عدة دراسات وأدبيات ومنيا (محمد نصر( ،)40–92 ،9000 ،ميني ندايم ،)9002 ،
(إميددددل شددددنودة ( ، )09 ،9004 ،محمددددد نصددددر ( ،)4 –3 ،9002 ،كمددددال الدددددين محمددددد،
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( ،)390–302 ،9000إميدددل شدددنودة  ،)00 – 00 ،9000 ،واستخمصدددت الباحثدددة تمدددك

المعوقات فيما يمي:

 -0قصددور فددي انتقدداء وقبددول الطددالب بددالتعميم الجددامعي النددوعي حيددث يجددب أن تددتم عمميددة
االختبدددار بحيدددث تقتصدددر عمدددى الطدددالب الموىدددوبين والمبددددعين بالفعدددل ،ولكدددن المعدددايير
الموضوعة ير دقيقة واختبارات القبول ومقاييسو بيا كثير من القصور.
 -9قصددور فدددي انتقددداء واختيددار أعضددداء ىيئدددة التدددريس بتمدددك الكميدددات وقصددور فدددي عمميدددة
إعدادىم وتدريبيم عمى التكنولوجيا الحديثة.
 -4نقص التمويل الالزم لتمك الكميات لمقيام بكل أنشطتيا التربوية عمى الوجو ااكمل.

 -3نقددص اإلمكان دات الماديددة مددن مبد ٍ
دان ومرافددق ومعامددل وورش وم دواد خددام لكددي يددتم إتمددام
التعميم والتدريب بيا بشكل فعال.
 -3ضعف وقصور تربية ورعاية الموىبة واإلبداع بتمك الكميات التي يجب أن تتم بشكل
نظر لنقص اإلمكانات بتمك
يعمل عمى تنمية الموىبة ودعم االبتكار واإلبداع لدى الطالب ًا
الكميات المختمفة.
 -6ضعف المناىج والمقررات الدراسية وعدم مواكبتيا لكل ما ىو حديث حيث يجدب أن تكدون
متطورة ومواكبة لمتقدم العممي والثقافي في العالم.
 -4ضدددعف اىتمدددام تمدددك الكميدددات بالجاندددب الثقدددافي وضدددعف تنميتدددو ،واىمدددال التدددراث الثقدددافي
و رسددو لدددى الطددالب وعدددم تنميددة الجانددب الثقددافي لدددييم حتددى يسددتطيعوا اسددتثماره فددي
صناعات ثقافية إبداعية وفق تخصصاتيم.
 -2اسدددتخدام طدددرق تددددريس وتكنولوجيدددا تعمددديم ليسدددت حديثدددة أو مواكبدددة لمتقددددم التكنولدددوجي
بالعالم المحيط  ،حيث يجب أن تكون عممية التدريس والتعميم والدتعمم بتمدك الكميدات كميدا
ترعى الموىبة وتنمييا وتدفق اإلبداع واالبتكار لدى ىؤالء الطالب الممتحقين بيا.
 -2ضددعف منظومددة التدددريب ب دالتعميم الجددامعي النددوعي وقصددور الجانددب العممددي والتدددريبي :
حيددث إن مؤسسددات التعمدديم الجددامعي النددوعي تيددتم بالجانددب النظددري والفمسددفي وتيمددل
الجانددب العممددي التطبيقددي ،وقددد يرجددع ذلددك لددنقص التمويددل وضددعف اإلمكانددات الالزمددة
لمتدريب العممي من كوادر بشرية ومعامل وأجيزة ومواد خام.
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 -00عدددم وجدود مراكددز لمتميددز ولإلبددداع بتمددك الكميددات تخدددم الطددالب وترعددي مدواىبيم وكددذلك
الطالب في بقية الكميات ااخرى بالجامعات المصرية.
 -00الضددعف الشددديد فددي مواكبددة التعمدديم الجددامعي النددوعي لتحدوالت العصددر الرقمددي وضددعف
االىتمام بتكنولوجيدا المعمومدات واالتصداالت والتدي تقددمت بشدكل يدر مسدبوق وأصدبحت
ضرورية اجل توظيفيا في العمل واإلنتاج بشكل إبداعي وتوظيفيا في تسويق المنتجدات
وتعريف المستيمك بيا في الداخل والخارج.
 -09قصور منظومة البحث العممي وعدم سيرىا وفقًا لخريطة بحثيدة داخدل مؤسسدات التعمديم
الجددامعي النددوعي ممددا ال يددؤدي إلددى ثمددار عمميددة وبحثيددة جديدددة تخدددم الثقافددة المحميددة
والقومية واالقتصاد الوطني.
 -04قصددور التعدداون بددين مؤسسددات التعمدديم الجددامعي النددوعي ومؤسسددات المجتمددع ااخددرى
وضددعف االسددتفادة منيددا فددي إعددداد وتدددريب الطددالب مثددل اإلدارات التعميميددة والمؤسسددات
الثقافية والمؤسسات الصناعية داخل المجتمع.
 -03ندرة وجود قواعد بيانات ومعمومات أساسية ودقيقة عن كل ما يتصل بمؤسسدات التعمديم
الجامعي النوعي من حيث نظم القبول والدراسة واالمتحانات والمناىج والبرامج واانشدطة
واعدددداد المعمدددم والطمدددب االجتمددداعي عمدددى الدددتعمم الجدددامعي الندددوعي واحتياجدددات السدددوق
العصرية.
 -03قمددة القيددادات فددي التعمدديم الجددامعي النددوعي المسددئولة عددن وضددع الخطددط والسياسددات
نظددر ل ددورىا الكبيددر فددي
ومتابعددة التنفيددذ وتقويمددو حتددى يددتم االرتقدداء بتمددك المؤسسددات ًا
المجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة بو.

و تمددك المعوقددات السددابقة التددي تعددوق تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب التعمدديم
الجددامعي النددوعي وىددي متعدددده ومتنوعددة ومنيددا مددا يتعمددق بددالموارد البشددرية بددالتعميم الجددامعي
النوعي من طالب وأعضاء ىيئة التدريس والمددربين  ،ومنيدا مدا يتعمدق بالبنيدة التحتيدة ومنيدا
ما يتعمق بالتمويل ،ومنيدا مدا يتعمدق بدنقص السياسدات والتشدريعات الداعمدة القتصداد اإلبدداع
والبعض يرجع لممجتمع الخارجي المحيط بالتعميم الجامعي النوعي.

إدزإات الدراصْ املَداىَْ:
أًالً  :أهداف الدراصْ املَداىَْ:
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استيدفت الدراسة الميدانية التعرف عمى:
 .0واقع تحقق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكميات التعميم النوعي .
 .9التعرف عمى واقع معوقات تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب بكميات التعميم النوعي

ثاىَاً :أدًات الدراصْ املَداىَْ:
لتحقيددق أىددداف الدراسددة الميدانيددة اسددتخدمت الباحثددة اسددتبانة مددن إعدددادىا موجيددة
لمطددالب والطالبددات بالسدددنوات النيائيددة بالفرقدددة الثالثددة والفرقدددة الرابعددة بكميدددة التربيددة النوعيدددة
بجامعة أسيوط وكمية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي لمتعرف عمدى واقدع تحقدق االقتصداد
اإلبداعي بين الطالب بكميات التعميم النوعي وأىم معوقات تحقيقو.
وفيما يمي خطوات إعداد تمك االستبانة :
وتم بناء االستبانة باتباع قواعد بنداء االسدتبانات مدن حيدث شدكل العبدارات وطوليدا وقواعدد
كتابتيا.

(أ) صدم االصتباىْ :
توجد طرق مختمفة لمتأكد من صدق ااداة ولقد استخدمت الباحثة منيا ما يمي :
 -0صدددق المحتددوى :وىددو التأكددد مددن جميددع العبددارت تنتمددي إلددى المحدداور التابعددة ليددا
وجميع المحاور الفرعية تنبثق من المحور الرئيس  ،وأن جميع المحاور الرئيسية فدي
االستبانة تخدميا بشكل مباشر ،ولمتعرف عمى ذلك فقدد تدم تحكديم االسدتبانة وعرضديا
عمى مجموعة خبراء في التربية لمتأكد من صحتيا والتعدرف عمدى مدا إذا كاندت البندود
تقيس وتغطي جميع الجوانب المختمفة لمموضوع محل الدراسة والبحدث والمدراد دراسدتو
وتمثمو تمثيال صادقًا من عدمو وتم تعديميا وفقا حرائيم.

- 2

الصدق الذاتي  :الضدم الذاتُ لالصتباىْ :

وىو يقيس الصدق الداخمي لبنود االستبانة وىو يساوي الجذر التربيعي لمثبات وجاء
كالتالي:
الصدق الداخمي (الذاتي) =

معامل الثبات =
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(ب) ثبات االصتباىْ :
تم حساب معامل ثبات االستبانة عن طريق حساب معامل (ألفا كروبناخ) عدن طريدق
برنامج ، SPSSوقد وجد أن معامل ثبات االستبانة قد بمغ ( ).,22وىو معامل ثبدات
مرتفع ومالئم لالستبانة.

(ت) الضٌرّ اليواَْٖ لالصتباىْ :
بعددد إج دراء التعددديالت عمددى االسددتبانة جدداءت فددي صددورتيا النيائيددة مكونددة مددن (42
)عبارة مقسمة لمحورين رئيسيين كالتالي :أنظر ممحق رقم (. )0
احملٌر األًل :وجاء لمتعرف عمى واقدع تحقدق االقتصداد اإلبدداعي بدين الطدالب بكميدات التعمديم
النوعي .
واشتمل ىذا المحور عمى ( )32عبارة مقسمة إلى ستة محاور فرعية.
احملــٌر الجــاىُ :وجدداء لمتعددرف عمددى واقددع معوقددات تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب
بكميات التعميم النوعي.
واشتمل ىذا المحور عمى ( )90عبارة مقسمة إلى أربعة محاور فرعية.
والخيارات المتاحة عمدى المحدور ااول تسدأل عدن درجدة تحقدق العبدارة وتحتيدا ثالثدة خيدارات
ىددي( :كبيددرة – متوسددطة – ضددعيفة) ،وأيضددا المحددور الثدداني كانددت الخيددارات عميددو تسددأل عددن
درجة تواجد المعوقات وتشمل ثالثة خيارات ىي( :كبيرة – متوسطة – ضعيفة).

ثالجاً:عَيْ الدراصْ ًأصلٌب اختَارها:
أ -أصلٌب اختَار العَيْ:
-0

تم تطبيق الدراسة الميدانية عمى عينة من الطالب والطالبات بكميتي التربية النوعية

بجامعة أسيوط وبجامعة جنوب الوادي وذلك انيما أقدم كميتين لمتربية النوعية تم
إنشاؤىا في صعيد مصر كمو .
-9

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية وىي عينة يتم اختيارىا في حالة
وجود صفات مختمفة بين عناصر المجتمع  ،حيث يتم بتقسيم المجتمع إلى طبقات
متجانسة ثم يتم اختيار عينة عشوائياً من كل طبقة بشرط تتناسب العينة مع حجم كل
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طبقة ،وىذه الطبقاتً ليا عالقة بالمشكمة محل الدراسة ( .أحمد عامر ، 9004 ،
.)993
.4

حيدددث أن التعمددديم الجدددامعي بكميدددات التربيدددة النوعيدددة ينقسدددم إلدددى أربدددع فدددرق دراسدددية
والباحثة قامت بإختيار عينة من طالب وطالبات الفرقدة الثالثدة والفرقدة الرابعدة ومدن جميدع
التخصصات (ااقسام) بتمك الكميات .

ب -اجملتنع األصلُ للعَيْ:
 -4حيث تم اختيار العينة لتطبيق االستبانة عينة من االطالب والطالبات بكميتي التربية
النوعية بجامعة أسيوط وبجامعة جنوب الوادي وذلك انيما أقدم كميتين لمتربية النوعية
تم إنشاؤىا في صعيد مصر كمو  ،والعينة من الطالب والطالبات الدارسين بالفرقة الثالثة
والفرقة الرابعة ومن جميع التخصصات بتمك الكميات وبمغ عدد االستبانات التي تم تعبئتيا
وخضعت لممعالجة االحصائية ىي ( )334استبانة  ،والجدول التالي يصف العينة:
عذٔل سقى ()2
ٔطف ػُٛخ انذاسعخ انًٛذاَٛخ ٔفقب ً نهفشقخ ٔانغُظ ٔانزخظض
انُغجخ انًئٕٚخ يٍ
ػذد
انؼُٛخ
انجٛبٌ
انؼُٛخ انكهٛخ %
انؼُٛخ
%6652
226
انفشقخ انضبنضخ
انفشقخ
%3352
151
انفشقخ انشاثؼخ
% 100
442
اإلعًبنٙ
%1252
22
ركٕس
انغُظ
%2053
352
إَبس
% 100
442
اإلعًبنٙ
% 20
313
انزشثٛخ انفُٛخ
%1152
53
انزخظض انزشثٛخ انًٕعٛقٛخ
( انقغى )
%1556
20
االقزظبد انًُضنٙ
%255
11
ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى
% 100
442
اإلعًبنٙ
%2252
كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ 126
– عبيؼخ أعٕٛط
انغبيؼخ
%2152
كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ 321
– عبيؼخ عُٕة
انٕاد٘
% 100
442
اإلعًبنٙ
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طالبا
أما بالنسبة لحجم العينة بالنسبة لممجتمع ااصمي فكانت العينة الكمية (ً )344

من إجمالي عدد طالب الفرقة الثالثة والرابعة بكميتي التربية النوعية بالجامعتين والبالغ
طالبا أي بمغت النسبة المئوية لمعينة من المجتمع ااصمي نسبة (93.33
عددىم (ً )0292
 )%كما بالجدول التالي:
عذٔل سقى ()3
ٔطف ػُٛخ انذاسعخ انًٛذاَٛخ ثبنُغجخ نهًغزًغ األطهٙ
انفش إعًبن ٙػذد
انجٛبٌ
انُغجخ انًئٕٚخ
ػذد
انًغزًغ
انفشقخ قخ
انكهٛخ -انغبيؼخ
انؼ ٛنهؼُٛخ يٍ انًغزًغ
األطهٙ
انضبنضخ انشا
األطه% ٙ
َخ
ثؼخ
%15
12
260
42 326
كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ ثغبيؼخ
6
4
أعٕٛط
%3351
32
262
42 422
كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ ثغبيؼخ
1
0
عُٕة انٕاد٘
% 24544
44
1222
25 225
اإلعًبنٙ
2
4

رابعاً :تطبَل أداّ الدراصْ املَداىَْ:
قامت الباحثة بتطبيق االستبانة بشكل الكتروني وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية
لنشر رابط االستبانة االلكترونية عمى المواقع الرسمية بكميات التربية النوعية بجامعتي أسيوط
وجنوب الوادي وتم استمرار نشرىا في الفترة من 9090/4/00م وحتى 9090/3/03م،
وبمغ عدد االستبانات التي تم تعبئتيا وخضعت لممعالجة االحصائية ىي (  )334استبانة
موزعة كما ورد بجدول وصف العينة السابق .

خامضاً :املعاجلْ اإلسضاَْٖ الصتذابات العَيْ علٓ أداّ الدراصْ املَداىَْ:
بعد إتمام التطبيق الميداني تم المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق االستبانة كما يمي:
 .0تم حساب نسبة متوسط االستجابة لنتائج تطبيق االستبانة وحساب حدود الثقة لعينات
الدراسة الميدانية كما يمي :
 -0حساب تك اررات استجابات أفراد العينة تحت درجات التحقق الثالثة (كبيرة -متوسطة-
ضعيفة).
 -9أعطيت ااوزان الرقمية لكل درجة موافقة كما يمي:
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دسعخ انزحقق (انزٕاعذ )
انٕصٌ انشقًٙ

كجٛشح
3

ضؼٛفخ
1

يزٕعطخ
2

 -4تم ضرب التك اررات تحت كل درجة موافقة في الوزن الرقمي المناظر لو.
 -3ثم تم جمع حاصل الضرب السابق لكل بند عمى حدة والحصول عمى الدرجة الكمية لمبند.
 -3الحصول عمى نسبة متوسط االستجابة وذلك بقسمة الدرجة الكمية لمبند عمى عدد أفراد
العينة مضروبا في  4وىو أعمى وزن رقمي.
نسبة متوسط االستجابة =

الدرجة الكمية لمبند
عدد أفراد العينة × 4

ثاىَا :سضاب سدًد الجكْ لهل عَيْ فزعَْ ًالعَيْ الهلَْ ننا ٍلُ:
الخطأ المعياري =

أ×ب
ن

(فؤاد أبو حطب وآمال صادق -403، 0220 ،

) 402

حيث:

أ = نسبة متوسط شدة الموافقة عمى البند 0,64

= 0.44 = 0.64 - 0

ب=-0أ

ن = عدد أفراد العينة.
وتم حساب حدود الثقة من المعادلة التالية ( :فؤاد أبو حطب وآمال صادق -402، 220 ،
) 499
الحد ااعمى

لمثقة = ( + 0.64الخطأ المعياري × )0,26

الحد اادنى لمثقة = ( - 0.64الخطأ المعياري × )0,26
وبحساب حدود الثقة لعينة البحث الكمية وجد أنيا ىي (.) 0.64، 0.40
واذا كانت نسبة متوسط االسدتجابة تسداوي الحدد اادندى وىدو( ) 0.64أو أقدل مندو
كاندددت النتيجدددة أن العبدددارة تتحقدددق (أو توجدددد) بدرجدددة ضدددعيفة  ،واذا كاندددت نسدددبة متوسدددط
االسددتجابة لددى العبددارة تسدداوي الحددد ااعمددى وىددو ( ) 0.40أو أكبددر منددو كانددت النتيجددة أن
العبارة تتحقق (أو توجد) بدرجة كبيرة  ،واذا انحصرت بين القيمتين كانت النتيجدة أن العبدارة
تتحقق (أو توجد) بدرجة متوسطة .
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ىتاٖر الدراصْ املَداىَْ:
بعد إجراء المعالجة اإلحصائية الستجابات عينة الدراسة عمى االستبانة جاءت النتدائج
كما يمي:

احملٌر األًل ً :اقع حتكَل االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب بهلَات التعلَه اليٌعُ :
(أ) مدخل ىشز الٌعُ بأبعاد االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب بهلَات التعلَه اليٌعُ .
بع دد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ى دذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:

و
1
2
3
4
5
6
2
2
2
10
11

عذٔل سقى ()4
ٔاقغ َشش انٕػ ٙثؤثؼبد االقزظبد اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػٙ
َغجخ
رشرٛت
دسعخ
يزٕعظ
انؼجبساد
انؼجبسح
رحققٓب
اإلعزغبثخ
أصُبء دساعزك ثبنكهٛخ رؼشفذ ػهٗ :
يزٕعطخ 6
0566
يفٕٓو ٔيبْٛخ االقزظبد اإلثذاػ5ٙ
1
كجٛشح
0523
األْذاف انزٚ ٙغؼٗ االقزظبد اإلثذاػ ٙنزحقٛقٓب5
2
كجٛشح
0522
خظبئض ٔ يغبالد االقزظبد اإلثذاػ5ٙ
3
كجٛشح
0521
أًْٛخ سأط انًبل اإلثذاػ ٙف ٙاالقزظبد اإلثذاػ5ٙ
4
يزٕعطخ
0520
يفٕٓو ٔ إَٔاع انظُبػبد انضقبفٛخ ٔاإلثذاػٛخ5
5
يزٕعطخ
دٔس االقزظاابد اإلثااذاػ ٙفاا ٙحاام يشااكهخ انجطبنااخ فاا0562 ٙ
انًغزًغ انًظش٘5
2
يزٕعطخ
يفٕٓو انًشاكض اإلثذاػٛخ ٔدٔسْب ف ٙرشثٛاخ ٔسػبٚاخ 0566
انًجذػ5 ٍٛ
10
ضؼٛفخ
يفٓاااإو انًااااذٌ اإلثذاػٛااااخ ٔٔقٛفزٓااااب فاااا ٙرحقٛااااق 0563
االقزظبد اإلثذاػ5 ٙ
2
يزٕعطخ
0565
أْى انًزطهجبد انالصيخ نزحقٛق االقزظبد اإلثذاػٙ
انظُبػبد انضقبفٛخ ٔاإلثذاػٛخ ف ٙانًغزًغ5
11
ضؼٛفخ
أْى يؼٕقابد االقزظابد اإلثاذاػ ٙانظاُبػبد انضقبفٛاخ 0563
ٔاإلثذاػٛخ ف ٙيظش ٔف ٙانزؼهٛى انغبيؼ ٙانُٕػ5 ٙ
2
يزٕعطخ
يفٓاإو حقاإم انًهكٛااخ انفكشٚااخ نهًجااذػٔ ٍٛكٛفٛااخ 0565
حًبٚزٓب ف ٙعٕم انؼًم ثبالقزظبد االثذاػ5 ٙ
يزٕعطخ
0562
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 جدداءت نسددبة متوسددط االسددتجابة عمددى العبددارات أرقددام ( )3 ، 4 ، 9بأنيددا تتحقددق بدرجددةكبيدددرة وذلدددك يعندددي أن الطدددالب بكميدددات التعمددديم الندددوعي عمدددى وعدددي بااىدددداف التدددي يسدددعي
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االقتصاد اإلبداعي إلى تحقيقيا وخصائصدو وأىدم محاوالتدو وأىميدة رأس المدال اإلبدداعي فدي
االقتصدداد اإلبددداعي ،وذلددك قددد يرجددع لقددرب مجددال دراسددتيم مددن االقتصدداد اإلبددداعي واالىتمددام
بالمبدعين بتمك الكميات ومعرفتيم اىمية موىبتيم ..
 جددداءت نسدددبة متوسدددط االسدددتجابة عمدددى العبدددارات أرقدددام ( )00 ، 2 ، 4 ،6 ، 3 ، 0بأنيددداتتحقق بدرجة متوسطة وذلك يعني إلمام الطالب بتمك العبارات كان متوسط.
 أما العباراتين رقم ( )00 ، 2فكانت نسبة متوسط االستجابة عمييما بأنيمدا تتحققدان بدرجدةضددعيفة وذلددك يعنددي أن الددوعي بمفيددوم المدددن اإلبداعيددة ووظيفتيددا وأىددم معوقددات اقتصدداد
اإلبداع ضعيف عند الطالب.
 بمددغ إجمددالي متوسددط االسددتجابة عمددى محددور نشددر الددوعي بأبعدداد االقتصدداد اإلبددداعي بددينالطالب ( )0.64وذلك يعني تحققو بدرجة متوسطة وأنو يحتاج إلى مزيدد مدن الجيدود لنشدر
الوعي بو بشكل أكبر مما ىو عميو احن بين الطالب بكميات التعميم النوعي مدن أجدل تحقيدق
االقتصددداد االبدددداعي لددددييم  ،وقدددديرجع نقدددص ذلدددك الدددوعي إلدددى كثدددرة أعبددداء أعضددداء ىيئدددة
التدريس بتمك الكميات وانشغاليم بتدريس المقررات الدراسية التقميدية  ،وضدعف تبندي إدارات
الكميات لمفيوم االقتصاد اإلبداعي والعمل عمى نشره والتوعية بو بين الطالب .
والدراسددة الحاليددة تتفددق فددي ذلددك مددع دراسددة (Oakley, K. & ward, J. ,
) 2018,312التي أوصت بأندو يجدب أن تسداعد الجامعدة عمدى نشدر الدوعي وتقدديم رؤيدة
واسدعة عددن االقتصدداد اإلبددداعي حيدث يددتم إعطدداء الطددالب والمجتمدع القدديم ااخالقيددة الالزمددة
لمعمل باالقتصاد اإلبداعي .

(ب) مدخل االصتجنار يف تينَْ الكدرات ًاملٌاهب اإلبداعَْ بني الطالب.
بعددد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:
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و
1
2
3
4
5
6
2
2
2

عذٔل سقى ()5
ٔاقغ االعزضًبس ف ٙرًُٛخ انقذساد ٔانًٕاْت اإلثذاػٛخ ث ٍٛانطالة
َغجخ
رشرٛت
دسعخ
يزٕعظ
انؼجبساد
رحققٓب انؼجبسح
اإلعزغبثخ
ٚزى رطٕٚش ٔرحذٚش الخزجبساد انقجٕل ثكهٛبد انزؼهٛى
1
يزٕعطخ
0562
انُٕػ ٙالعزقطبة انطالة أطحبة انًْٕجخ ٔانقذساد
اإلثذاػٛخ نالنزحبم ثزهك انكهٛبد5
رٕعذ آنٛبد نغزة ٔاعزقطبة انطالة انًْٕٕثٍٛ
2
يزٕعطخ
0565
ٔأطحبة انًهكبد اإلثذاػٛخ نكٚ ٙغزفٛذٔا يٍ إيكبَبد
رهك انكهٛبد ف ٙرًُٛخ قجٕنٓى5
ٚزى إشبػخ انًُبخ اإلداس٘ ٔانزُظ ًٙٛانذاػى نإلثذاع
6
ضؼٛفخ
0560
ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػ ٙرُظٛى يغبثقبد ٔعٕائض
ٔيكبفآد نهًجذػ ٍٛانًزًٛض5ٍٚ
رؼقذ يغبثقبد دٔسٚخ ثزهك انكهٛبد ألفضم طبنت يجذع
3
ضؼٛفخ
0562
ٔألفضم فكشح أثذاػٛخ رظهح نؼًم اقزظبد٘ إثذاػ5ٙ
رُظى يغبثقبد دٔسٚخ ألفضم ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ
4
ضؼٛفخ
0561
يجذعٔ ،ألفضم قبئذ ٔإداس٘ يجذع ثزهك انكهٛبد5
رٕعذ يشاكض نإلثذاع ثزهك انكهٛبد ٚكٌٕ نٓب َظبو نهؼًم
2
ضؼٛفخ
0560
ػهٗ سػبٚخ ٔرشثٛخ انًجذػ ٍٛيٍ كهٛبد انزؼهٛى انُٕػٙ
ٔكم كهٛبد انغبيؼخ 5
رٕعذ ثًشاكض اإلثذاع انجُٛخ انزحزٛخ ٔانًزخظظٌٕ
5
ضؼٛفخ
0561
نزقذٚى خذيخ االحزضبٌ ٔانذػى ٔانًشٕسح انؼهًٛخ
ألطحبة األفكبس ٔانًششٔػبد اإلثذاػٛخ حزٗ رُغح5
رٕفٛش انذػى انًبن ٙنهًجذػ ٍٛنزُفٛز أفضم أفكبسْى
2
ضؼٛفخ
0555
اإلثذاػٛخ ػهٗ أسع انٕاقغ ٔرحٕٚهٓب نًششٔػبد
طغٛشح 5
رقذٚى انذػى االعزًبػ ٙنهًجذػ ٍٛأطحبة األفكبس
2
ضؼٛفخ
0560
ٔانًششٔػبد اإلثذاػٛخ رنك ثزقجم أفكبسْى ٔدػًٓب
يؼُٕٚب ٔانزشٔٚظ نٓب ف ٙانًغزًغ انًظش٘ 5
ضؼٛفخ
0561
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
– جاءت نسبة متوسط االسدتجابة عمدى العبدارة رقدم ( )9 ، 0بأنيمدا يتحققدان بدرجدة متوسدطة
طا وكدذلك آليدات
وذلك يعني أن تطوير وتحديث نظم القبول بكميات التعميم النوعي كان متوسد ً

أيضددا متوسددطة ،وذلددك قددد يرجددع
اسددتقطاب الطددالب الموىددوبين وأصددحاب الممكددات اإلبداعيددة ً
لضددعف تطددوير نظددم القبددول وقمددة تحددديثيا مددن أجددل البحددث عددن الموىددوبين والمبدددعين بددين
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الطالب المتقدمين لاللتحاق بتمدك الكميدات وبالتدالي يصدبح معيدار المجمدوع ىدو ااقدوى ويقدل
عدد المبدعين المقبولين بتمك الكميات .
 جاءت نسبة متوسط االستجابة عمى باقي عبارات المحور ضعيفة وذلك يعني قمة وضعفتحققيا في الواقع ،ويعني ذلك ضعف دوركميات التعميم النوعي في القيام بدورىا في تنمية
القدرات والمواىب اإلبداعية بالر م من أىمية ذلك الدور ان االقتصاد االبداعي يقوم عمى
رأس مال إبداعي وىو المبدعين والذين يجب البحث عنيم بعناية ثم تنمية قدراتيم اإلبداعية
التي سوف تحول إلى مال و اقتصاد إبداعي في المستقبل.
 بمغت نسبة متوسط االستجابة عمى إجمالي محور االستثمار في تنمية القدرات والمواىباإلبداعية لدى الطالب بالضعيفة حيث بمغت ( )0.60وذلك يعني ضرورة العمل عمى تحقيق
ىذا المحور بكميات ال تعميم النوعي في مصر واالستثمار في تنمية القدرات والمواىب
واإلبداعية بين الطالب لتحقي االقتصاد االبداعي لدييم .
وتتفق الدراسة الحالية في ذلك مع دراسة )(Gu, W., 2018,1319- 1320

التي

ترى انو يجب عمى التعمم الجامعي التحول نحو تصميمو واصالحو حتى يقوم بتنمية المواىب
اإلبداعية والبد من تغيير نظم التدريس وتحقيق تدريب متعدد القطاعات والتخصصات داخل
مؤسسات التعميم الجامعي،واعتماد طرق تدريس إبداعية تعمل عمى تنمية اإلبداع الثقافي
واإلبداع التقني واإلبداع في اإلدارة والتسويق وتنمية أصحاب المشاريع اإلبداعية ،وأن تكون
المناىج ابتكارية وتشتمل عمى ريادة ااعمال ودمج الطالب وتشجيعيم عمى المشاركة في
تنظيم المشاريع وأن تنشأ بالجامعات مؤسسات بيا مركز خبراء متعدد التخصصات ،وكسر
الحدود الوطنية في إنتاج المواىب الدولية ،حيث يجب اإللمام بكل الثقافات والمغات في
الكميات والجامعات في (الصين) وفي الغرب وذلك في الكميات والجامعات وذلك ان الجامعات
منصات ضخمة لالطالع الثقافي ،وذلك سيؤدي إلى تحسين التعاون الدولي وزيادة القوة
التنافسية لتصميم المواىب اإلبداعية ،المطالبة بالتعميم مدى الحياة وتوفير المرونة في توفير
فرص التعميم ليؤالء الموىوبين والمبدعين.
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(ز) مدخل تينَْ الجكافْ لتشفَش الضياعات الجكافَْ اإلبداعَْ ًاالقتضاد اإلبداعُ بني الطالب.
بعددد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:

و
1
2
3
4
5
6
2
2
2
10

عذٔل سقى ()6
ٔاقغ رًُٛخ انضقبفخ نزحفٛض انظُبػبد انضقبفٛخ اإلثذاػٛخ ٔاالقزظبد اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة
َغجخ
رشرٛت
دسعخ
يزٕعظ
انؼجبساد
انؼجبسح
رحققٓب
اإلعزغبثخ
يزٕعطخ 2
0566
غشط انضقبفبد انًحهٛخ ٔانقٕيٛخ انز ٙرقٕو ػهٓٛب
انظُبػبد انضقبفٛخ ٔاإلثذاػٛخ نذٖ انطالة5
يزٕعطخ 1
رًُٛخ انضقبفبد انًحهٛخ ٔانقٕيٛخ ثكم إَٔاػٓب ػجشانؼظٕس 0562
نذٖ طالة انكهٛبد انزؼهٛى انُٕػ5ٙ
يزٕعطخ 3
0565
ركهٛف انطالة ثؤثحبس ػٍ انضقبفخ ٔآصبسْب ػهٗ االقزظبد
نزًُٛخ انغبَت انضقبف ٙنذٓٚى 5
2
ضؼٛفخ
0561
االْزًبو ثبنزشثٛخ انًزحفٛخ ف ٙكهٛبد انزؼهٛى انُٕػ ٙيٍ
أعم رؼضٚض ٔرؼظٛى انضقبفخ انًحهٛخ ٔانقٕيٛخ فَ ٙفٕط
انطالة 5
5
ضؼٛفخ
رٕعذ ػذد عبػبد دساعٛخ كبفٛخ يخظظخ نزًُٛخ انغبَت 0563
َظشا
انضقبف ٙنذٖ انطالة ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػ ٙف ٙيظش ً
ألًْٛزٓب نًغبل رخظظبرٓى5
يزٕعطخ 4
0565
رُجضق عًٛغ انًُبْظ انذساعٛخ ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػ ٙيٍ
صقبفخ انًغزًغ ٔرذػًٓب ٔرًُٓٛب5
2
ضؼٛفخ
رُظى فؼبنٛبد صقبفٛخ نزؼشٚف انطالة ػهٗ انضقبفبد األخشٖ 0561
يغ انحفبق ػهٗ صقبفزُب انقٕيٛخ ٔػهٗ رًٛضْب ث ٍٛرهك
انحضبساد5
6
ضؼٛفخ
رٕقٛف انضقبفخ انقٕيٛخ ف ٙاألػًبل اإلثذاػٛخ انًطهٕثخ يٍ 0562
انطالة ٔيٍ انجبحض ٍٛيٍ أعم االعزخذاو انفؼبل نٓب5
2
ضؼٛفخ
رٕع ّٛانطالة إنٗ كٛفٛخ رحٕٚم كم عٕاَت انضقبفخ انقٕيٛخ 0562
إنٗ اقزظبد إثذاػٚ ٙغٓى ف ٙرًُٛخ انًغزًغ انًظش٘5
10
ضؼٛفخ
رٕع ّٛانطالة إنٗ اعزخذاو يغزحذصبد انؼظش انشقً ٙف0561 ٙ
انحفبق ػهٗ صقبفزُب انقٕيٛخ ٔرٕقٛفٓب ف ٙاالقزظبد
اإلثذاػ ٙف ٙيظش5
ضؼٛفخ
0563
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس
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يتضح من الجدول السابق ما يمي:
– و كانت نسبة متوسط االستجابة عمى العبارات أرقام ( )6 ، 4 ، 9 ، 0بأنيا تتحقق بدرجة
متوسطة ،أما بقية عبارات المحور فأنيا تحققت بدرجة ضعيفة.
 بمغ إجمالي نسبة متوسط االسدتجابة عمدى إجمدالي المحدور ( )0.64وذلدك يعندي أندو يتحقدقبدرجة ضعيفة  ،وذلك يرجع إلى اىمال المخزون الثقافي الكبير الموجدود فدي مصدر مدن قبدل
المؤسسات التعميمية ومناىجيا وبرامجيا المختمفة والتي يجب أن تعمل عمى رسو وتنميتدو
وتطددويره واسددتغاللو بشددكل جيددد لدددى طالبيددا  ،وذلددك يتطمددب العمددل عمددى تحقيقددو عمددى أرض
الواقددع بشددكل تتضددافر فيددو الجيددود وضددرورة قيددام كميددات التعمدديم النددوعي باالىتمددام بتنميددة
الثقافددة لتحفيددز الصددناعات اإلبداعي دة واالقتصدداد اإلبددداعي بددين طالبيددا ،حيددث أشددارت خطددة
أمانددة االقتصدداد اإلبددداعي فددي (البرازيددل) إلددى دور الثقافددة والتنددوع الثقددافي فددي االقتصدداد وأن
االسددتثمار فددي االقتصدداد اإلبددداعي فددي (البرازيددل) يتطمددب التنددوع الثقددافي ورعايددة اإلبددداع مددع
االستدامة ،وأنشأت بالتالي أمانة دائمة لالقتصاد واإلبداع داخدل وزارة الثقافدة عدام 9009م.
)(Schiray, D. M. et al. , 2017, 512
وتتفق الدراسة الحالية في ضرورة تنمية الجانب الثقافي لدى الطالب لتحقيق
االقتصاد اإلبداعي مع دراسة ) (Greffe, X. ,2016, 73التي ترى أن الثقافة أصبحت
صناعة إبداعية مثل أ ي صناعة من الصناعات ااخرى  ،بالتالي فإن الصناعات الثقافية
مرتبطة باانشطة الثقافية أو بشكل أوسع بالقطاع الثقافي في المجتمع ، ،إن الثقافة تقدم
المرجعية الفكرية واافكار الثقافية التي تحول إلى صناعات ثقافية ،ويجب عمى كل من يطمب
العمل في تمك الصناعات االىتمام باانشطة الثقافية انيا ىي التي تولد لو اافكار اإلبداعية
التي تنتج صناعات ثقافية.
وأيضدا تتفدق مدع دراسدة ) (Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, 414التدي
تددرى أنددو يجددب أن تقددوم دول االتحدداد ااوروبددي بابتكددار بدرامج لمدراسددة بالجامعددات فددي القطدداع
الثقافي واإلبداعي وضرورة التعميم والبحث واكتساب المعرفدة حدول تمدك القطداع وضدرورة تدوفير
التعميم متعدد التخصصات وفيم الثقافات ااخرى.
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(د) مدخل تٌظَف امليظٌمـْ التعلَنَـْ ًالتدرٍبَـْ بهلَـات التعلـَه اليـٌعُ لتينَـْ معـارف ًموـارات
االقتضاد اإلبداعُ بني طالبوا.
بعددد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:
عذٔل سقى ()2
ٔاقغ رٕقٛف انًُظٕيخ انزؼهًٛٛخ ٔانزذسٚجٛخ ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػ ٙنزًُٛخ يؼبسف ٔيٓبساد االقزظبد
اإلثذاػ ٙث ٍٛطالثٓب
َغجخ
رشرٛت
دسعخ
يزٕعظ
انؼجبساد
و
انؼجبسح
رحققٓب
اإلعزغبثخ
يزٕعطخ 4
رضااااً ٍٛانًُاااابْظ انذساعااااٛخ يؼاااابسف يزُٕػااااخ ػااااٍ 0562
1
االقزظبد اإلثذاػٔ ٙأْى أْذافّ ٔيغبالرّ5
يزٕعطخ 1
رحزاااإ٘ انًقااااشساد انذساعااااٛخ ػهااااٗ يؼهٕياااابد ػااااٍ 0562
2
انظااااُبػبد انضقبفٛااااخ اإلثذاػٛااااخ ٔإَٔاػٓااااب انًخزهفااااخ
ٔدٔسْب ف ٙرحقٛق االقزظبد اإلثذاػ5ٙ
يزٕعطخ 5
رضااً ٍٛانًقااشساد انذساعااٛخ يؼهٕياابد ٔيؼاابسف ػااٍ 0562
3
انًْٕجخ ٔرًُٛزٓب نهٕطٕل ثٓب إنٗ يشحهخ اإلثذاع5
يزٕعطخ 2
ٚاازى رطاإٚش طااشم انزااذسٚظ ثحٛااش ركاإٌ فاا ٙحااذ رارٓااب 0562
4
ػًهٛخ رًُ ٙاإلثذاع نذٖ انًزؼهً ٍٛثزهك انكهٛبد5
يزٕعطخ 6
رغزخذو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرظبالد انحذٚضخ ف0566 ٙ
5
انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ نزذسٚت انطالة ػهٓٛب ٔرؼشٚفٓى
ػهٓٛب5
2
ضؼٛفخ
0561
رزضًٍ األَشطخ انطالثٛخ يغبثقبد ث ٍٛانطالة ػٍ
6
اإلثذاع ٔدٔسِ ف ٙاالقزظبد اإلثذاػ5ٙ
يزٕعطخ 2
رُظاااٛى أَشاااطخ طالثٛاااخ ًٚكاااٍ ياااٍ خالنٓاااب اعااازقطبة 0564
2
انطالة انًجذػٔ ٍٛانؼًم ػهٗ رًُٛخ يهكبرٓى اإلثذاػٛاخ
ٔاالعزفبدح يُٓب5
10
ضؼٛفخ
رطااإٚش انًُظٕياااخ انزذسٚجٛاااخ ثبنكهٛاااخ ثزغٓٛاااض انااإسػ 0561
2
انالصياااخ ثااابألعٓضح انزكُٕنٕعٛاااخ انًزطااإسح ياااٍ أعااام
رًك ٍٛانطالة يٍ يٓبساد إَزبعٛخ اقزظبدٚخ إثذاػٛخ5
يزٕعطخ 2
0566
ٚزى رطٕٚش َظى انزقٕٚى ٔااليزحبَبد ثكهٛبد انزؼهٛى
2
انغبيؼ ٙانُٕػٔ ٙرنك ثبعزخذاو أعبنٛت رقٕٚى رقٛظ
اإلثذاع ػُذ انطالة ٔرؼًم ػهٗ رًُٛزّ نذٓٚى5
يزٕعطخ 3
0562
 10رطٕٚش قذساد ٔيٓبساد أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
انؼبيه ٍٛثكهٛبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙنٛغزطٛؼٕا غشط
ٔرًُٛخ قذساد ٔيٓبساد االقزظبد اإلثذاػ ٙنذٖ
طالثٓى5
يزٕعطخ
0566
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس
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يتضح من الجدول السابق ما يمي:
– جاءت نسبة متوسط االستجابة متوسطة عمى العبارات أرقدام (2 ،4 ، 3 ، 3 ، 4 ، 9 ، 0
 )00 ،أي البية عبارات المحور وذلك يعني أنيا لم تحقق بالشكل الكدافي ويتطمدب العمدل
عمى تحقيقيا.
 جاءت نسبة متوسط االستجابة ضعيفة عمى العبدارتين رقدم ( )2 ، 6وذلدك يعندي ضدعف قيدامأنشطة الطالب بعقدد مسدابقات عدن اإلبدداع ودوره فدي االقتصداد اإلبدداعي ،وضدعف تطدوير
المنظومة التدريبية بتمك الكميات لقمة ما يمزميا من تجييزات ومواد خام وأجيزة حديثة.
 بمغ إجمالي نسبة متوسدط االسدتجابة عمدى ىدذا المحدور ( )0.66وذلدك يعندي تحقيقدو بدرجدةمتوسطة  ،وقد يرجدع ذلدك إلدى أن التعمديم بتمدك الكميدات يدتم بشدكل تقميددي وطدرق تددريس
تقميديددة ووسددائل تعميميددة تقميديددة وكددذلك طددرق تقددويم تقميديددة ممددايؤدي إلددى ضددعف تنميددة
أيضدا إلدى ضدعف االمكاندات
ميارات ومعارف االقتصاد االبدداعي لددى الطدالب  ،وقدد يرجدع ً
المادية والبشرية الالزمة لتحقيق ذلك  ،مما يتطمب مدن كميدات التعمديم الندوعي العمدل عمدى
توظيددف المنظومددة التعميميددة والتدريبيددة بيددا مددن أجددل تنميددة معددارف وميددارات االقتصدداد
اإلبداعي ووضع خطوات إجرائية تحقق ذلك.
والدراسة الحالية تتفق في المطالبة بتفعيل و توظيف المنظومدة التعميميدة والتدريبيدة
ب دالتعميم الجددامعي النددوعي فددي تحقيددق االقتصدداد االبددداعي مددع الدراسددات السددابقة التددي نددادت
بتفعيدددل دور التعمددديم الجدددامعي بكدددل مكوناتدددو فدددي تحقيدددق االقتصددداد االبدددداعي ومنيدددا دراسدددة
) (Veselà, D. & Klimovà, K. , 2014, 415التدي توصدي بضدرورة إنشداء البدرامج
الدراسددية المبتكددرة بالجامعددات القائمددة عمددى الددربط بددين عدددة تخصصددات منيددا المجدداالت الفنيددة
واالقتصددادية والقانونيددة مددع دراسددة المغددات ااجنبيددة،ويجب أن يكددون ىندداك تعدداون وتكامددل بددين
المؤسسات التعميمية والتدي سدوف تددعم التواصدل بدين الكميدات والجامعدات وااكاديميدات الفنيدة
حتى يتم التعاون بينيا من أجل إنجاز ىذه البرامج الدراسية المتعددة التخصصات.
وتتفدق الدراسدة الحاليدة أيضدا مدع دراسدة )(Schlesinger, p. , 2017, 83-84
التي أوصت بضرورة قيام التعميم الجامعي بتحقيق االقتصاد اإلبداعي عن طريق تقدديم مقدررات
عن الصناعات اإلبداعية والثقافية وعن مفاىيم االقتصداد اإلبدداعي مدع االىتمدام بالبعدد الرقمدي
،و االىتمدددام بدددالبحوث العمميدددة بكثافدددة فدددي مجدددال اإلبدددداع واالقتصددداد اإلبدددداعي  ،وأن تقدددوم
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الجامعات بدور الوسيط الثقافي مع مؤسسات المجتمع ااخرى في جميدع المراحدل حتدى مرحمدة
الماجستير من أجل التعداون فدي نشدر ثقافدة االقتصداد اإلبدداعي واالسدتفادة مدن البنيدة التحتيدة
بمؤسسات المجتمع ااخرى ذات الصمة.
وترى الدراسة الحالية أندو البدد مدن أن تقدوم بدذلك كميدات التعمديم الندوعي أسدوة بمدا حددث
فددي كوريددا حيددث وضددعت ميزانيددة إلنشدداء أقسددام بالكميددات لمصددناعات الثقافيددة فددي الكميددات
والجامعات الكورية لتنمية الصناعات الثقافية وتطويرىا  ،وأوصت بضدرورة تحويدل التعمديم نحدو
االقتصدداد اإلبددداعي وضددرورة تطددوير الممارسددات فددي االنتقددال إلددى نظددام تعميمددي يتناسددب مددع
االقتصاد اإلبداعي(Editorial, 2015,6-8) .

(هـ) مدخل تينَْ نفإات التعامل يف صٌم العنل مع االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب.
بعددد إجددراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:

و
1
2
3
4
5
6
2
2
2

عذٔل سقى ()2
ٔاقغ رًُٛخ كفبءاد انزؼبيم ف ٙعٕم انؼًم يغ االقزظبد اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة
َغجخ
دسعخ
يزٕعظ
انؼجبساد
رحققٓب
اإلعزغبثخ
ضؼٛفخ
0562
رؼشٚف انطالة ثفشص انؼًم انًزبحخ نهؼًم ثبالقزظبد
اإلثذاػ ٙػهٗ انًغزٕٖ انًحهٔ ٙانقٕي ٙداخم يظش5
ضؼٛفخ
0563
رؼشٚف انطالة ثؤْى انظُبػبد انضقبفٛخ ٔاإلثذاػٛخ
انًطهٕثخ يُزغبرٓب ف ٙانغٕم انًحهٔ ٙانذٔن5ٙ
ضؼٛفخ
0552
رذسٚت انطالة ػهٗ يٓبساد انزغٕٚق اإلنكزشَٔ ٙحزٗ
ٚغزطٛؼٕا انزشٔٚظ نغهؼٓى اإلثذاػٛخ ثبعزخذاو ركُٕنٕعٛب
انًؼهٕيبد ٔاالرظبالد ٔانشجكبد االعزًبػٛخ5
يزٕعطخ
رؼشٚف انطالة ثحقٕم انًهكٛخ انفكشٚخ ٔكٛفٛخ انًحبفظخ 0564
ػهٗ حقٕققٓى ٔإثذاػبرٓى انًخزهفخ5
ضؼٛفخ
0560
رٕضح انطالة ثكٛفٛخ رغغٛم ثشاءاد االخزشاع انخبطخ
ثٓى ف ٙيغبل رخظظبرٓى انًخزهفخ5
ضؼٛفخ
رٕضح أْى اإلعشاءد انزٚ ٙغت إرجبػٓب ف ٙحبنخ رؼشع 0552
انطالة إنٗ انقشطُخ ٔعشقخ أفكبسْى اإلثذاػٛخ5
ضؼٛفخ
0563
ٚزى رؼشٚف انطالة ثكم يؼبسف ٔيٓبساد سٚبدح األػًبل
انفُٛخ ٔانًششٔػبد انظغٛشح ٔانًزٕعطخ انخبطخ ثٓى5
يزٕعطخ
0564
ٚزى رؼشٚف انطالة ثؤْى انًٓبساد انُبػًخ انًطهٕثخ
انؼًم ثبالقزظبد اإلثذاػٕٛرذسٚجٓى ػهٓٛب5
ضؼٛفخ
0552
رؼشٚف انطالة ثؤْى أيبكٍ انظُبػبد انضقبفٛخ
ٔاإلثذاػٛخ ف ٙيظش ٔثهٕسح خشٚطخ نزهك انظُبػبد
نذػى االقزظبد اإلثذاػ ٙف ٙيظش 5
ضؼٛفخ
0561
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس
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5
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يتضح من الجدول السابق ما يمي:
– جاءت نسبة متوسط االستجابة متوسطة عمى العبدارتين رقدم ( ،)2 ، 3وكاندت ضدعيفة عمدى
بقية عبارات المحور وذلك يعني ضعف تحقق تمك العبارات.
 بمغ إجمالي نسبة متوسط االستجابة عمى ىذا المحور ( )0.60وذلك يعني تحققو بدرجةضعيفة  ،وقد يرجع ذلك إلى اىتمام البية المؤسسات التعميمية بالجانب التعميمي فقط وال
تبحث عن متطمبات سوق العمل وال تعمل عمى تمبيتيا في الخريجين من تمك الكميات بالر م
من أىميتيا الشديدة.
والبد من العمل عمى تنمية كفاءات التعامل مع سوق العمل باالقتصاد اإلبداعي
ميما لكل من يعمل
بين الطالب بشكل كبير وذلك اىمية تمك الكفاءات والتي تمثل ً
جانبا ً
باالقتصاد اإلبداعي حتى يستطيع النجاح بسوق العمل البد من امتالكو تمك الكفاءات من
ريادة أعمال وميارت ناعمة والقدرة عمى المحافظة عمى حقوقو الفكرية والقدرةعمى تسويق
الكترونيا و االستمرار قي المنافسة في سوق العمل المتجدد بإستمرار.
منتجاتو
ً

(ً) مدخل الشزانْ مع مؤصضات اجملتنع لتشكَل االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب.

بعددد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:
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و
1
2
3
4
5
6
2
2
2
10

عذٔل سقى ()2
ٔاقغ انششاكخ يغ يؤعغبد انًغزًغ نزحقٛق االقزظبد اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة
َغجخ
دسعخ
يزٕعظ
انؼجبساد
رحققٓب
اإلعزغبثخ
يزٕعطخ
رقاإو األعااشح ثئكزشاابف انًْٕاإثٔ ٍٛانًجااذػ ٍٛيااٍ 0564
أثُبئٓب ٔرذػًٓى يؼُٕٚب5
يزٕعطخ
رااذػى األعااشح األفكاابس اإلثذاػٛااخ انزاا ٙنااذٖ أثُاابءْى 0565
نزحقٛق اقزظبد اإلثذاع5
ضؼٛفخ
ٚزى انزؼابٌٔ ثا ٍٛكهٛابد انزؼهاٛى انُإػٔ ٙاألعاشح فا0552 ٙ
صٚبدح انٕػ ٙثبالقزظبد اإلثذاػ5ٙ
ضؼٛفخ
ٚزؼااابٌٔ انزؼهاااٛى قجااام انغااابيؼ ٙياااغ انزؼهاااٛى انغااابيؼ0561 ٙ
انُااإػ ٙفاااَ ٙشاااش أْاااى انًؼااابسف ٔانًٓااابساد ػاااٍ
االقزظبد اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة5
ضؼٛفخ
رُششٔعاابئم اإلػااالو اناإػ ٙثااؤْى يفاابْٛى االقزظاابد 0560
اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة ٔأٔنٛبءاأليٕس ثبنًغزًغ5
يزٕعطخ
رقذو ٔعبئم اإلػاالو ًَابرط َبعحاخ ياٍ سٔاد األػًابل 0565
انفُٛاااخ انًجاااذػ ٍٛنزاااذػٛى االقزظااابد اإلثاااذاػ ٙناااذٖ
انطالة5
ضؼٛفخ
رقااإو انغًؼٛااابد انخٛشٚاااخ ثاااذػى االقزظااابد اإلثاااذاػ0552 ٙ
ٔيغااااابَذح انًجاااااذػ ٍٛأطاااااحبة األفكااااابس اإلثذاػٛاااااخ
االقزظبدٚخ5
ضؼٛفخ
رقااإو األحاااضاة انغٛبعاااٛخ ثُشاااش انااإػ ٙثبالقزظااابد 0555
اإلثاااذاػٔ ٙاناااذػى انًؼُااإ٘ ٔانًااابن ٙنهًجاااذػ ٍٛفاااٙ
انًغزًغ5
ضؼٛفخ
رؼقااااذ انُقبثاااابد انًُٓٛااااخ َااااذٔاد ٔيحبضااااشاد ػااااٍ 0560
االقزظاااااااااااااااااااااابد اإلثااااااااااااااااااااااذاػٔ ٙآنٛبرااااااااااااااااااااااّ
نذٖ أػضبءْب5
ضؼٛفخ
رقٕو كم َقبثخ يُٓٛخ ثزؼشٚاف أػضابئٓب ثاؤْى يغاالد 0563
انؼًاااام االقزظاااابد اإلثااااذاػ ٙانزاااا ٙرقااااغ فاااا ٙيغاااابل
رخظظٓى ٔرذسٚجٓى ػهٓٛب5
ضؼٛفخ
0561
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس

رشرٛت
انؼجبسح
3
1
2
5
6
2
2
10
2
4

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
– جاءت نسبة متوسدط االسدتجابة متوسدطة عمدى العبدارات أرقدام ( )6 ، 9 ، 0وذلدك يعندي أن
شراكة ااسرة مدع كميدات التعمديم الندوعي متوسدطة سدواء فدي اكتشداف الموىدوبين والمبددعين
معنويا عمى مدا يقدموندو مدن أفكدار إبداعيدة  ،وكدذلك دور اإلعدالم فدي
من أبنائيا أو دعميم
ً
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أيضدا متوسدطًا ،وجداءت نسدبة متوسدط االسدتجابة ضدعيفة
تقديم نماذج إبداعيدة ناجحدة كدان ً
عمى بقية عبارات المحور.

 بمغ إجمالي نسبة متوسط االستجابة عمى ىذا المحور ( ،)0.60وذلك يعني تحققو بدرجةضعيفة  ،وقد يرجع ذلك لضعف التشبيك بين المؤسسات المختمفة في المجتمع وضعف
عالقة كميات التعميم النوعي بتمك المؤسسات  ،وقد يرجع لضعف تعاون تمك المؤسسات
المجتمعة مع كميات التعميم النوعي في مصر.
ويتطمب ذلك من مؤسسات المجتمع القيام بالشراكة والمشاركة مع كميات التعميم
النوعي في تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب ويجب أن تقوم تمك الكميات بتوضيح
المطموب من كل مؤسسة في المجتمع حتى يتحقق االقتصاد اإلبداعي بينيم ،والبد ان تمتد
تمك الشراكة مع ااسرة ووسائل االعالم والتعميم قبل الجامعي وموسسات المجتمع المدني
من جمعيات خيرية ونقابات مينية وأحزاب سياسية.
والدراسة الحالية تتفق في ذلك مع نتائج الدراسات السابقة والتي أوضدحت أىميدة تمدك
الشراكة وآلياتيا في الدول المختمفدة ومنيدا رأي (محسدن الخضديري )99 ، 9002 ،حيدث يدرى
البد من الشراكة مع المنظمات المدنيدة فدي المجتمدع ،و زيدادة دور المنظمدات يدر الحكوميدة
فدددي المجتمدددع،و زيدددادة دور ومشددداركة اافدددراد فدددي إدارة المجتمدددع مدددن أجدددل تحقيدددق االقتصددداد
اإلبداعي.
و في (كوريا) تمت شراكة بين الجامعات ووزارة العمل ومع اإلعالم ومؤسسداتو حيدث
أقرت وزارة العمل ووزارة التعميم في (كوريا) خطة أو إنتاج نظام بيئي داعدم لالقتصداد اإلبدداعي
يشددجع المواىددب اإلبداعيددة  ،ودفعددت (كوريددا) اىتماميددا باالقتصدداد اإلبددداع لدديس إلددى المدددارس
والجامعددات فحسددب بددل إلددى وسددائل اإلعددالم االجتماعيددة لغددرس ثقافددة جديدددة عددن الصددناعات
اإلبداعيدددة المتعمقدددة بالثقافدددة الشدددعبية كمنطقدددة لمثقافدددة فدددي االقتصددداد اإلبدددداعي مدددع االىتمدددام
بالتحول لدذلك فدي التعمديم والدتعمم وتعمديم المتعممدين والمعممدين مدن خدالل الشدبكات االجتماعيدة
والمدددارس والجامعددات وتوجددد منصددات مفتوحددة وتقنيددات مفتوحددة الوسددائل لتعريددف بددالحق فددي
التعمدددديم اإلبددددداعي وتعزيددددز التنددددوع الثقددددافي يمكددددن المجتمددددع مددددن إنشدددداء اقتصدددداد إبددددداعي.
)(Editorial, 2015,5
وفي االتحاد ااوربي تم اتخاذ التدابير نحدو الشدراكة لتحقيقدو حيدث خصصدت اامدوال
لتنميدددة الصدددناعات الثقافيدددة واإلبداعيدددة وأنشدددأ صدددناديق لتمويدددل المنددداطق المحرومدددة والبيئدددات
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متعددة التخصصات  ،وأنشأ برندامج لددعم وتنميدة الميدارات اسدمو( ) ERASMUS PLUS
أيضددا إلددى تعزيددز البحددث واالبتكددار فددي مجددال الثقافددة
وعدددة ب درامج تمويميددة أخددرى ، ،وييدددف ً
والتراث الثقافي  ،والعالقات بين المؤسسات ىي التي تحدد جودة المجتمع المددني ممدا يدنعكس
عمدى تطدوير اقتصداديات اإلبدداع بيدا(Boccella, N. & N. & Salerno, I. , 2016, .
),293
وتتفق الدراسة الحالية مع تقريدر المركدز الثقدافي البريطداني الدذي يؤكدد أندو يجدب أن
يقددوم التعمدديم قبددل الجددامعي بدددور فددي ددرس بعددض معددارف وميددارات االقتصدداد اإلبددداعي لدددى
طالبددو بتمددك المرحمددة العمريددة الميمددة  ،وان نجدداح االقتصدداد اإلبددداعي المحمددي سدديعتمد عمددى
اا مب عمى تعميم ابتدائي وثانوي جيد وقدد تدم عمدل برندامج لمشدراكات اإلبداعيدة ،وىدو برندامج
رئيسي في المدارس البريطانية ،يحقق الفوائد التي يمكن أن تنتج عن تشدجيع طدالب المددارس
لمعمل مع رواد ااعمال اإلبداعية (المركز الثقافي البريطاني.)30–42 ،9000 ،
وتتفق الدراسة الحالية أيضدا مدع دراسدة (نجدالء أدىدم )0390 ، 9009 ،التدي تدرى أندو
البددد مددن الشدد اركة مددع مؤسسددات المجتمددع الخددارجي  ،والبددد مددن ضددرورة ارتبدداط المؤسسددات
التعميمية بخدمة المجتمدع باالنتشدار خدارج التددريب إليجداد طدرق وآليدات لفدرص عمدل جديددة،
وعمى سدبيل المثدال التربيدة الفنيدة مدثالً تسدعى لمعالجدة مشدكالت المجتمدع مدن خدالل اانشدطة

التدريبية المتعددة لتتيح ليم فرص عمل في المجتمع.

وتتفق الدراسة الحالية أيضا مع دراسة) (Schneidman, D., 2016,9التي أكدت أنو يجب
عمى مؤسسات المجتمع المدني أن ت قوم بدورىا في دعم وتنمية االقتصاد اإلبداعي في
المجتمع ومنيا الجمعيات الخيرية والتي يجب أن تحذو حذوا الجمعيات الخيرية ( ير الربحية)
في (بريطانيا) التي تدعم االقتصاد اإلبداعي وتقدم لو المساندة المادية والمالية حتى ينجح
المبدعين وتنجح أعماليم ومن أىميا مؤسسة (نيفا) ) )NEFAىي مؤسسة (نيو إنجالند
لمفنون) في إنجمترا.
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إمجالُ احملٌر األًلً :اقع حتكَل االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب بهلَات التعلَه اليٌعُ
تتضح استجابات عينة الدراسة عمى إجمالي ىذا المحور ومحاوره الفرعية كما بالجدول
التالي:

و
أ
ة
عـ
د
ْـ
ٔ

عذٔل سقى ()10
إعًبنٔ ٙاقغ رحقٛق االقزظبد اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػٙ
َغجخ
دسعخ
يزٕعظ
انًحـــــــــــــٕس انفشػــــــــــــٙ
رحققٓب
االعزغبثخ
يزٕعطخ
0562
يااذخم َشااش اناإػ ٙثؤثؼاابد االقزظاابد اإلثااذاػ ٙثاا ٍٛانطااالة
ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػ5 ٙ
ضؼٛفخ
0561
يذخم االعزضًبس ف ٙرًُٛخ انقذساد ٔانًٕاْت اإلثذاػٛاخ ثاٍٛ
انطالة5
ضؼٛفخ
0563
يذخم رًُٛخ انضقبفخ نزحفٛض انظُبػبد انضقبفٛخ اإلثذاػٛخ
ٔاالقزظبد اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة5
يزٕعطخ
0566
يذخم رٕقٛف انًُظٕيخ انزؼهًٛٛخ ٔانزذسٚجٛخ ثكهٛبد انزؼهٛى
انُٕػ ٙنزًُٛخ يؼبسف ٔيٓبساد االقزظبد اإلثذاػ ٙثٍٛ
طالثٓب5
ضؼٛفخ
0561
يذخم رًُٛاخ كفابءاد انزؼبيام فا ٙعإم انؼًام ياغ االقزظابد
اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة5
ضؼٛفخ
0561
يااذخم انشااشاكخ يااغ يؤعغاابد انًغزًااغ نزحقٛااق االقزظاابد
اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة5
ضؼٛفخ
0563
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس انشئٛغٙ

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
بمددغ إجمددالي نسددبة متوسددط االسددتجابة حددول محددور واقددع تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي
بين الطالب بكميات التعمديم الندوعي ( )0.64وذلدك يعندي تحققدو بدرجدة ضدعيفة  ،وذلدك يعندي
أن إجمالي جميدع مدداخل االقتصداد اإلبدداعي تتحقدق بدرجدة ضدعيفة ممدا يعندي ضدرورة العمدل
عمددى تحقيددق جميددع مددداخل تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب التعمدديم النددوعي بشددكل جدداد
ووضع خطوات إجرائية لتحقيق ذلك االقتصاد الجديد بين الطالب بكميات التعميم النوعي.
وتتفق الدراسة الحاليدة فدي ىدذه النتيجدة مدع دراسدة)(Munro, E. , 2017, 16-23
التددي أوضددحت وجددود ضددعف فددي فددي تنميددة جوانددب االقتصدداد اإلبددداعي لدددى خريجددي التعمدديم
الجامعي بالمممكة المتحدة حيث حيث إن الخريجين الجدد الذين يسعون إلى بنداء عمدل خداص
بيدم فددي الصددناعات اإلبداعيددة اتضددح أنيددم يسددعون لطمددب جمسددات المشددورة الفرديددة واسددتنزاف
الموارد في التدريب بسبب عدم قدرة مؤسسات التعمم الجامعي في المممكة المتحددة عمدى تدوفير
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مددا يمددزم الخددريجين المبدددعين ممددا جعميددم يمجددأون إلددى الوسددطاء فددي مجددال الثقافددة واإلبددداع
ليقدموا ليم الدعم والمساعدة والمشدورة والتددريبات الالزمدة ممدا أدى لوجدود المزيدد مدن أنظمدة
الوساطة المتعددة في المممكة المتحدة.

احملٌر الجاىُ :أهه معٌقات حتكَل االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب بهلَات التعلَه اليٌعُ.
بعددد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:

(أ) املعٌقات املتعلكْ باإلمهاىات البشزٍْ بهلَات التعلَه اليٌعُ
بعددد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:
عذٔل ()11
ٔاقغ انًؼٕقبد انًزؼهقخ ثبإليكبَبد انجششٚخ ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػٙ
َغجخ
دسعخ
يزٕعظ
انًؼٕقـــــــــــــــبد
و
ٔعٕدْب
اإلعزغبثخ
كجٛشح
ضؼف يذخالد كهٛبد انزؼهٛى انُٕػ ٙيٍ انطاالة 0524
1
نقظاإس َظااى اَزقاابء ٔقجاإل انطااالة انًْٕاإثٍٛ
ٔانًجذػ ٍٛيُٓى 5
يزٕعطخ
قظٕس ف ٙاخزٛبس أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ انؼبيه0562 ٍٛ
2
ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػ5ٙ
يزٕعطخ
ضاااؼف يغااازٕٖ أػضااابء ْٛئاااخ انزاااذسٚظ ثزهاااك 0566
3
انكهٛبد ٔخبطخ ف ٙانزؼبيم يغ َظى انًؼهٕيبد ٔ
انزكُٕنٕعٛب انحذٚضخ5
يزٕعطخ
قهخ ٔعٕد انًزخظظ ٍٛػهًٛب ً ف ٙرشثٛاخ ٔسػبٚاخ 0562
4
انًْٕجخ ٔاإلثذاع ثزهك انكهٛبد 5
يزٕعطخ
انقظااإس فااا ٙكفااابءاد أػضااابء ْٛئاااخ انزاااذسٚظ 0562
5
انالصيااخ نزااذسٚت انطااالة ػهااٗ يغاابالد االقزظاابد
االثذاػٔ ٙطُبػبرّ5
يزٕعطخ
0562
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس

رشرٛت
انؼجبسح
1
2
5
3
4

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
– كانددت نتيجددة العبددارة رقددم ( )0بأنيددا توجددد بدرجددة كبيددرة وذلددك يعنددي ضددعف مدددخالت كميددات
التعميم النوعي من الطالب بسبب قصور نظم انتقاء الطالب الموىدوبين والمبددعين لاللتحداق
بتمك الكميات ،أما بقية عبارات المحور فإنيا توجد بدرجة متوسطة.
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 بمغ إجمالي نسبة متوسدط االسدتجابة عمدى ىدذا المحدور الفرعدي ( )0.62وذلدك يعندي وجدودمعوقددات متعمقددة باإلمكانددات البشددرية بكميددات التعمدديم النددوعي وكميددا توجددد بدرجددة متوسددطة،
وفيما يخص الطالب فيي توجد بدرجة كبيرة مما يعني ضرورة العمدل عمدى تطدوير اإلمكاندات
البشرية بكميات التعميم النوعي حتي تقوم بدورىا في تحقيق االقتصاد اإلبداعي.

(ب)املعٌقات املتعلكْ باالمهاىات املادٍْ بهلَات التعلَه اليٌعُ
بعددد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:

و
1
2
3
4
5

عذٔل ()12
ٔاقغ انًؼٕقبد انًزؼهقخ ثبإليكبَبد انًبدٚخ ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػٙ
َغجخ
دسعخ
يزٕعظ
انًؼٕقـــــــــــــــبد
ٔعٕدْب
اإلعزغبثخ
كجٛشح
َقض ٔضؼف اإليكبَبد انًبدٚخ انالصياخ نهزاذسٚت 0522
انؼًه ٙيٍ ٔسػ ٔيؼبيم ٔيٕاد خبو5
كجٛشح
ػااذو ٔعاإد يشاكااض نهزًٛااض ٔنإلثااذاع ثزهااك انكهٛاابد 0524
رخااذو انطااالة انًجااذػ ٍٛثزهااك انكهٛاابد ٔانكهٛااابد
األخشٖ ثبنغبيؼخ5
كجٛشح
انضااؼف انشاااذٚذ فااا ٙراإفٛش يزطهجااابد ركُٕنٕعٛاااب 0525
انًؼهٕياابد ٔاالرظاابالد انالصيااخ نهزحاإل انشقًااٙ
ٔانؼًم ثبالقزظبد اإلثذاػ5ٙ
كجٛشح
َقاااض انزًٕٚااام اناااالصو نزهاااك انكهٛااابد نهقٛااابو ثكااام 0522
أَشااطزٓب انزؼهًٛٛااخ ٔانزذسٚجٛااخ انذاػًااخ القزظاابد
اإلثذاع5
كجٛشح
انقظاااإس فااااا ٙانًُاااابْظ ٔانًقاااااشساد انذساعاااااٛخ 0521
انذاػًااخ القزظاابد اإلثااذاع ٔػااذو يٕاكجزٓااب نهزقااذو
انؼهًٔ ٙانضقبف ٙف ٙانؼبنى5
كجٛشح
0525
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس

رشرٛت
انؼجبسح
2
4
3
1
5

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
– جدداءت نسددبة متوسددط االسددتجابة عمددى جميددع عبددارات ىددذا المحددور بأنيددا توجددد بدرجددة كبيددرة
وذلك يعني وجود المعوقات المتعمقة باإلمكاندات الماديدة بكميدات التعمديم الندوعي والتدي تعدوق
تحقيق االقتصاد اإلبداعي بدرجة كبيرة والبد من العمل عمى القضاء عمييدا  ،وقدد يرجدع ذلدك
لضعف الميزانيدة المخصصدة لإلنفداق عمدى تمدك الكميدات والتدي يجدب أن تكدون ميزانيدة كبيدرة
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لوجددود جانددب تدددريبي وعممددي بتمددك الكميددات فددي عدددد كبيددر مددن مقرراتيددا ممددا يسددتمزم تمويددل
كبير من أجل توفير كل متطمباتو ولوازمة حتى يتم بنجاح.

(ز) املعٌقات اإلدارٍْ ًالتشزٍعَْ بهلَات التعلَه اليٌعُ
بعددد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:

و
1
2
3
4
5

عذٔل ()13
ٔاقغ انًؼٕقبد اإلداسٚخ ٔانزششٚؼٛخ ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػٙ
َغجخ
يزٕعظ
انًؼٕقـــــــــــــــبد
اإلعزغبثخ
اْزًبو إداساد كهٛابد انزؼهاٛى انُإػ ٙثبنغبَات انُظاش٘ 0562
ٔانفهغف ٙثذسعخ أكجش يٍ انغبَت انؼًه ٙانزطجٛق5ٙ
َذسح ٔعٕد قٕاػاذ ثٛبَابد ٔيؼهٕيابد ثًظاش ٔثكهٛابد 0524
انزؼهٛى انُٕػ ٙػاٍ كام ياب ٚزظام ثبالقزظابد اإلثاذاػٙ
ٔانظُبػبد االثذاػٛخ ٔانضقبفٛخ ٔأيبكُٓب ف ٙيظش5
قهااخ اْزًاابو قٛاابداد كهٛاابد انزؼهااٛى انُاإػ ٙثبالقزظاابد 0521
اإلثااذاػٔ ٙانظااُبػبد االثذاػٛااخ ٔانضقبفٛااخ ػُااذ ٔضااغ
انخطظ ٔانغٛبعبد انزؼهًٛخ5
انقظٕس ف ٙانهٕائح انذساعٛخ نقهّ انًقاشساد انذساعاٛخ 0520
ٔانغاابػبد انزذسٚغااٛخ انخبطااخ ثزًُٛااخ انغبَاات انضقاابفٙ
ثزهك انكهٛبد5
ضاااااؼف رٕعٛاااااّ إدساسد انكهٛااااابد نهزحااااإل انشقًااااا0523 ٙ
ٔإعاااازخذاو ركُٕنٕعٛااااب انزؼهااااٛى انزاااا ٙرًُاااا ٙاإلثااااذاع
ٔاالثزكبس نذٖ انطالة5
0521
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس

دسعخ
ٔعٕدْب

رشرٛت
انؼجبسح

يزٕعطخ

5

كجٛشح

1

كجٛشح

3

يزٕعطخ

4

كجٛشح

2

كجٛشح

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
– جاءت نسبة متوسط االستجابة عمى العبارات أرقام ( )3 ، 4 ، 9بأنيا توجد بدرجة كبيدرة ،
والعبارتين أرقام ( )3 ، 0فإنيما توجدان بدرجة متوسطة.
 بمغ إجمالي نسبة متوسط االستجابة عمى ىذا المحور ( )0.40وذلدك يعندي وجدود معوقداتإدارية وتشريعية بكميات التعميم النوعي بدرجة كبيرة وتعدوق تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي بيدا
والبد من العمل عمى التخمص منيا حتى يتحقق بشكل جيد.
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(د) املعٌقات املتعلكْ بالشزانْ مع مؤصضات اجملتنع
بعددد إج دراء المعالجددة اإلحصددائية السددتجابات عينددة الدراسددة عمددى ىددذا المحددور جدداءت
النتائج كما يمي:
عذٔل ()14
ٔاقغ انًؼٕقبد انًزؼهقخ ثبنششاكخ يغ يؤعغبد انًغزًغ
و

1

2
3
4
5

انًؼٕقـــــــــــــــبد
ضؼف انششاكخ ث ٍٛكهٛبد انزؼهٛى انُٕػٙ
ٔاإلداساد انزؼهًٛٛخ ٔيؤعغبد انًغزًغ
األخشٖ يٍ أعم رؼشٚف انًجذػ ٍٛثبالقزظبد
اإلثذاػٔ ٙيغبالرّ5
قظٕس قٛبو يؤعغبد انًغزًغ انضقبفٛخ
ٔانًؤعغبد انظُبػٛخ ثبنششاكخ يغ كهٛبد
انزؼهٛى انُٕػ ٙف ٙإػذاد ٔرذسٚت طالثّ ػهٗ
االقزظبد اإلثذاػٔ ٙطُبػبد انًخزهفخ5
قظٕس انًؤعغبد اإلػاليٛخ ف ٙانقٛبو ثذٔسْب
فَ ٙشش انٕػ ٙثبالقزظبد اإلثذاػٔ ٙطُبػبد
انًخزهفخ ف ٙانًغزًغ5
ضؼف قٛبو يذاسط انزؼهٛى قجم انغبيؼٙ
ثئيذاد طالثّ انًجذػ ٍٛثؤفكبس ٔيجبدا
ثبالقزظبد اإلثذاػ5ٙ
ضؼف قٛبو األعش ف ٙيظش ثبالْزًبو
ثبكزشبف ٔسػبٚخ انًجذػ ٍٛيٍ أثُبءْى5
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس

َغجخ
يزٕعظ
اإلعزغبثخ

دسعخ
ٔعٕدْب

رشرٛت
انؼجبسح

0524

كجٛشح

3

0524

كجٛشح

4

0524

كجٛشح

5

0526

كجٛشح

1

0525

كجٛشح

2

0524

كجٛشح

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
– جدداءت نسددبة متوسددط االسددتجابة كبيددرة عمددى جميددع عبددارات ىددذا المحددور ،وذلددك يعنددي وجددود
معوقدات متعمقدة بالشدراكة بدين كميدات التعمديم الندوعي و مؤسسدات المجتمدع حيدث بمغدت نسددبة
متوسط االستجابة عمى ىذا المحور ( )0.43مما يعني ارتفاع معدل وجود تمك المعوقدات ممدا
يعرقل تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كميات التعميم النوعي.
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إمجالُ احملٌر الجاىُ :معٌقات حتكَل االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب بهلَات التعلَه اليٌعُ
ٍتلخط امجالُ ىتاٖر مدٔ ًدٌد تلو املعٌقات يف اجلدًل التالُ:
عذٔل ()15
يؼٕقبد رحقٛق االقزظبد اإلثذاػ ٙث ٍٛانطالة ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػٙ
َغجخ يزٕعظ
دسعخ ٔعٕدْب
انًؼٕقـــــــــــــــبد
و
اإلعزغبثخ
يزٕعطخ
0562
أ انًؼٕقبد انًزؼهقخ ثباليكبَبد انجششٚخ ثكهٛبد انزؼهٛى
انُٕػٙ
كجٛشح
0525
ة انًؼٕقبد انًزؼهقخ ثباليكبَبد انًبدٚخ ثكهٛبد انزؼهٛى
انُٕػٙ
كجٛشح
0521
عـ انًؼٕقبد اإلداسٚخ ٔانزششٚؼٛخ ثكهٛبد انزؼهٛى انُٕػٙ
كجٛشح
0524
د انًؼٕقبد انًزؼهقخ ثبنششاكخ يغ يؤعغبد انًغزًغ
كجٛشح
0523
انًزٕعظ اإلعًبن ٙػهٗ انًحٕس انشئٛغٙ

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
بمدددغ إجمدددالي متوسدددط االسدددتجابة عمدددى محدددور معوقدددات تحقيدددق االقتصددداد اإلبدددداعي
( )0.44وذلددك يعنددي وجودىددا بدرجددة كبيددرة والبددد مددن العمددل عمددى القضدداء عمددى جميددع تمددك
المعوقدددات البشدددرية والمعوقدددات الماديدددة والمعوقدددات اإلداريدددة والتشدددريعية والمعوقدددات المتعمقدددة
بالش دراكة مددع مؤسسددات المجتمددع ،حت دى يتحقددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب كميددات التعمدديم
النوعي في مصر.
ووجدددود تمدددك المعوقدددات فدددي طريدددق تحقيدددق االقتصددداد االبدددداعي لددددى طدددالب التعمددديم
الجامعي النوعي ليس في مصر فقط بل يوجد فدي عددة دول أخدرى والدراسدة الحاليدة تتفدق مدع
الدراسددات السددابقة فددي وجددود تمددك المعوقددات ومددن تم دك الدراسددات (اامددم المتحدددة وااونكتدداد،
( ، )46 ،9004إسدددددالم عمدددددى( ، )933 – 934 ، 9002 ،لقددددداء عبدددددود–34 ، 9003 ،
( ،)32ىمدت عبدد العزيدز ،عبدد الوىداب الحدايس(Flew, T., 2014, ،)30– 32 ،9004 ،
) (Boccella, N. & N. & Salerno, I. , 2016, ,293) ، 12وأن تمدك المعوقدات توجدد
بالدول ااخرى وىي أيضا توجد في مصر واالختالف في درجة وحدة ىدذه المعوقدات بدين مصدر
والدول ااخرى.
وبالتددالي البددد مددن السددعي نحددو العمددل عمددى القضدداء عمددى تمددك المعوقددات حتددى يمكددن
تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كميات التعميم النوعي في مصر.
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ملخط ىتاٖر الدراصْ املَداىَْ:
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية ضدعف تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي لددى طدالب كميدات
التعميم النوعي حيث إن إجمالي تحقيق مداخل االقتصاد اإلبداعي كان ضعيفًا.

 وان اختمفت درجة تحقق كدل مددخل عدن احخدر كمدا سدبق توضديحو حيدث إن ىنداك مددخمينتحققا بدرجة متوسطة وىما مدخل نشر الوعي بأبعاد االقتصاد اإلبداعي بين الطدالب بكميدات
التعميم النوعي ومدخل توظيف المنظومدة التعميميدة والتدريبيدة بكميدات التعمديم الندوعي لتنميدة
معارف وميارات االقتصاد اإلبداعي بين الطالب.
 أن بقيددة مددداخل تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب كميددات التعمدديم النددوعي فقددد تحققددتبدرجة ضعيفة وىذه المداخل ىي:
 مدخل االستثمار في تنمية القدرات والمواىب اإلبداعية بين الطالب. مدخل تنمية الثقافة لتحفيز الصناعات الثقافية اإلبداعية واالقتصاد اإلبداعي بينالطالب.
 مدخل تنمية كفاءات التعامل في سوق العمل مع االقتصاد اإلبداعي بين الطالب. مدخل الشراكة مع مؤسسات المجتمع لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين الطالب. توجد عدة معوقات لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كميات التعميم النوعي وبدرجةكبيرة من أىم تمك المعوقات التي تعوق تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كميات
التعميم النوعي وىي:
 المعوقات المتعمقة باإلمكانات البشرية بكميات التعميم النوعي. المعوقات المتعمقة باإلمكانات المادية بكميات التعميم النوعي. المعوقات اإلدارية والتشريعية بكميات التعميم النوعي. المعوقات المتعمقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع.ونظر لضدعف تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي بمداخمدو المختمفدة بدين طدالب كميدات التعمديم
ًا
النوعي ،وذلك لوجود عدة معوقات مختمفة تعوق تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي بدين طدالب كميدات
التعميم الندوعي ،بدالر م مدن أىميدة االقتصداد اإلبدداعي الكبدرى فدي تحقيدق التنميدة الشداممة فدي

نظدر
المجتمع المصدري والدذي يجدب أن تخطدو مصدر فيدو بخطدوات جدادة أسدوة بالددول ااخدرى ًا
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لحاجة االقتصداد المصدري لدو ،وأندو يجدب تحسدين حجدم التجدارة باالقتصداد اإلبدداعي والتدي تعدد
متدنية في مصر كما سبق توضيحو وفق آخر تقرير ل مم المتحدة عن االقتصاد اإلبداعي.
ومددن ىنددا تددأتي أىميددة العمددل عمددى وضددع رؤيددة مسددتقبمية مقترحددة لتحقيددق االقتصدداد
اإلبداعي بين طدالب كميدات التعمديم الندوعي فدي مصدر ،ومدن ثدم فدإن الجدزء التدالي مدن الدراسدة
سوف يتم فيدو توضديح وشدرح أىدم مكوندات تمدك الرؤيدة المسدتقبمة المقترحدة لتحقيدق االقتصداد
اإلبداعي بين طالب كميات التعميم النوعي في مصر.

رؤٍْ مضتكبلَْ مكرتسْ لتشكَل االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب نلَات التعلَه اليٌعُ يف مضز:
بعددد أن أظيددرت الدراسددة الحاليددة فددي إطارىددا النظددري أىميددة االقتصدداد اإلبددداعي فددي
تحقيددق التنميددة الشدداممة بددالمجتمع ،وأن ىندداك العديددد مددن الدددول التددي اىتمددت بددو وحققددت مددن
أرباحددا كبيددرة عمددى رأس ىددذه الدددول (الصددين) و(الواليددات المتحدددة اامريكيددة) و(المممكددة
ورائددو
ً
المتحدة)،وقد قام التعميم الجدامعي بتمدك الددول بددور كبيدر فدي تحقيدق االقتصداد اإلبدداعي بيدا،
واتضددح ضددعف االىتمددام بيددذا االقتصدداد فددي مصددر وضددعف مسددتواىا بددين الدددول فددي تقريددر
االقتصاد اإلبداعي الذي صدر عدام 9002م وذلدك يحدتم االىتمدام بدو والعمدل عمدى تحقيقدو فدي
مصددر ،واتضددح مددن الدراسددة الميدانيددة ضددعف تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب بكميددات
التعميم النوعي ووجود عدة معوقات تعوق تحقيقو،في الوقدت الدذي تقدوم فيدو الجامعدات بالددول
الميتمة باالقتصاد اإلبداعي بدور ميم وكبير في تحقيقو وتنميتدو بتمدك الددول ،ومدن ثدم يجدب
أن تقوم كميات التعميم الجامعي بصدفة عامدة وكميدات التعمديم الندوعي بصدفة خاصدة بددور كبيدر
في تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالبيا ،ومن ثم جاء الجزء التالي من الدراسة ليضدع رؤيدة
مستقبمية مقترحة لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كميات التعميم النوعي في مصر.

ميطلكات الزؤٍْ املضتكبلَْ املكرتسْ:
ترتكددز الرؤيددة المسددتقبمية المقترحددة لتحقيدددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب التعمددديم
النوعي في مصر عمى مجموعة من المنطمقات وااسس وىي ما يمي:
 .0ضعف مستوى مصر في االقتصاد اإلبداعي وفقًا لتقرير عام 9002م ،وضعف مستوى
تجارتيا في الصناعات اإلبداعية حيث تزايدت الواردات منيا وقمت الصادرات مما يعني

ضعف مستواىا بين دول العالم في االقتصاد اإلبداعي حيث إنيا لم تحصل عمى ترتيب بين
دول العالم النامي.
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 .9ضعف تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كميات التعميم الجدامعي الندوعي وخاصدة أن تمدك
الكميات تحتوى عمى عدد كبير مدن المبددعين ورأس المدال اإلبدداعي وبدرجدة كبيدرة ،وبالتدالي
البد من السعي إلى توظيف إبداعاتيم في االقتصاد اإلبداعي.
 .4وجود عدة معوقات تعوق تحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كميدات التعمديم الندوعي ،ومدن
ثددم البددد مددن وجددود آليددات لمددتخمص منيددا وازالتيددا مددن طريددق تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي فددي
مصر.
 .3حاجة مصر الماسة إلى ىذا النوع من االقتصاد ااخضر الذي سيسديم بشدكل كبيدر فدي حدل
عدددة مشددكالت اقتصددادية فددي مصددر ،ومنيددا القضدداء عمددى مشددكمة البطالددة واسددتثمار طاقددات
المبدعين في مصر.
 .3امددتالك مصددر لمددوروث ثقددافي عبددر العصددور يمكددن أن يسددتثمر ويحددول لصددناعات إبداعيددة
وثقافية تنال إعجاب العالم لتميزىا وخصوصيتيا الثقافية.
 .6تمتمك مصر المواد الخام الالزمة لالقتصاد اإلبدداعي مدن خامدات طبيعيدة متدوفرة بيدا ويمكدن
أن تسددتثمر فددي االقتصدداد اإلبددداعي مقارنددة بالدددول ااخددرى التددي ال يوجددد لديددو مدواد خددام أو
ثروات طبيعية يمكن أن تستفيد منيا في صناعات االقتصاد اإلبداعي.
 . 4وجود ضعف في دعم مؤسسات المجتمع لمتعميم الجامعي النوعي في تعزيز وتنمية
االقتصاد اإلبداعي في مصر ،ومن ثم البد من وضع رؤية لكيفية تعاون تمك المؤسسات مع
التعميم الجامعي النوعي وكمياتو المختمفة  ،ووضع آلية ليذا التعاون من أجل تنمية
وتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب كميات التعميم النوعي.

املشارنٌن يف تيفَذ الزؤٍْ املضتكبلَْ املكرتسْ:
حتى تنجح ىذه الرؤية البدد مدن قيدام كميدات التعمديم الندوعي وجميدع العداممين بيدا مدن
قادة واداريين وأعضاء ىيئة التدريس بالميام المطموبدة مدنيم وىدي الجدزء ااكبدر مدن الميدام ،
والبددد مددن مسدداىمة جميددع أف دراد المؤسسددات االجتماعيددة التددي يجددب أن تشددارك كميددات التعمدديم
النوعي في تحقيق االقتصاد اإلبداعي لدى طالبيا ومنيا أفراد ااسرة المصرية ،ورجدال اإلعدالم
والقددائمين عمدددى أمدددور الجمعيدددات الخيريدددة والمسددئولين بالنقابدددات المينيدددة  ،ورجدددال السياسدددة
بدااحزاب السياسدية ،وال ننسددي الددور الميدم لمتعمدديم قبدل الجدامعي الددذي يجدب أن يغدرس بددذور
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معددارف وميددارات االقتصدداد اإلبددداعي لدددى طالبددو حتددى يسددتطيع التعمدديم الجددامعي النددوعي أن
ينمييا وتقطف ثمارىا.

حماًر الزؤٍْ املضتكبلَْ املكرتسْ لتشكَل االقتضاد اإلبداعُ بني طالب نلَات التعلَه اليـٌعُ
يف مضز:
تتمثددل محدداور الرؤيددة المسددتقبمية المقترحددة لتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب
كميات التعميم النوعي في مصر في عدة محداور وتشدمل عددة مدداخل لتنميدة وتحقيدق االقتصداد
اإلبداعي لدييم والمحاور ىي ما يمي:

احملٌر األًل :ىشـز الـٌعُ بأبعـاد االقتضـاد اإلبـداعُ بـني الطـالب بهلَـات التعلـَه اليـٌعُ يف
مضز .
حيددث إن عمميددة تحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب بكميددات التعمدديم النددوعي تتطمددب فددي
البدايدددة وعدددييم بدددو واإللمدددام بالمعدددارف والميدددارات الالزمدددة لتحقيقدددو ،ويجدددب أن يقدددوم التعمددديم
الجامعي النوعي بإكساب الطدالب المزيدد مدن المعمومدات حولدو حتدى ينفعمدوا بدو وتتكدون لددييم
الدافعية لممارستو ويكتسبوا كدل مدا يمدزميم مدن معدارف تحقدق ىدذا المجدال الميدم مدن مجداالت
االقتصاد في مصر ومن ثم يجب تحقيق ىذا الوعي وأىم آليات تحقيق ىذا المحور ما يمي:
 أن يتعرف الطالب عمى مفيوم وماىية االقتصاد اإلبداعي من خالل المقررات الدراسية. أن توضح لمطالب ااىداف المتعددة التي يسعى لتحقيقيا االقتصاد اإلبداعي. أن يوضدددح أعضددداء ىيئدددة التددددريس بتمدددك الكميدددات لمطدددالب أىدددم خصدددائص االقتصددداداإلبداعي ومميزاتو عن أنواع االقتصاد ااخرى.
 أن يمدددم الطدددالب بدددأىم مجددداالت االقتصددداد اإلبدددداعي مدددن خدددالل دراسدددتيم بااقسدددامالمختمفة بتمك الكميات.
 أن ُيعددرف أعضدداء ىيئددة التدددريس الطددالب عمددى دور االقتصدداد اإلبددداعي ف دي التنميددةاالقتصادية في المجتمع المصدري مدن خدالل تدوفير التقدارير والمنشدورات الميتمدة بدذلك
االقتصاد والتي تصدر عن المنظمات الدولية المختمفة .
 أن يشددرح أعضدداء ىيئددة التدددريس لطالبيددم بكميددات التعمدديم النددوعي أىميددة رأس المددالاإلبداعي في االقتصاد اإلبداعي.
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 أن توضدح الييئدة المعاونددة اعضداء ىيئددة التددريس لمطدالب مفيددوم الصدناعات الثقافيددةاإلبداعية من خالل التدريبات العممية المختمفة بالكمية.
 أن يتعرف الطالب عمى أندواع الصدناعات الثقافيدة اإلبداعيدة مدن خدالل زيدارتيم امداكنتمك الصناعات في المحافظات المختمفة
 أن يدرك الطالب أىمية الطبقة اإلبداعية وأىم خصائصيم مدن خدالل دراسدتو لممقدرراتالتربوية والنفسية .
 أن يوضح أعضاء ىئية التدريس لمطالب مفيوم المراكز اإلبداعية ودورىدا فدي االقتصداداإلبداعي عن طرق إقامة أنشطة طالبية عنيدا وتنظديم الزيدارات الميدانيدة لمتعريدف بيدا
عمى أرض الواقع
 أن يتعرف الطالب عمى مفيوم المدن اإلبداعيدة ووظيفتيدا فدي االقتصداد اإلبدداعي مدنخالل تكميفيم بالقيام بإعداد أبحاث عنيا .

احملـــٌر الجـــاىُ :االصـــتجنار يف تينَـــْ الكـــدرات ًاملٌاهـــب اإلبداعَـــْ بـــني الطـــالب بهلَـــات
التعلَه اليٌعُ:
إن رأس مال االقتصاد اإلبداعي ىو الرأس مال اإلبداعي  ،ومن ثَم يجدب البحدث عميدو

نظدر
بين الرأس مال البشري الموجود في الطدالب وبصدفة خاصدة طدالب كميدات التعمديم الندوعي ًا
ان البيتيم مبدعون وموىوبون وتم اختيدارىم بعدد المدرور بعددة اختبدارات لمقددرات  ،وبالتدالي
البد من البحث عن أصحاب الموىبة واإلبداع الحقيقي بينيم والعمل عمى تحويدل ىدذه المواىدب
وتربيتيا ورعايتيا حتى تتحول إلى إبداعات حقيقيدة عمدى أرض الواقدع وتحدول إلدى مدال متمثدل
في االقتصاد اإلبداعي ولكي يتم ذلك يجب قيام كميات التعميم النوعي باإلجراءات التالية:
 تطددوير وتحددديث اختبددارات القبددول بكميددات التعمدديم الجددامعي النددوعي السددتقطاب الطددالبأصحاب الموىبة والقدرات اإلبداعية لاللتحاق بتمك الكميات.
 وضدددع آليدددات لجدددذب واسدددتقطاب الطدددالب الموىدددوبين وأصدددحاب الممكدددات اإلبداعيدددة لكدددييستفيدوا من إمكانات تمك الكميات في تنمية قبوليم.
 إشاعة المناخ اإلداري والتنظيمي الداعم لإلبداع بكميات التعميم الجامعي النوعي مدن أجدلتشجيع المبدعين من تنظيم مسابقات وجوائز ومكافآت لممبدعين المتميزين.
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 عقددد مسددابقات دوريددة بتمددك الكميددات افضددل طالددب مبدددع وافضددل عضددو ىيئددة تدددريسمبدع ،وافضل قائد واداري مبدع بتمك الكميات.
 إنشاء مراكز لإلبداع بتمك الكميات يكون ليا نظام لمعمل بيا ،وبيا بنية تحتيةومتخصصون ويمكنيا تقديم خدمة االحتضان والدعم اصحاب اافكار اإلبداعية
والمشروعات اإلبداعية وااخذ بيدىا حتى تنتج وتسوق ليا منتجاتيا عبر شبكة من
العالقات المحمية والدولية وتغطييا حمالت إعالمية.
 توفير الدعم المالي لممبدعين لتنفيذ أفكارىم اإلبداعية وأفضدميا وتقدديم الددعم االجتمداعيماليددا عددن طريددق شددركات داعمددة
ليددم بالرعايددة ليددم وتقبددل أفكددارىم اإلبداعيددة ودعميددا ً
وراعية لإلبداع في المجتمع المصري.

احملــٌر الجالــح :تينَــْ اجلاىــب الجكــايف لتشغــري الضــياعات اإلبداعَــْ ًالجكافَــْ ًاالقتضــاد
اإلبداعُ بني الطالب:
حيددث إن الثقافددة ىددي وقددود االقتصدداد اإلبددداعي ،وتقددوم عمييددا الصددناعات اإلبداعيددة
والثقافيددة التددي تعتبددر ىددي جددوىر االقتصدداد اإلبددداعي ،وكممددا كانددت الثقافددة القوميددة ثريددة وليددا
عمق تاريخي وموروث ثقافي عبر العصور كمما أدى ذلك إلى إنجداز وانتداج المزيدد مدن السدمع
والمنتجات اإلبداعية وبالتالي يحدث نمو لالقتصاد اإلبداعي  ،وكمما كان بالثقافة القوميدة تندوع
ثقدافي كددان ذلدك أنجددح وأفضدل لالقتصدداد اإلبدداعي ويددؤدي إلدى رواجددو ،وال مدانع مددن االنفتداح
عمى الثقافات ااخرى ،لكدن مدع الحفداظ عمدى ىويتندا الثقافيدة القوميدة الثريدة التدي ال مثيدل ليدا
في كل دول العالم.
ومن ثم يجب تنمية الجانب الثقافي لدى الطالب بالتعميم الجدامعي الندوعي بكدل كمياتدو
وذلك لتحفيز وتنشيط واثراء االقتصاد اإلبداعي ودفعو إلدى اامدام وأىدم إجدراءات تحقيدق وتنفيدذ
ىذا المحور ما يمي:
 تعريف الطالب بالصناعات الثقافية واإلبداعية القائمة عمى الثقافة المحمية والقومية بكلأنواعيا من خالل مقرراتيم الدراسية.
-

رس وتنمية الثقافات المحمية والقومية لدى طالب التعميم الجدامعي الندوعي واالعتدزاز بيدا
أثنا تدريس المقررات الدراسية بالكميات.
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 أن يكمف أعضاء ىئية التدريس الطالب بأبحاث عن الثقافدة وآثارىدا عمدى االقتصداد لتنميدةالجانب الثقافي لدييم.
 أن تيتم إدارة الكمية بالتربية المتحفية في التعميم الجدامعي مدن أجدل تعزيدز وتعظديم الثقافدةالمحمية والقومية في نفوس طالب التعميم الجامعي النوعي في مصر.
 أن يعمل متخذي القرار عمى زيادة عدد الساعات الدراسية المخصصة لتنمية لجانبنظر اىميتيا لمجال
الثقافي لدى الطالب بكميات التعميم الجامعي النوعي في مصر ًا
تخصصاتيم.
 أن يراعددي أعضدداء ىئيددة التدددريس أن تنبثددق جميددع المندداىج الدراسددية بددالتعميم الجددامعيالنوعي من ثقافة المجتمع وتدعميا وتنمييا.
 أن يعددرف أعضدداء ىئيددة التدددريس الطددالب بالثقافددات ااخددرى لمتعددرف عمييددا ومددن أجددلالحفاظ عمى ثقافتنا القومية وعمى تميزىا بين تمك الحضارات.
 أن توظيف الثقافدة القوميدة فدي ااعمدال المطموبدة مدن الطدالب بدالمقررات الدراسدية ،ومدنالبدداحثين فددي رسددائميم العمميددة مددن أجددل االسددتخدام الفعددال لثقافتنددا فددي الحيدداة الدراسددية
بالتعميم الجامعي النوعي.
 أن يوجو أعضاء ىئية التدريس الطالب إلى كيفيدة تحويدل كدل جواندب الثقافدة القوميدة إلدىاقتصاد إبداعي يسيم في تنمية المجتمع المصري.
 أن توجددو إدارة الكميددة الطددالب إلددى اسددتخدام مسددتحدثات العصددر الرقمددي فددي الحفدداظ عمددىثقافتنا القومية ونشرىا وتوظيفيا في الحياة االقتصدادية الرقميدة ولددعم االقتصداد اإلبدداعي
في مصر وتشجعيم عمى ذلك.

احملٌر الزابع :تٌظَف امليظٌمْ التعلَنَْ ًالتدرٍبَْ بهلَـات التعلـَه اليـٌعُ لتينَـْ معـارف
ًموارات االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب:
نظر لضعف تحقيق االقتصاد اإلبداعي لدى الطالب بالتعميم الجامعي الندوعي البدد مدن
ًا
توظيف وتطويع كدل محتويدات ومكوندات المنظومدة التعميميدة والتدريبيدة بتمدك الكميدات مدن أجدل
إكسدداب الطددالب المعددارف الخاصددة باالقتصدداد اإلبددداعي وأىددم الميددارات التددي يجددب أن يكتسددبيا
الطددالب مددن خددالل الب درامج التعميميددة والتدريبيددة بتمددك الكميددات والتددي يوجددد ضددعف فددي قياميددا
بتحقيق االقتصاد اإلبداعي وأىم آليات واجراءات تحقيق ىذا المحور ما يمي:
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 تضمين المناىج الدراسية معارف متنوعة عن االقتصاد اإلبداعي وأىم أىدافو ومجاالتو. أن تحتددوي المقددررات الدراسددية عمددى معمومددات عددن الصددناعات الثقافيددة اإلبداعيددة وأنواعيدداالمختمفة ودورىا في تحقيق االقتصاد اإلبداعي.
 تضمين المقررات الدراسية معمومات ومعارف عن الموىبة وتنميتيا لموصول بيا إلىمرحمة اإلبداع.
 تطوير طرق التدريس بحيث تكون في حد ذاتيا عممية تنمي اإلبداع لدى المتعممين بتمكالكميات.
 استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة في العممية التعميمية لتدريب الطالبعمييا وتعريفيم عمييا.
 أن تتضمن اانشطة الطالبية مسابقات بين الطالب عن اإلبداع ودوره في االقتصاداإلبداعي.
 إجراء فعاليات ثقافية بالكميات المختمفة من أجل نشر الثقافة القومية بينيم وتعريفيمبالموروث الثقافي لممجتمع.
 تنظدديم أنشددطة طالبيددة يمكددن مددن خالليددا اسددتقطاب الطددالب المبدددعين والعمددل عمددى تنميددةممكاتيم اإلبداعية واالستفادة منيا.
 تطوير المنظومة التدريبية بالكميدة بتجييدز الدورش الالزمدة بدااجيزة التكنولوجيدة المتطدورةمن أجل تمكين الطالب من ميارات إنتاجية اقتصادية إبداعية.
 التوسددع فددي التعمدديم التبددادلي وذلددك بالتعدداون مددع مؤسسددات اجتماعيددة أخددرى يددتم تدددريبالطالب بيدا مثدل اإلذاعدة والتمفزيدون والمتداحف والمعدارض وقصدور الثقافدة والمصدانع مدن
أجل التدريب في تمك المؤسسات وفي نفس الوقدت يمكدن ليدذه المؤسسدات أن تسدتفيد مدن
الطالب المبدعين ويتم االستفادة منيم في تطوير العمل بتمك المؤسسات.
 تط وير نظم التقويم واالمتحانات بكميات التعميم الجامعي النوعي وذلك باستخدام الحاسباحلي وأساليب تقويم تكنولوجية حديثة تقيس اإلبداع عند الطالب وتعمل عمى تنمية
الميا ارت اإلبداعية لدييم.
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 تطوير قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس العاممين بكميات التعميم الجامعي النوعيوامدادىم بكل ما يمزميم منيا لمقدرة عمى رس وتنمية قدرات وميارات االقتصاد اإلبداعي
لدى طالبيم.

احملٌر اخلامط :تينَْ نفإات التعامل يف صٌم العنل باالقتضاد اإلبداعُ بني الطالب:
حيث يتحقق االقتصاد اإلبدداعي بدين طدالب التعمديم الندوعي البدد مدن إكسدابيم ميدارات
وكفدداءات التعامددل فددي سددوق العمددل باالقتصدداد اإلبددداعي والتددي تتميددز بخصوصددية عاليددة ممددا
يجعميا مختمفدة عدن أندواع االقتصداد ااخدرى حيدث إن الصدناعات اإلبداعيدة تحتداج إلدى أسدواق
معينة وطريق تسويق مختمفة بسبب التنافسية في سدوق االقتصداد اإلبدداعي ،والبدد مدن معرفدة
كيفية المحافظة عمى حقوق المبدعين في سوق االقتصاد اإلبدداعي حتدى ال يتعرضدوا لمقرصدنة
وسرقة أفكارىم اإلبداعية ،والبد من تدريبيم عمى كيفية تسجيل براءات االختراع الخاصة بيدم ،
ومن أىم آليات تحقيق ذلك ما يمي:
 تعريددف الطددالب بفددرص العمددل المتاحددة لمعمددل باالقتصدداد اإلبددداعي عمددى المسددتوى المحمدديوالقومي داخل مصر.
 تعريددف الطددالب بددأىم الصددناعات الثقافيددة واإلبداعيددة المطموبددة منتجاتيددا عمددى المسددتوىالعالمي ولمسوق الدولي.
 تدريب الطالب عمى ميارات التسويق اإللكتروني انيا من أىم السمات المطموبة بسوقالعمل حتى يتم الترويج لمسمع اإلبداعية وبشكل سريع مستغمين في ذلك تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت.
 تعريدددف الطدددالب بحقدددوق الممكيدددة الفكريدددة وكيفيدددة المحافظدددة عددداى حقدددوقيم وابدددداعاتيمالمختمفة.
 أن يتم إلمام الطالب بكيفية تسجيل براءات االختراع الخاصة بيم في مجال تخصصاتيمالمختمفة.
 نوضح لمطالب أىم اإلجدراءت التدي يجدب إتباعيدا فدي حالدة تعرضديم إلدى القرصدنة وسدرقةأفكارىم اإلبداعية.
 ضددرورة تعريدددف الطددالب بمعدددارف وميدددارات ريددادة ااعمدددال الفنيددة والمشدددروعات الصدددغيرةوالمتوسطة الخاصة بيم.
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 تعريف الطالب بأىم الميدارات الناعمدة المطموبدة القتنداص الفدرص الوظيفيدة اإلبداعيدة فديالمجتمع والنجاح فييا.
 أن تعقد دورات تدريبيدة بدالتعميم الجدامعي الندوعي لتددريب الطدالب واكسدابيم أىدم الميداراتحاليا لسوق العمل باالقتصاد اإلبداعي.
الناعمة المطموبة ً

احملٌر الضادظ :تفعَل الشزانْ مع مؤصضات اجملتنع لتشكَل االقتضاد اإلبداعُ بني الطالب:
إن قيددام أي مؤسسددة تعميميددة بالميددام الموكمددة ليددا بمفردىددا لددن يتحقددق بدددون دعددم
ومشدداركة مؤسسددات المجتمددع ااخددرى ،ولكددي تقددوم كميددات التعمدديم النددوعي بتحقيددق االقتصدداد
اإلبداعي لددى طالبيدا فمدن يحددث بددون وجدود شدراكة حقيقيدة بينيدا وبدين ااسدرة والتعمديم قبدل
الجامعي في اكتشداف المبددعين ورعدايتيم  ،وقيدام وسدائل اإلعدالم والنقابدات المينيدة وااحدزاب
السياسدددية بمسددداعدتيا فدددي نشدددر ثقافدددة االقتصددداد اإلبدددداعي وتحفيزىدددا فدددي المجتمدددع ،وقيدددام
الجمعيددات الخيريددة بدددعم ومسدداندة المبدددعين وأفكددارىم اإلبداعيددة كمددا ىددو الحددال فددي (المممكددة
المتحدددة) والدددول ااخددرى حيددث إن البي دة المؤسسددات الداعمددة لالقتصدداد اإلبددداعي مؤسسددات
خيرية ( ير ربحية) .
ومددن ثَدم البددد مددن قيددام مؤسسددات المجتمددع الخددارجي بدددعم ومسدداعدة كميددات التعمدديم

الندددوعي مدددن أجدددل تحقيدددق االقتصددداد اإلبدددداعي لددددى طالبيدددا وىدددذه المؤسسدددات تشدددمل ااسدددرة
واإلعالم والتعميم قبل الجامعي ومؤسسات المجتمع المدني ومن أىم تمك المتطمبات ما يمي:
 أن يوضح ل سرة المصرية دورىا في اكتشاف الموىبة واإلبداع لدى أبنائيم والعمل عمدىمعنويا.
رعايتيا ودعميا
ً

 أن يقدددوم التعمدددديم قبددددل الجددددامعي بإعددددداد الطدددالب واكسددددابيم مبددددادئ االقتصدددداد اإلبددددداعيوتجييزىم لممراحل التالية وضدرورة تددريس طدالب التعمديم الثدانوي العدام والفندي عمدى ااقدل
مقددررين دراسدديين عددن االقتصدداد اإلبددداعي والصددناعات اإلبداعيددة كمددا ىددو معمددول بددو فددي
الدول ااخرى.
 أن يقددوم اإلعددالم بدددوره فددي توجيددو المجتمددع المصددري إلددى أىميددة الموىبددة ودور المبدددعينفي تطوير ونيضة االقتصاد اإلبداعي في المجتمع.
 أن تقددوم مؤسسددات المجتمددع المدددني المختمفددة بدددورىا فددي تربيددة ورعايددة ودعددم ومسدداندةالموىوبين في المجتمدع المصدري ومنيدا الجمعيدات الخيريدة التدي يجدب أن تقدوم الجمعيدات
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ااىميددة بدددورىا فددي تقددديم الدددعم المددالي والمددادي لمطددالب المبدددعين ومسدداعدتيم ورعايددة
إبداعاتيم وتسويقيا ليدم وتدوفير اامداكن التدي يعممدوا بيدا مشدروعاتيم  ،حيدث الددعم عدن
طريددق تددوفير اامدداكن ليددم أو الدددعم المددالي أو بالتسددويق كددل ذلددك يعمددل عمددى مسدداعدتيم
بشكل كبير ،و البية الجمعيات التي ترعدى المبددعين بالخدارج مثدل(المممكدة المتحددة) فيدي
جمعيددددات يددددر ربحيددددة أي خيريددددة ،وكميددددا تسدددداعد المبدددددعين حتددددى تددددنجح مشددددروعاتيم
االقتصادية اإلبداعية.
 أن تسدديم النقابددات المينيددة فددي دعددم االقتصدداد اإلبددداعي بتشددجيع وتكددريم المبدددعين فدديجميددع التخصصدددات المختمفدددة وتقددددم لددو مدددا يمزمدددو مدددن مسدداعدة وتقددددير معندددوي يدعمدددو
ويشجعو عمى المزيد من اإلبداع وتحويمو لمشروعات اقتصادية إبداعية.
 يجب أن تقوم ااحزاب السياسدية بددور كبيدر فدي دعدم ورعايدة اإلبدداع واالقتصداد اإلبدداعيبتدوفير التسددييالت ليددم والموافقددات واإلجدراءات التددي تمددزميم إلقامددة مشددروعاتيم اإلبداعيددة
من حيث توفير القروض والمساعدات المالية وتخفيف الضرائب عمييم.

أهــه املتطلبــات الالسمــْ لتيفَــذ الزؤٍــْ املضــتكبلَْ املكرتســْ لتشكَــل االقتضــاد اإلبــداعُ بــني
الطالب بهلَات التعلَه اليٌعُ يف مضز:
يتطمددب تحقيددق الرؤيددة المسددتقبمية المقترحددة لتحقيددق االقتصدداد اإلبددداعي بددين الطددالب
بكميددات التعمدديم النددوعي مجموعددة ضددرورية مددن المتطمبددات والبددد مددن العمددل عمددى توفيرىددا حتددى
تتحقق ىذه الرؤية المستقبمية وينمو االقتصاد اإلبداعي لدى ىؤالء الطدالب بشدكل خداص وفدي
المجتمع المصري بشكل عام وتتمخص أىم تمك المتطمبات فيما يمي:

(أ) متطلبات متعلكْ بتٌفري الدًلْ للضَاصات الداعنْ ًامليظنْ لالقتضاد اإلبداعُ يف مضز.
ومن أىم تمك المتطمبات التي يجب توفيرىا ما يمي:
 أن تتبنددي جميددع السياسددات والتشددريعات الصددادرة مددن الدولددة االقتصدداد اإلبددداعي وتيددتم بددوانو من أفضل وأسيل وأسرع أنواع االقتصاد في العصر الحالي.
 أن تسن الدولدة التشدريعات التدي تدنظم العمدل فدي مجدال االقتصداد اإلبدداعي وترعدى حقدوقالعاممين بيذا المجال الميم لمغاية.
 أن تعفي الدولة جميع المشروعات الخاصة باالقتصداد اإلبدداعي والصدناعات اإلبداعيدة مدنوتشجيعا لممبدعين ومشروعاتيم.
الضرائب أسوة بالدول ااخرى
ً
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 أن تعقد الدولة اتفاقيات مع الدول ااخرى بخصوص تسويق المنتجدات اإلبداعيدة المصدريةلترويج ودعم االقتصاد اإلبداعي في مصر.
 أن تنشددي مصددر مؤسسددات ومراكددز إبداعيددة لمموىددوبين والمبدددعين وتعمددل عمددى تنميددتيمودعيم وتقديم المشورة ليم أسوة (بالمممكة المتحدة) و(الصدين) حيدث يظيدر ذلدك بوضدوح
بتمك الدولتين.
 أن تعمدل الدولدة عمدى تحويدل عددد مدن المدددن إلدى مددن إبداعيدة عمدى درار (لنددن كمدينددةإبداعيددة) ويمكددن تحويددل عدددة مدددن فددي مصددر لمدددن إبداعيددة ومنيددا منيددا مدينددة االنتدداج
االعالمدددي (بالسدددادس مدددن أكتدددوبر) ،و(القددداىرة القديمدددة)  ،و(مديندددة ااقصدددر ااثريدددة) ،
و(مدينددة أخمدديم بسددوىاج) المشدديورة بصددناعة وتصددميم النسدديج خاصددة الحريددر ،و(مدينددة
دميدداط) المشدديورة بتصددميم وتنفيددذ ااثدداث و يرىددا مددن المدددن التددي يمكددن اعتمادىددا كمدددن
إبداعية وترعى االقتصاد اإلبداعي وصناعاتو بيا.
 إقامة المعارض السنوية داخل مصر وخارجيا لممنتجات والسمع اإلبداعية لددعم الصدناعاتاإلبداعية واالقتصاد اإلبداعي في مصر.
 أن تسن القوانين الصارمة التي تحمي الممكية الفكرية لممبدعين في مجال االقتصاداإلبداعي.
 تسييل إجراءات تسجيل براءات االختراع في جميدع مجداالت وأندواع االقتصداد االبدداعي فديمصر.

(ب) متطلبات متعلكْ باملٌارد البشزٍْ بهلَات التعلَه اليٌعُ:
ما يمي:

ىناك عدة متطمبات متعمقة بدالموارد البشدرية بكميدات التعمديم الندوعي والواجدب توفيرىدا ومنيدا

 العمل عمى اختيار المبدعين من أعضاء ىيئة التدريس لكي يعمموا بكميات التعمديم الندوعي خاصدةفي مجال التخصص حتى يستطيع تنمية قدرات طالبو الموىوبين والمبدعين.

 توفير الدورات التدريبيدة المتخصصدة فدي االقتصداد اإلبدداعي ويدتم تددريب أعضداء ىيئدة التددريسبيا عمى أحدث ما وصل إليو العالم في ىذا المجال االقتصادي اإلبداعي.

أكاديميدا فدي تربيدة
عمميدا و
 العمل عمى إعداد عدد من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصدينً
ً
ورعايددة الموىبددة حتددى تحصددل عمددى عدددد كبيددر مددن المبدددعين مددن بددين طددالب تمددك الكميددات
خاصة في مجال االقتصاد اإلبداعي والصناعات اإلبداعية.
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 تطوير مستوى أداء أعضاء ىيئة التدريس في كل ما يتعمق بنظم وتكنولوجيدات المعمومداتاىميتيا لالقتصاد اإلبداعي وتنمية اإلبداع بين الطالب.
 تحسين مدخالت كميات التعميم النوعي من الطالب الموىوبين والمبددعين فدي التخصصداتالتي سيمتحقون بيا وذلك عن طريق تطوير نظم االنتقاء واختبارات القبول التي تعقد ليم.
 العمددل عمددى تبددادل الخب درات فددي ىددذا المجددال بإرسددال أعضدداء ىيئددة التدددريس فددي ميمدداتعمميددة لمدددول المتقدمددة باالقتصدداد اإلبددداعي حتددى يسددتطيعوا أن يحمم دوا لمصددر أحدددث مددا
وصدل إليددو العددالم فدي ىددذا المجددال ومدن ثَدم يددتم درس ذلددك وتعميمددو لمطدالب بتمددك الكميددات

الميمة.

(ز) متطلبات متعلكْ بالبيَْ التشتَْ ًاإلمهاىات املادٍْ لهلَات التعلَه اليٌعُ:
وتعد البنية التحتية واإلمكاندات الماديدة بكميدات التعمديم الندوعي مدن أىدم متطمبدات تحقيدق
االقتصاد اإلبداعي لدى طالبيا ،وتتمخص تمك المتطمبات والتي يجب أن تتوفر فيما يمي:
 إنشاء مراكز لممبدعين بتمك الكميات لتقديم الددعم والمسداندة والمشدورة العمميدة لممبددعين عدنتمك الكميات والكميات ااخرى بالجامعة.
 تددوفير الددورش والمعامددل وكددل تجييزاتيددا الالزمددة لمتدددريب العممددي لمطددالب عمددى كيفيددة إنتدداجالمنتجات والسمع اإلبداعية.
 تددوفير معامددل تكنولوجيددا االتصدداالت والمعمومددات الالزمددة لتدددريب الطددالب عمييددا وعمددى كيفيددةتوظيفيا في مجال عمميم.
 تددوفير اامدوال الالزمددة لدددعم اانشددطة الطالبيددة التددي تكتشددف الطددالب المبدددعين وتعمددل عمددىدعميم وتنميتيم.
 توفير تكنولوجيا التعميم التدي تسداعد عمدى درس اإلبدداع لددى الطدالب وتوصدل ليدم المعمومدةبأشكال مبتكرة وابداعية وليس بطريقة تقميدية تقتل اإلبداع.
 توفير أماكن لممعارض والمسدارح المختمفدة لعدرض المنتجدات اإلبداعيدة لمطدالب المبددعين فديتمك الكميات.
 إنشدداء حاضددنات ل عمددال اإلبداعيددة بكميددات التعمدديم النددوعي مددن أجددل احتضددان المشددروعاتالفنية اإلبداعية وتقديم الدعم ليا حتى تنجح وتنطمق في مجال االقتصاد اإلبداعي.
 تطددوير جميددع المندداىج الدراسددية بحيددث تكددون واعيددة القتصدداد اإلبددداع ومواكبددو لددو ونغددرسالمعمومات والمعارف الالزمة لو في عقول الطالب.
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(د) املتطلبات متعلكْ باليٌاسُ اإلدارٍْ ًالتشزٍعَْ بهلَات التعلَه اليٌعُ:

يجب أن ترعى كميات التعميم النوعي االقتصاد اإلبداعي في جميع تشدريعاتيا ولوائحيدا
وفي جميع ق ارراتيا اإلدارية وتتمخص تمك المتطمبات فيما يمي:
 ضددرورة إنشدداء أقسددام متخصصددة فددي االقتصدداد اإلبددداعي وكددذلك مقددررات دراسددية تكددونمتخصصة في االقتصاد اإلبداعي تدرس لكدل طدالب كميدات التعمديم الندوعي فدي مصدر ،كمدا
ىو معمول بو في جامعات الواليات المتحدة اامريكية.
 ضرورة تعديل لوائح كميات التعميم النوعي من أجل زيادة عدد السداعات المخصصدة لتنميدةالجانب الثقافي أكثر مما ىي عميو احن وفي جميع أقسام تمك الكميات.
 تطوير لوائح كميات التعميم الندوعي بحيدث يكدون اىتماميدا بالجاندب العممدي والتددريبي أكثدرمدددن الجاندددب النظدددري ان المقدددررات التدريبيدددة ىدددي التدددي تتددديح الفرصدددة الكسددداب الطدددالب
لميارات االقتصاد اإلبداعي الالزمة ليم.
كبيدر جدداً عندد
اىتمامدأ ًا
 أن تعطي إدارات وقيادات كميات التعميم النوعي االقتصاد اإلبدداعيً
وضع الخطط الدراسية التعميمية لتمك الكميات ول قسام الحديثة التي يتم فتحيا بيا.
 أن تسددعى إدارات الكميددات وقياداتيددا إلددى إنشدداء قاعدددة لمبيانددات والمعمومددات عددن االقتصدداداإلبداعي والصناعات اإلبداعية في المحافظات المختمفة في مصر.
 أن تبذل إدارات تمك الكميات جيدىا في اإلسراع من التحول الرقمي بتمدك الكميدات واسدتخدامتكنولوجيددا االتصدداالت والمعمومددات فددي خدمددة وتطددوير وتسددريع االقتصدداد اإلبددداعي بتمددك
الكميات بين طالبيا.
 أن تسعى كميات التعميم النوعي إلدى رسدم خريطدة لالقتصداد اإلبدداعي وصدناعاتو اإلبداعيدةالمختمفددة وتوزيعيددا عمددى مسددتوى مندداطق جميوريددة مصددر العربيددة أسددوة بمددا قامددت بددو
جامعات (إندونيسيا).
 أن تحرص إدارات تمك الكميدات عمدى عقدد وتنظديم مدؤتمرات سدنوية عدن االقتصداد اإلبدداعيوأىم إنجازاتو في مصر وفي تمك الكميات بشكل خاص ودورىا تجاه  ،مما يؤدي إلدى زيدادة
الوعي بيدذا االقتصداد الصداعد بدين الطدالب والمجتمدع ممدا يعدزز ثقافدة االقتصداد اإلبدداعي
بينيم.
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كانت تمك أىم المتطمبات الالزمة لتنفيذ الرؤية المسدتقبمية لتحقيدق االقتصداد اإلبدداعي
لدى طالب كميات التعميم النوعي في مصر.

متابعْ ًتكٌٍه الزؤٍْ املضتكبلَْ املكرتسْ لتشكَل االقتضاد اإلبداعُ بـني طـالب التعلـَه اليـٌعُ يف
مضز:
إن تحقيدق الرؤيددة المسددتقبمية المقترحددة يعنددي تحقيدق االقتصدداد اإلبددداعي بددين طددالب
كميددات التعمدديم النددوعي بصددفة خاصددة  ،وفددي المجتمددع بصددفة عامددة ويمكددن أن يقدداس مدددى
تحققو باستخدام عدة مؤشرات منيا ما يمي:
 متابعددة ترتيددب مصددر فددي مؤشددر االقتصدداد اإلبددداعي العددالمي ،حيددث حسددب تقريددر عددام9002م فيددي ليسددت مددن ضددمن أفضددل عشددر دول ناميددة  ،ويجددب أن تكددون مصددر عمددى
ااقل من العشر دول نامية في تحقيق االقتصاد اإلبداعي وفقًا لتقارير (اامم المتحدة) فدي

دددريجيا لتحقدددق مكاندددة تميدددق بكدددم
السدددنوات القادمدددة كمرحمدددة أوليدددة ثدددم ترتقدددي بعدددد ذلدددك تد
ً
المبدعين في المجتمع المصري وبحجم الثقافة المصرية العريقة .
 يمكن أن يتم التعرف عمى مدى مساىمة كميات التعميم النوعي في االقتصاد اإلبداعي بعدددب دراءات االخت دراع التددي تسددجل مددن قبددل خريجددي وطددالب تمددك الكميددات المختمفددة التددي توجددد
تقريبا في كل الجامعات المصرية.
ً
 يعتبدددر حجدددم التجدددارة المصدددرية فدددي االقتصددداد اإلبدددداعي وخاصدددة زيدددادة حجدددم الصدددادراتمؤشدر عمدى زيدادة االىتمدام بيدذا االقتصداد الصداعد فدي
ًا
المصرية من الصناعات اإلبداعية
التعميم الجامعي النوعي في مصر ،ودليل عمى نجاح وتطدور االقتصداد اإلبدداعي فدي مصدر
جيودا في تحقيق االقتصاد اإلبداعي في مصر.
و بذل تمك الكميات
ً

مؤشدر عمدى أن إنتداج السدمع اإلبداعيدة
ًا
 يعد نقص واردات مصدر مدن الصدناعات اإلبداعيدةفددي مصددر فددي صددعود ونمددو أدى إلددى نقددص تمددك الدواردات مددن الصددناعات اإلبداعيددة التددي
تكمددف مصددر المزيددد مددن العممددة الصددعبة ،ونقددص تمددك الددواردات مؤشددر لتحقيددق وتنميددة
االقتصاد اإلبداعي في المجتمع.
 زيدددادة المشدددروعات اإلبداعيدددة الفنيدددة الفرديدددة والجماعيدددة فيدددو مؤشدددر لنجددداح وتحقيدددقاالقتصاد اإلبداعي في مصر مما سيؤدي إلى المسداىمة فدي القضداء عمدى مشدكمة البطالدة
بين الخريجين  ،وتتحقق التنمية الشاممة المستدامة في مصر.
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لمفموم الصناعات اإلبداعية" ،أدوماتو ،مرككز عبكد الكرحمن السكديري الثقكافي بالسكعودية ،العكدد 32
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- 343 -

المداخل التربوية لتحقيق االقتصاد اإلبداعي بين طالب التعليم الجامعي النوعي .....................................
والدراسات  ،عمادة الدراسات العميا ،جامعة فمسطين ،المجمد  ،6العدد  ،2يونيكو  ،ص ص 313
– .338

 .37نجل أحمد آدم ( ،)2102األساليب العممية لمعمم التعميم النوعي وفعاليتما خكارج حكدود الجامعكة،
بحددث مقدددم بددالمؤتمر العممددي السددنوي العربددي الرابددع ،إدارة المعرفددة وادارة رأس المددال الفكددري فددي
مؤسسدددات التعمددديم العدددالي .فدددي مصدددر والدددوطن العربدددي ،المنعقككد بكميككة التربيككة النوعيككة  ،جامعككة

المنصورة  ،المجمد  ،3ص ص .0534 - 0520
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