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ملدص:

ىدفت الدراسة إلى تحديد مفيكـ كأبعاد كخصائص مجتمع المعرفة ،كما سعت إلى

التعرؼ عمى متطمبات مجتمع المعرفة مف الجامعة ،كأيضا معرفة الدكر الذل تقكـ بو جامعة
الفيكـ فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة  ،باإلضافة إلى كضع تصكر مقترح لتفعيؿ دكر
جامعة الفيكـ فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة ،إستخدمت الباحثة المنيج الكصفى ،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )00خبي ار مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الفيكـ ،صممت
الباحثة إستبانة لجمع المعمكمات تككنت مف ( )445فقرة مكزعة عمى ستة محاكر ،
كاستخدمت الدراسة الحزمة اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعية ( )spssفى تحميؿ البيانات ،
كتكصمت إلى النتائج التالية :
 جاء محكر إجراءات كأليات تفعيؿ دكر الجامعة لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة فىالمرتبة األكلى بمتكسط حسابى ( ،)03,2يميو محكر دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ
متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ برؤية الجامعة فى المرتبة الثانية بمتكسط حسابى
(،)03,,ثـ محكر دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بالبيئة
التعميمية بمتكسط حسابى (، )030بينما جاء محكر دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات
مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بالمكارد البشرية فى المرتبة الرابعة بمتكسط حسابى
(،)03433يميو محكر دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ
بخدمة المجتمع فى المرتبة الخامسة بمتكسط حسابى (،)0341كجاء فى المرتبة االخيرة
محكر دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بالبحث العممى
بمتكسط حسابى ()433,0
(الكممات اإلفتتاحية :جامعة الفيكـ،متطمبات مجتمع المعرفة)

 - 4012

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol59/iss1/4

????: ??? ????? ?????? ?? ????? ??????? ????? ??????? ?? ???? ??? ??? ?

.دور جامعة الفيوم فى تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة من وجهة نظر بعض الخبراء

Abstract
The Study Aimed at identifying the concept,dimensions and
characteristics of knowledge society.it also aimed at figuring out the
requirements of knowledge society from the university.moreover,knowing
the role played by fayoum university in fulfilling the requirements of
knowledge society,in addition to put a Suggestional imagination activating
the role of university in fulfilling the requirements of knowledge. The
researcherused the qualitative method,and the sample of the study
consisted of (20) experts from the teaching staff at fayoum university.the
researcher designed aquestionnaireto collect information that consisted of
(118) items distributed among six axes and also used SPSS in analyizino
data and reached the following results:
The axis of procedures of activating the role of university in
fulfilling the requirements of knowledge society in the first rank with a
ststistical mean of (2.35),then the axis of the role of fayoum university in
fulfilling the requirements of knowledge society related to university vision
in the second rank with a ststistical mean (2.33), then the axis of the role of
fayoum university in fulfilling the requirements of knowledge society
related to educational environment with a statistical mean (2.2),while the
axis of the role of fayoum university in fulfilling the requirements of
knowledge society related to human resources in the fourth rank with a
statistical mean (2.166), then followed the axis of the role of fayoum
university in fulfilling the requirements of knowledge society related to
society service in the fifth rank with a statistical mean (2.14), in the last
rank came the axis of the role of fayoum university in fulfilling the
requirements of knowledge society related to scientific research with a
statistical mean (1.632) .

Key words (fayoum university- requirements of knowledge society)
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مكدمة:
تعيش مجتمعات القرف الحادل كالعشريف مناخات مميئة بالمستجدات كالمتغيرات
فى ظؿ ثقافة اإل نفتاح كالتفجر المعرفى كالمعمكماتى التى أفرزتيا العكلمة  ،كماكاكبيا مف ثكرة
فى اإلتصاالت كالتكنكلكجيا التى جعمت مف المعرفة أساسا يقكد إلى اإلبتكار كالتقدـ فى ىذه
المجتمعات  ،إذ أصبحت المعرفة تمثؿ أصبل كاحدا كأىـ عكامؿ اإلنتاج التى تحظى باكلكية
خاصة فى اإلقت صاد الجديد القائـ عمى المعرفة  ،كما أصبحت المعرفة اداة إليجاد القيمة
المضافة فى مختمؼ قطاعات كمؤسسات المجتمع.
كتدؿ المؤشرات اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية عمى أف المكجة الثالثة مف تقدـ
كتطكر المجتمعات ىى فى الكاقع تقدـ مبنى عمى المعرفة المتخصصة  ،كالتى أصبحت تمثؿ
مكردا إستراتيجيا ميما يجب تعزيزه كتطكيره كتكظيفو لئلرتقاء بمجمؿ أنشطة كقطاعات
المجتمع  ،إذ يذكر ) )Drucker,1999أف المعرفة التسمى معرفة إال إذا طبقت  ،أل ظيرت
فى ممارسة الفرد فى العمؿ كالمجتمع  ،كىى التككف منتجة لقيمة إال عندما تستعمؿ كاساس
لمعمميات كالميارات  ،كما يشير (غنيـ )0001،إلى أف المعرفة ىى ناتج التعميـ كالتعمـ
كالنشاطات التى تركز عمى اإلبداع كاستغبلؿ الخب رات  ،كىى القيمة المضافة إلى السمكؾ
كالممارسات.
كالكاقع أف ىذه المفاىيـ الجديدة ألىمية المعرفة كالدكر المحكرل الذل تؤديو فى
التنمية اإلنسانية كتطكرىا أحدثت تحكالت جكىرية فى السياؽ المجتمعى لؤللفية الثالثة ،
كاظيرت إتجاىات جديدة كرؤل تيدؼ إلى إصبلح ىذا السياؽ بإتجاه إكتساب المعرفة
كانتاجيا  ،كتكظيفيا كاعتمادىا مبدأ ناظما لمحياة البشرية ،بيدؼ تطكير نيضة إنسانية
تسيـ فى التحكؿ إلى ما يعرؼ بمجتمع المعرفة(مناؿ صبحى،محمد حسف الطراكنة،
،0040ص ،)242كيشير تقرير التنمية اإلنسانية

إلى أف بناء مجتمع المعرفة يتطمب

أعماال إبداعيا تسيـ فى نشكء حركة مجتمعية تقكـ عمى إطبلؽ الطاقات البشرية الخبلقة فى
المجتمع كتكظيفيا بكفاءة كما أكد التقرير عمى كجكد أركانا خمسة لبناء مجتمع المعرفة ىى

(:المكتب اإلقميمى لمدكؿ العربية  :تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 000, ،صص)40-44

 -4إطبلؽ حريات الرأل كالتعبير كالتنظيـ كضمانيا بالحكـ الصالح فى حدكد القانكف ،كىذه
الحريات ىى المفتاح الضامنة لجميع صنكؼ الحرية ،كىى المؤدية إلى سبؿ إنتاج
- 403 -
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المعرفة ،كالمفتاح ألبكاب اإلبداع كاالبتكار ،كلحيكية البحث العممى ،كالتطكير التكنكلكجى
كالتعبير الفنى كاألدبى.
-0النشر الكامؿ لمتعميـ راقى النكعية ،مع إعطاء عناية خاصة لطرفى المتصؿ التعميمى
كلمتعمـ المستمر مدل الحياة ،كىذا األساس يعنى إعطاء أكلكية لمتعميـ فى مرحمة
الطفكلة المبكرة ،كتعميـ التعميـ األساسى لمجميع مع إطالة أمده لعشرة صفكؼ عمى
األقؿ ،كاستحداث نسؽ مؤسسى لتعميـ الكبار مستمر مدل الحياة ،كترقية جكدة النكعية
فى جميع مراحؿ التعميـ ،كاعطاء اىتماـ خاص لمنيكض بالتعميـ العالى.
-,تكطيف العمـ  ،كبناء قدرة ذاتية فى البحث كالتطكير التكنكلكجى فى جميع النشاطات
المجتمعية كالمحاؽ بعصر المعمكمات ،مف خبلؿ تشجيع البحث األساسى كتعميمو،
كاقامة نسؽ لبلبتكار كاإلسراع فى التطكير التقنى لممعمكمات كاالتصاالت.
-1التحكؿ الحثيث نحك نمط إنتاج المعرفة كتكظيفيا بكفاءة فى البيئة االجتماعية
كاالقتصادية مف خبلؿ التكجو نحك تطكير المكارد القابمة لمتجدد اعتمادان عمى القدرات
التكنكلكجية ،كالمعرفة الذاتية ،كتنكيع البنى االقتصادية كاألسكاؽ ،كتعزيز نسؽ حكافز

مجتمعى يعمى مف شأف اكتساب المعرفة كتكظيفيا بكفاءة فى بناء التنمية اإلنسانية بد نال

مف الكضع الراىف الذل تتمحكر فيو القيـ حكؿ االمتبلؾ المادل كالحظكة لدل مصدرل

القكة ،كالماؿ كالسمطة.
-2تأسيس نمكذج معرفى عربى عاـ أصيؿ منفتح كمستنير يقكـ عمى صحيح الديف كتخميصو
مف التكظيؼ المغرض ،كحفز االجتياد كتكريمو ،كالنيكض بالمغة العربية كاطبل ؽ نشاط
بحثى كمعمكماتى جاد فى ميدانيا ،كاثراء التنكيع الثقافى داخؿ األمة كدعمو كاالحتفاء بو
مف خبلؿ حماية جميع الثقافات الفرعية ألبنائو ،كاالنفتاح عمى الثقافات اإلنسانية
األخرل ،كالتفاعؿ معيا.
كمف ثـ أصبح السعى لتحقيؽ مجتمع المعرفة ضركرة عصرية اليمكف لممجتمعات أف
تنال بنفسيا بعيدا عنيا  ،كذلؾ لعدة مبررات مف أىميا :
 -4إىتماـ كؿ الشعكب كالحضارات بالمعرفة كقيمتيا  ،كفى مقدمتيـ اإلسبلـ الذل حرص
عمى المعرفة كجعميا أساسا لمحياة.
 - 4045
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 -0إدراؾ أىمية المعرفة فى تنمية الشعكب كتقدميا عبر العصكر(تقرير التنمية اإلنسانية
العربية .)000,،
 -,اإلىتماـ باأل صكؿ المعرفية غير المممكسة  ،كىى المعارؼ كالقدرات كالكفاءات كالنظـ
كالعبلقات كالمؤسسات  ،كرصد اإلنجازات ذات المضاميف المستقبمية المحفزة لمتنمية
الشاممة كالمستدامة ،كىى أصكؿ كطنية ثمينة لكؿ دكلة تتميز بالتكالد كالتجدد إلعادة
إنتاج القيمة المستيدفة مف خبلؿ عمميات إعماؿ العقؿ  ،كالتفكير اإلنسانى اإلبتكارل
عبر برامج كنشاطات تككيف المعرفة عمى مستكل الفرد أكالمؤسسة كالمجتمع(سعد
غالب ياسيف .)0004،
 -1تكجي و الجامعات إلى العمؿ عمى إنتاج معرفة فعالة قادرة عمى مجابية تحديات عصر
ا إلنفجار المعرفى بإعتبار أف المعرفة سمطة تحكـ كتكجيو لمستقبؿ البشرية(تقرير
المؤتمر التربكل) 0000،
 -2التطكر الممحكظ فى بناء مجتمع المعرفةعالميا  ،كالتأخر فى بناء المعرفة فى المجتمعات
العربية لكجكد الكثير مف التحديات التى تقمؿ مف فرص اإلسياـ فى بناء مجتمع
المعرفة  ،مما ينعكس عمى مؤسسات تكليد كانتاج المعرفة  ،كالحاجة لتقييـ دكر ىذه
المؤسسات كتفعيمو(عبدالكىاب عبد الكىاب.)0004،
 -3إعتبار المعرفة سبيبل لبمكغ الغايات اإلنسانية االخبلقية العميا مف حرية كعدالة ككرامة
إنسانية  ،كككنيا محركا قكيا لمتحكالت اإلقتصادية كاإلجتماعية ،ككجكد ركابط قكية
بيف إكتساب المعرفة كالقدرة اإلنتاجية لممجتمع ،كتأكيد بعض التقارير لخركج
المجتمعات العربية عف دائرة المجتمعات القائمة عمى المعرفة(تقرير التنمية اإلنسانية
.)000,،
 -4التطكر السريع لمعكلمة كانتشارىا  ،فبعد أف تـ التشكيؿ لممنظمة العالمية لمتكنكلكجيا
 WTOأدل إلى إتساع سكؽ العمؿ الدكلى  ،كزيادة التبادؿ الفكرل كالبشرل كالمادل
 ،كتطكر أساليب اإلتصاؿ المعرفى أكالمعمكماتى الجديد  ،كأيضا التطكر المستمر
لمتكنكلكجيا (ربحى مصطفى عمياف،0040،ص.)04,4
 -5فى ظؿ التطكر السريع لممعمكمات يعتبر مستكل إكتساب المعرفة ىك ألية القياس التى
تستخدـ فى تقييـ مستكل الكفاءة اإلنتاجية ،كالتقانة الخاصة باألفراد كالمجتمعات ،
 - 4056
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كبالتالى فإف المعرفة كالتكنكلكجيا ىما مف األساليب التى يتـ تصممييا لزيادة معطيات
الكفاءة اإلنتاجية  ،كزيادة اإلستفادة مف المعمكمات المتاحة(نفس المرجع السابؽ
،ص.)04,4
 -6التغيير في فرص كأىداؼ العمؿ ،فكظائؼ المستقبؿ تتطمب قدرات خاصة مثؿ :الكفاءة
كاإلبداع ،ككذلؾ التغيير في نظـ التعامؿ المعرفي ،إذ أصبح االتجاه السائد ىك استخداـ
المعرفة في حؿ المشكبلت اليكمية بدال مف استخداميا في البحث كأساليبو(منصكر بف
نايؼ العتيبى ،0042،ص.)45
 -40الزيادة الكبيرة لممعرفة ،فيناؾ مف يتنبأ بأف المعرفة سكؼ تتضاعؼ كؿ ()00يكما
بحمكؿ عاـ  5020ـ ،كلذا فعمى المؤسسات حسف التعامؿ مع العميؿ ،كاالىتماـ
بالمعرفة الضمنية ،كالذاكرة التنظيمية لكؿ قسـ كمينة بالمؤسسة( حسف البيبلكل ،
سبلمة عبد العظيـ 4103،ق)
كقد كاف التعميـ عامة كالتعميـ العالى بصفة خاصة كما يزاؿ العامؿ الرئيس فى إنتاج
المعرفة كتطبيقيا كاإلفادة منيا في التنمية اإلجتماعية كاإلقتصادية ،كتكضح المنظمة الدكلية لمتنمية
كالتعاكف فى المجاؿ اإلقتصادل ( )OECD 2008,2أف مؤسسات التعميـ العالى يمكنيا بناء
مجتمع المعرفة مف خبلؿ القياـ بأربع مياـ رئيسة ىي :تشكيؿ رأس الماؿ البشرم مف خبلؿ التعميـ
كالتدريب ،كبناء قكاعد المعرفة مف خبلؿ البحث كالتطكير ،كنشر كاستخداـ المعرفة مف خبلؿ
التفاعؿ مع المستخدميف لممعرفة ،كصكف المعرفة مف خبلؿ المحافظة عمييا كنقميا بيف األجياؿ.
كازاء ىذه الحقيقة تزايد االىتماـ التربكل المعاصر بقضية تطكير نظـ التعميـ حتى تضطمع
بمسئكلياتيا فى إعداد األفراد لمجتمع جديد تتأسس أركانو عمى المعرفة ،فأدركت الدكؿ المتقدمة
أىمية التعميـ كالبحث كاالبتكار لكلكج مجتمع المعرفة ،كيكضح ايؼ ) (Yves 2007,185حرص
دكؿ اإلتحاد األكربى عمى تككيف مجتمع المعرفة مف خبلؿ تنفيذ استراتيجية مكحدة تحمؿ رؤية
جديدة لمتعميـ كالبحث العممى ،ىذه االستراتيجية اعتمدىا مجمس اإلتحاد األكربى فى مارس عاـ
 0000كالتى تسعى إلى تحسيف نكعية التعميـ كالبحث العممى كاالبتكار اليجاد فرص كقدرات أكبر
لدكؿ اإلتحاد األكربى لمتنافسية العالمية فى مجتمع قائـ عمى المعرفة.
كذلؾ تسعى الدكؿ األقؿ نمكان إلى تشكيؿ مجتمع المعرفة ،ففى اليند أتخذت الحككمة

اليندية مجمكعة مف اإلجراءات لتحكيؿ اليند إلى مجتمع قائـ عمى المعرفة مثؿ :تحقيؽ التميز في
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النظاـ التعميمي كالبحثى لمكاجية تحديات المعرفة فى القرف الحادل كالعشريف كزيادة الميزة
التنافسية لميند في مجاالت المعرفة ،كتشجيع إنتاج المعرفة مف خبلؿ مختبرات متقدمة لمعمكـ
كالتكنكلكجيا ،كتحسيف إدارة المعرفة ،كصكف حقكؽ الممكية الفكرية Intellectual Property
Rightsكتعزيز تطبيقات المعرفة فى المجاالت المختمفة ،كتشجيع تقاسـ المعرفة لتحقيؽ أقصى
قدر مف المنفعة العامة (.(Government of India 2008,8
كبذلؾ أصبحت المعرفة تمثؿ كاحدان مف أىـ عكامؿ اإلنتاج ،األمر الذل يجعؿ التكجو نحك

مجتمع المعرفة لـ يعد ترفان بؿ أصبح مف الضركريات التي البد مف السعي الدائـ ،فالتحكؿ نحك

مجتمع المعرفة عممية ليا انعكاسات عمى التعميـ كأحد مناشط المجتمع الرئيسة ،فالمعرفة تحتاج
إلى إدارة كاعية ،كالى كسائط تحقؽ مف خبلليا مراحؿ كدكرة المعرفة ،كلف يتحقؽ ذلؾ إال بتكفر
العنصر البشرل المبدع كالمنتج ،ك مف ىنا يبرز دكر النظاـ التعميمي كأىـ محرؾ إلحداث تغيير
كثكرة حقيقية في نمط الحياة مف خبلؿ مسئكليتو في بناء اإلنساف ،الذل يمثؿ عنص انر أساسيا مف

عناصر اإلنتاج في عصر المعرفة.

كيؤكد(رضا أحمدالمحمدم،0040،ص ),أنو إذا كاف التعميـ بمراحمو المختمفة ىك
المسئكؿ عف التنمية الحضارية ،فإف التعميـ الجامعي أكثر مسئكلية في تحقيؽ تمؾ التنمية حيث لو
دكره الياـ في اكتساب المعارؼ كالميارات البلزمة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي،كتقكـ
الجامعة بتزكيد مجتمع المعرفة بما يحتاج إليو مف الكفاءات الفنية كاإلدارية ،إلحداث النمك
اإلقتصادم كالتمايز في المستكل العممي كالميني لمفرد ،مما يرفع مف مستكاه كدكره في مجتمع
المعرفة ،كيشير )  (Peijun, 2009,17إلى أف الجامعة تعمؿ عمى تحديد كانتاج كاستعماؿ كنشر
المعرفة ،كىذه المعرفة إما ناتجة مف البحث العممي أك ىي مستخدمة فيو ،كبذلؾ يصبح لرأس الماؿ
البشرل الدكر الرئيس في استخداـ كانتاج المعرفة التي يكتسبيا مف النظاـ التعميمي،كلمجامعة دكر
قيادم لتأسيس مجتمع المعرفة كلكف تكاجييا بعض التحديات فى سبيؿ تحقيؽ متطمبات مجتمع
المعرقة بعضيا خارجي يفرضيا الكاقع الدكلي كالتحكالت العالمية االقتصادية كالسياسية
كالتكنكلكجية كالعممية ،كالتي منيا استحداث نظـ تعميمية حديثة مثؿ التعميـ عف بعد ،كتطكر
مجاالت البحث العممي ،كتزايد استخداـ الكسائط االلكتركنية في الجامعة ،كزيادة التعاكف
العممي بيف مؤسسات التعميـ العالي ،كتدكيؿ التعميـ .كبعضيا اآلخر مجمكعة التحديات
الداخمية الخاصة في المجتمعات المحمية التي تقدـ ىذه الجامعات خدماتيا فييا ،كالتي منيا
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ضعؼ الطاقة االستيعابية ليذه المؤسسات ،كتزايد الطمب االجتماعي عمييا ،كصعكبة التكازف
بيف الكـ كالنكع في منظكمة العمؿ في ىذه المؤسسات ،كصعكبة التكيؼ مع متطمبات السكؽ
في ىذه المجتمعات ،كضعؼ مخرجات المؤسسات المتمثمة في األعداد اليائمة مف الخريجيف
غير المبلئميف لمستجدات العصر في ظؿ تغيير طبيعة كأشكاؿ ميف المستقبؿ (أحمد عكض ،
زياد بركات .)0006 ،
كقد فرضت ىذه التحديات عمى الجامعة أدكا انر كبيرة كمتعددة منيا خدمة المجتمع ،كنشر

المعرفة كالمعمكماتية بإعتبارىا أحد دعائـ المجتمع المعرفي  ،كنشر التعميـ الحر كتكليد األفكار،
كبناء المعرفة كربط العمـ كالمعرفة بسكؽ العمؿ ،كفتح قنكات جديدة لمتعميـ ،كتنمية الميارات
كالقدرات البلزمة التي يحتاجيا الطمبة أثناء عممية التعمـ كالتعميـ ،كتطكير شخصية الطالب الجامعي
المتكاممة في ظؿ متغيرات العصر العممي كاالنفجار المعرفي الرقمي  ،كقد جاءت ىذه الدراسة
لمتعرؼ عمى كاقع دكر جامعة الفيكـ فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة مف كجية نظر عينة مف
الخبراء مف أساتذة الجامعة ،بيدؼ تحديد العكامؿ المعيقة التى تحكؿ دكف تحقيؽ تمؾ األدكار ،
كمف ثـ كضع تصكر مقترح لمتغمب عمييا.

الدراسات السابكة:
أّال الدراسات العربٔة:
 -4أجرل ( حيدر  )0001،دراسة ىدفت إلى معرفة األدكار الجديدة التى يفرضيا مجتمع
المعرفة عمى مؤسسات التعميـ فى الكطف العربى بمستكييو التعميـ العاـ كالتعميـ الجامعى،
إستخدمت الدراسة المنيج الكصفى ،كتكصمت إلى مجمكعة مف األدكار الجديدة لمؤسسات
التعميـ إلعداد المتعمميف لمجتمع المعرفة ،منيا التحكؿ إلى مركز اشعاع معرفى فى
المجتمع المحيط ،كتقديـ معرفة تخصصية عالية المستكل ،كتقديـ برامج أكاديمية
تخصصية بصكرة مكثفة ،كالتأكيد بصكرة أكبر عمى االستقصاء كالبحث بما يؤىؿ المتعمـ
لمتعمـ الذاتى ،كاالنتقاؿ بإد ارة التعميـ العالى مف ممارسات التسيير الحالية إلى ممارسات
أكثر نضجان تنشد التجديد كالتطكير.

 -0كأجرل( العزب  ( 2006دراسةىدفت إلى تعرؼ دكر الجامعات في إعداد المخرجات
الكطنية باعتبار اف مؤسسات التعميـ العالي ىي األماكف المبلئمة لئلعداد العاـ لخريجي
التعميـ الثانكم في العديد مف الفركع األكاديمية ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي في
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دراستو ،كأسفرت نتائج الدراسة إلى أف دكر الجامعات لبناء مجتمع المعرفة يتمثؿ في
أنماط كثيرة منيا :تأسيس الككادر العممية ذات الكفاءة ،كدعـ االبتكارات كالبحث العممي،
كاالستفادة مف التقدـ في مجاؿ االتصاالت لتطكير التعميـ ،كتسكيؽ البحث العممي
لمصناعة ،كاالىتماـ ببناء القدرات كالميارات كالتدريب عمى تكظيؼ المعمكمات كالمعارؼ،
كدعـ الحرية األكاديمية كاالستقبلؿ الذاتي المؤسسي ،كتكسيع نطاؽ التعاكف.
 -,كأجرل( الفيبلني )0004،دراسة إستيدفت التعريؼ بإستراتيجية جامعة الممؾ عبد
العزيز في التحكؿ إلى مجتمع المعرفة مف خبلؿ االعتماد عمى أربعة مسارات ،كىي مسار
التخطيط االستراتيجي ،كمسار اإلصدارات كنشر ثقافة المعرفة ،كمسار الشراكة
االستراتيجية ،كمسار الكيانات اإلستراتيجية ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج
الكصفي عبر تتبع تفاصيؿ المسارات التي اعتمدتيا الجامعة لمكصكؿ الى مجتمع المعرفة،
كتكصمت الدراسة الى مجمكعة خطكات ميمة كانت ضمف تجربة الجامعة كمنيا :رسـ
استراتيجية لمبحث العممي ،ككضع خطة شاممة لمشراكات بيف الجامعات كمؤسسات
المجتمع المختمفة العامة كالخاصة ،كالتعرؼ إلى الخبرات كالتجارب العالمية في مجاالت
المعرفة كتفعيؿ الشراكات ،كانشاء الكيانات االستراتيجية كالجامعات الجديدة كمنظكمة
المعرفة.
 -1كماأجرل (صبلح الديف تكفيؽ ،نادية حسف السيد  )0005،دراسةإستيدفت طرح رؤية
مستقبمية لتفعيؿ دكر التعميـ الجامعي العربي في تأسيس مجتمع المعرفة،كفي سبيؿ
تحقيؽ ىذا اليدؼ تناكلت الدراسة بالشرح كالتكضيح مفيكـ مجتمع المعرفة كأىـ مبلمحو
كمؤشراتو ك معكقات تأسيسو ،باإلضافة إلى التعرؼ إلى كاقع المعرفة في العالـ العربي
كالدكر الذم يمكف أف يقكـ بو التعميـ الجامعي في االستجابة لمتطمبات تأسيس مجتمع
المعرفة ،ككيؼ يمكف تطكير األبعاد المختمفة لمتعميـ الجامعي العربي ليسيـ بفاعمية في
تأسيس مجتمع المعرفة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كمنيج التحميؿ المستقبمي
كأسمكب السيناريك.كتكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج منيا:تدني مستكل المعرفة في
العالـ العربي ،كعجز التعميـ الجامعى العربى عف القياـ بدكره فى تأسيس مجنمع المعرفة
نظ ار لما يكاجيو مف أزمات كتحديات .
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https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol59/iss1/4

? ??? ??? ???? ?? ??????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ????? ??? ????:

دور جامعة الفيوم فى تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة من وجهة نظر بعض الخبراء.

 -2كأجرل (الزبيدم )0005،دراسة بيدؼ تحديد دكر الجامعات العربية في بناء مجتمع
المعرفة في ضكء التطكر المعمكماتي العالمي ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمى
في دراستو  ،كتكصمت الدراسة إلى كضع مجمكعة مف األدكار المقترحة لمجامعات العربية
في ضكء عصر المعمكماتية الرقمية كأىميا :بناء مجتمع المعرفة بصفتو يمثؿ في الكقت
الحاضر عصر جديد يرافؽ تطكر التكنكلكجيا المعمكماتية كالمعرفة ،كتكليد المعرفة ألفراد
المجتمع مف خبلؿ استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية لتسييؿ تخزيف المعرفة كنقميا كتطبيقيا
في مياديف الحياة المختمفة.
 -3كأجرتا ( نادية حسف،عفاؼ محمد  )0005،دراسة إستيدفت تحديد أدكار التعميـ العالى
المصرل لمكاجية تحديات تأسيس مجتمع المعرفة ،ككضع مجمكعة مف المتطمبات البلزمة
لتفعيؿ أدكار مؤسسات التعميـ العالى فى سبيؿ بناء مجتمع المعرفة ،إستخدمت الدراسة
المنيج الكصفى ،كتكصمت إلى مجمكعة مف األدكار التى ينبغى أف يضطمع بيا التعميـ
العالى المصرل فى سعيو إلى بناء مجتمع المعرفة ،مف خبلؿ كظائفو الثبلث :البحث
العممى ،كالتعميـ ،كخدمة المجتمع.
 -4كأجرل( عبدالعزيز  )0040،دراسة ىدفت تحديد األدكار الجديدة لمجامعات المصرية
لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة ،ككضع رؤية استراتيجية مقترحة لتفعيؿ دكرىا فى ىذا
المجاؿ ،كاستخدمت الدراسة منيجية مركبة مف مدخؿ تحميؿ النظـ كأحد أساليب الدراسات
المستقبمية ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد بعض المعكقات المؤثرة عمى أداء الجامعات
المصرية ألدكارىا المتكقعة ،مما يتطمب التغيير مف خبلؿ إدارة جامعية تمتمؾ مقكمات
اإلبداع كاالبتكار.
 -5كأجرل) المحمدم )0040 ،دراسة ىدفت كضع تصكر لمدكر الذم يمكف أف تقكـ بو
الجامعة المصرية في ضكء متطمبات مجتمع المعرفة،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفى
التحميمى  ،كتكصمت الدراسة إلى أف الجامعة يمكنيا تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة مف
خبلؿ كيانيا التنظيمي المتمثؿ في كظائفيا الثبلث :التدريب ،كالبحث العممي ،كخدمة
المجتمع كذلؾ مف خبلؿ تحكؿ الجامعة إلى مجتمع تعمـ ،مما ينعكس إيجابيا عمى تنمية
المجتمع كتقدمو،كذلؾ مف خبلؿ تحكيؿ الجامعة إلى منظمة شبكية ذات اتصاالت كاسعة
كممتدة بيف كمياتيا المختمفة مف ناحيةكمجتمعات البحث كمراكز البحكث مف ناحية أخرل.
 - 44,11
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 -6كأجرت( ىالة مختار الكحش )0042،دراسة إستيدفت التعرؼ إلى مبلمح كخصائص
كمقكمات مجتمع المعرفة ،مع التعرؼ إلى مدل تأثير بعض المتغيرات كالدرجة العممية
كالتخصص كالنكع كالخبرة في معرفة أعضاء ىيئة التدريس بتكافر متطمبات مجتمع
المعرفة ، ،إستخدمت الدراسة المنيج الكصفى التحميمى  ،كتكصمت إلى :ال تكجد فركؽ
دالة إحصائيان بالنسبة لمحاكر الدراسة األربعة ،ك تكجد فركؽ دالة احصائيان فى متغير

الكمية فى محكرل البحث العممى كطرائؽ التدريس لصالح الكميات العممية دكف النظرية،
كال تكجد فركؽ فى محكرل االتصاؿ كالتكاصؿ العممى كخدمة المجتمع بيف الكميات العممية
كالنظرية.
 -40كأجرل (صابرعكض جيدكرل ك بشار عكض جيدكرل )0043،دراسة إستيدفت التعرؼ
إلى دكر جامعة دمشؽ فى تحقيقؽ مقكمات مجتمع المعرفة  ،باإلضافة إلى معرفة
اإلختبلؼ بيف أراء أعضاء ىيئة التدريس فى جامعة دمشؽ نحك دكر الجامعة فى تحقيؽ
بعض مقكمات مجتمع المعرفة  ،كالمتمثمة فى مفيكـ حرية التفكير كالتعبير  ،كمقكـ
التبادؿ المعرفى  ،كمقكـ التركيز عمى المعرفة  ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفى
التحميمى ،كتكصمت الدراسة إلى عدـ قياـ جامعة دمشؽ بأدكارىا المطمكبة نحك تحقيؽ
مقكمات مجتمع المعرفة حيث جاءت المتكسطات العامة لممحاكر الثبللثة ضعيفة.

ثاىٔا الدراسات األجيبٔة
 -4أجرل (إفيرز  )0000،دراسة ىدفت الكقكؼ عمى كجية نظر االقتصادييف عف المعرفة
باعتبارىـ مف أكثر المتابعيف لياكلتطكراتيا خاصة في الناحيةاالقتصادية  ،كتكصمت
الدراسة إلى جممة مف النتائج منيا :إف تطكركبناء مجتمع المعرفة كالثقافة المعرفية ىي
متطمبات مسبقة لنمك مجتمع االقتصاد المعرفي،كما تكصمت إلى جممة مف المؤشرات
االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية تؤكد عمى أف الفجكة المعرفية الحالية في دكؿ جنكب
شرؽ آسيا آخذة في التكسع ،ككضع العكامؿ المفسرة ليذاالكضع كاقتراحات الحمكؿ ليا.
 -0كأجرل (رجاسينغاـ  )0001،دراسة ىدفت إقتراح نمكذج فعاؿ لتأسيس جامعة مستقبمية
تمتمؾ اإلحتياجات التعميمية البلزمة لتأسيس مجتمع معرفى عالمى  ،كأظيرت الدراسة
ضركرة تحسيف ميارات الطمبة كتأىيميـ لمعمؿ فى ظؿ مجتمع معرفة منتج  ،كما أظيرت
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الدراسة أىمية طرح نماذج جديدة لمتعميـ الجامعى يركزعمى تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات
كاإلتصاالت فى بنيتو التحتية.
 -,كماأجرل)فاليما كديفيد  )0004،دراسة ىدفت تكضيح األىمية المتزايدة لممعرفة كالبحث
العممي كاالبتكار في تغيير الدكر االجتماعي لمجامعات في ظؿ العكلمة بما يساعد عمى
نشر مفيكـ مجتمع المعرفة ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي النظرم ،كتكصمت
إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :ضركرة استخداـ األفكار الجديدة في التكاصؿ مع مجتمع
المعرفة ،حيث يمكف أف يقدـ التعميـ الجامعي العديد مف التحديثات ذات الصمة بمتطمبات
كاحتياجات مجتمع المعرفة.
 -1كقدمت دراسة (ايؼ )0004،رؤية مستقبمية لمتعميـ العالى كالبحث كاالبتكار فى مجتمع
المعرفة ،مف خبلؿ اإلفادة مف إمكانات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ ،كتنطمؽ ىذه
الرؤية مف أف كاضعى السياسات التعميمية كأصحاب المصمحة يركف حاجة ممحة إلى
التغيير كالتجديد فى أنظمة التعميـ العالى كالبحث العممى لتككيف الميارات كالكفاءات
الجديدة القادرة عمى المنافسة فى مجتمع قائـ عمى المعرفة ،مما يحقؽ العدالة االجتماعية
مف خبلؿ التنمية الشاممة كالمستدامة ،كتكصمت الدراسة إلى أنو يمكف تككيف بيئات أك
فضاءات التعمـ  Learning Spacesمف خبلؿ سياؽ اجتماعى كمؤسسى يدعـ
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ،فبل يمكف تصكر بيئة تعمـ فى مجتمع المعرفة ال تعتمد
عمى استخداـ ىذه التكنكلكجيا.
 -2كأجريا (_فرانؾ كماير )0004،دراسة ىدفت البحث

فى التطكرات التى طرأت عمى

الجامعات فى جميع أنحاء العالـ خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية ،إستخدـ الباحثاف المنيج
النكعى  ،كتكصمت الدراسة إلى حدكث تكسع فى أدكار الجامعات نتيجة التحديث كالتطكير
الذل شيدتو المجتمعات بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث تكجيت الجامعات نحكاإلستجابة
لمتطمبات مجتمع المعرفة مف خبلؿ تطكيرمناىجيا ،كاتباع سياسة التدريب كالتعميـ مدل
الحياة ،باإلضافة إلى تحكؿ سياسات الجامعات التعميمية إلى سياسات مرتبطة بالمعرفة
لخمؽ جيؿ قادر عمى إستثمار المعرفة ،كتزكيده بالخبرات البلزمة لذلؾ.
 -3كحممت دراسة (فاليما كىكفماف  )0005،األدكار التى يمكف أف تقكـ بيا مؤسسات التعميـ
العالى فى مجتمع المعرفة ،كمف خبلؿ المنيج التحميمى ناقشت الدراسة مدل امكانية
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استخداـ مجتمع المعرفة كآلية لمتكاصؿ الفكرل مف خبلؿ مؤسسسات التعميـ العالى،
كالتغيرات التى يمكف أف تحدث فى التعميـ العالى لمكاكبة مجتمع المعرفة عمى المستكيات
الكطنية كاإلقميمية كالدكلية ،كحددت الدراسة أبرز التحديات التى تكاجو التعميـ العالى فى
مجتمع المعرفة ،كاآلثار المترتبة عمى ىذه التحديات فى مجاؿ البحث العممى بصفة
خاصة ،كما أشارت الدراسة إلى األىمية المتزايدة لممعرفة كالبحث العممى الذل تضطمع بو
الجامعات ،كالتى عممت عمى تغيير الدكر االجتماعى ليا فى مجتمع المعرفة.
 -4كحددت دراسة (بريكينز  )0005،المعايير المحمية كالعالمية التى ينبغى اف تستند إلييا
سياسات الجامعة فى سعييا لبناء مجتمع المعرفة ،ك تكصمت الدراسة إلى أف كؿ مف
الدكؿ النامية كالمتقدمة عمى السكاء تسعى إلى بناء مجتمع المعرفة باعتباره مف الكسائؿ
األساسية المؤدية لمتقدـ االجتماعى كاالزدىار االقتصادل ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تسعى
الجامعات عمى مستكل العالـ إلى امتبلؾ أنظمة معرفية كبحثية كتكنكلكجية تمكنيا مف
كلكج مجتمع المعرفة.
 -5كأجرل( عبدالحميد كزاماف  )0006،دراسة ىدفت الكصكؿ إلى تعريؼ مقترح لمجتمع
المعرفة في السياؽ الماليزم حيث ركزت عمى ثبلثة أبعاد ميمة مككنو ليذا المجتمع كىي
المعرفة ،كتقنية المعمكمات ،كرأس الماؿ البشرم ،ك تـ تطبيؽ تقنية دلفي المعدلة
لمكصكؿ إلى التعريؼ المقترح لمجتمع المعرفة ،ك أظيرت نتائج ىذه الدراسة حصكؿ
فقرات األداة عمى درجات عالية كمتكسطة لؤلبعادالثبلثة لمجتمع المعرفة )المعرفة ،كتقنية
المعمكمات ،كرأس الماؿ البشرم ( ،كالتي أظيرت الدراسةأىميتيا إليجاد مجتمع المعرفة.
عمى ضكء ما تقدـ مف عرض لمدراسات السابقة ،يمكف استخبلص المبلحظات اآلتية:
-

يتضح مف الدراسات السابقة أف معظميا أكد عمى أىمية مجتمع المعرفة باعتباره معنيا
باعتماد المعرفة ركنا أساسيا لجميع مناشط الحياة البشرية لتضييؽ اليكة بيننا كبيف
المجتمعات المتقدمة  ،كالتي يمكف أف تزداد اتساعا إف لـ تسيـ جميعا في إقامة مجتمع
المعرفة الحقيقي ،كأال تبقي ىذه المعرفة ككأنيا الفريضة الغائبة في مجتمعنا العربي.

-

أكدت معظـ الدراسات أف مجتمع المعرفة ال يقتصر عمى إنتاج المعرفة كتداكليا كانما
يحتاج ثقافة تقدر كتحترـ مف ينتج ىذه المعرفة كيستغميا في المجاؿ الصحيح.
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-

أكدت الدراسات أنو في ظؿ التدفؽ المستمر كالمتسارع لممعمكمات فإننا بحاجة إلشاعة
أساليب التعمـ الذاتي كاألخذ بمبادئ التعميـ المستمر كفمسفتو حتى تصؿ إلى مرحمة
يصبح فييا الطبلب يقدركف قيمة المعرفة التي يستخدمكنيا ،كما أننا بحاجة إلى نظاـ
تعميمي يحقؽ الجكدة كيككف قاد ار عمى تعزيز قدرات أبنائنا التي تمكنيـ مف التعامؿ مع
مشاكؿ كسيناريكىات لـ نعاصرىا كلـ نتعامؿ معيا مف قبؿ.

-

انطبلقا مف المبلحظات السابقة يحاكؿ البحث الحالى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة،
مف خبلؿ تفعيؿ دكر جامعة الفيكـ في تحقيؽ متطمبات ىذا المجتمع ،في كقت أصبحت
فيو الجامعات تعانى مف مشكبلت حادة تعيقيا عف القياـ بدكرىا فى تحقيؽ متطمبات
مجتمع المعرفة ،كىذا ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف تكفيؽ ،الذيبانى،ىالة الكحش،
صابر عكض،كدراسة .Valimaa & Hoffman

-

تستفيد الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في التأصيؿ النظرل لمجتمع المعرفة ،مف
حيث أبعاده كخصائصو كمتطمباتو مف الجامعة ،كما تستفيد منيا فى بناء أداة الدراسة
كفى تفسير كمناقشة النتائج.

مصهلة الدراسة:
تكاجو الدكؿ العربية فجكة كبيرة فى المعرفة كفؽ ما أشار إليو تقرير التنمية اإلنسانية
العربية لعاـ  0000كيؤكد ىذه الفجكة المعرفية التقرير البلحؽ لعاـ  000,بالقكؿ أف الدكؿ
العربية مازالت بعيدة عف مجتمع المعرفة ،كأف فجكة المعرفة بيف الدكؿ العربية كمجتمعات
المعرفة كبيرة ،كتتنامى بصكرة متسارعة (برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى )000, ،كىذه
الفجكة المعرفية قائمة ،حيث يسمـ تقرير المعرفة العربى لعاـ  0044 / 0040بكجكدىا فى
األداء المعرفى العربى ،كيحث التقرير عمى االنتقاؿ إلى مرحمة جديدة لمتحرؾ نحك ارساء
حجر األساس فى بناء مجتمع المعرفة ،مف خبلؿ كضع أسس لمتعامؿ مع منيجيات كآليات
عممية تمكف مف المشاركة الفاعمة فى بناء مجتمع المعرفة ككلكج مجاالتو الرحبة (برنامج
األمـ المتحدة اإلنمائى  ، )0040كبذلؾ أصبح الدخكؿ إلى مجتمع المعرفة أم ار ضركريا،
تحدياتو،ألف
كسبيمنا إلى ىذا ىك كجكد نظاـ تعميمي يمبي متطمبات مجتمع المعرفة كمكاجية
ن

ىذا المجتمع أممي عمى التعميـ أدكا ار جديدة يجب أف نعييا كنفعميا في نظمنا التعميمية.
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كاذا كانت الجامعة قد قامت بأدكارىا كمسئكليتيا خبلؿ القرف العشريف بدرجة كبيرة ،فإنيا
كتعقيدا ،
تقدما
تكاجو خبلؿ القرف الحادم كالعشريف بمسئكليات كأدكار أكثر
ن
ن
اتيجيا عمى خريطة
بكصفياالمؤسسة المجتمعية األكلى التي تساعد المجتمع ليتبكأ
مكقعا استر ن
ن

العالـ التي لف تتسع إال لمجتمعات المبدعيف كالمتعمميف كأصحاب الميف التخصصية الدقيقة
 ،كأف تتكلى مسئكلية قيادتو لمكاجية ىذه المتغيرات كالتحديات  ،لتحقيؽ أىدافو كطمكحاتو
الحالية كالمستقبمية في مضمار التقدـ كالتنمية الشاممة.

ىذا كتكاجو الجامعات الحالية تحديات عديدة تحكؿ بينيا كبيف تقديـ تعميـ جامعى متميز يمبى
متطمبات مجتمع المعرفة  ،كتتمثؿ ىذه التحديات فيما يمى :
-4إنفجار المعرفة كنمكىا السريع ،إذ بمغت معدالت تزايد المعارؼ كالعمكـ حدا ال سابؽ ليا
حتى اطمؽ البعض عمى ىذا العصر عصر "اإلنفجارالمعرفى" ،كىذالتزايد بات مف الضخامة
إلى الحدالذل يصعب عمى أل فرد متخصص ميما حاكؿ أف يمـ بكؿ ماينتج مف معارؼ
فى مجاؿ تخصصو (شبؿ بدراف ،جماؿ الدىشاف. )35،،0004،
 -0الثكرة التكنكلكجية ،كىى مزيج مف التقدـ التكنكلكجى اليائؿ ،كالثكرة المعمكماتية الفائقة
كالتى تميزت بأنيا ذات طبيعة إقتحامية كتحكيمية ،باإلضافة إلى ذلؾ ساىمت ىذه الثكرة
فى تطكر المستحدثات فى مجاؿ التكنكلكجيا التعميمية ،كبخاصة الحديثة منيا فى عمميتى
التعميـ كالتعمـ الذل شمؿ األجيزة كالمعدات(حسف عبد العاطى ،0004،ص. )43
-,ندرة فرص التعميـ العممى الجيد نتيجة ليجرة الكفاءات العممية لمخارج ،كذلؾ راجع لضألة
حجـ ما يرصد مف أمكاؿ كامكانيات لمبحث العممى ،فعمى الرغـ مما يقاؿ مف كجكد نمك
سنكل فى الميزانيات المرصكدة لمبحث العممى فى الجامعات  ،فإف ىذا النمك يعتبر ضئيبل
لمغاية كخاصة إذا ماقيس بالزيادة الرىيبة فى األسعار ،مما قد يؤدل إلى ضعؼ قدرة
الجا معات عمى مسايرة المتغيرات المجتمعية المختمفة  ،ككجكد خمؿ فى أداء كظائفيا
األساسية(محمد طو حنفى .)4660،
 -1كجكد اختبلؿ قائـ بيف مخرجات النظاـ التعميمى كاحتياجات سكؽ العمؿ ،ككجكد ضعؼ
كاضح فى معدالت إنتاجية العنصر البشرل ،مع كجكد فائض فى خريجى نظاـ التعميـ
الجامعى فى بعض التخصصات مقترنان بكجكد عجز فى بعض التخصصات األخرل  ،كيتفؽ
ذلؾ مع ما تكصمت إليو دراسة أنكر إبراىيـ حيث أكدت أف التعميـ الجامعى المصرل ال
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بل جيدان لسكؽ العمؿ فى المجتمع المصرل ،مع كجكد ضعؼ
يؤىؿ الشباب الجامعى تأىي ن
فى كفاءة إنتاجية مخرجات التعميـ الجامعى مف الشباب فى األعماؿ التى يمتحقكف بيا،

عاجز عف تمبية الحاجات العممية لمشباب
ا
كما أف األداء التعميمى داخؿ الجامعات المصرية
كالمجتمع بالقدر الكافى(أنكر بيكمى.)4662،
 -2أف الجامعات المصرية ال تعانى مف تعدد الفمسفات التى تعمؿ كفقان ليا بقدر ما تعانى مف
الغمكض الفمسفى ،فالجامعات المصرية ال تعانى مف صراع األدكار ،بؿ تتمثؿ أزمتيا التى
تعايشيا اآلف فى أنيا تركز عمى دكر كاحد كىك الدكر التعميمى ،األمر الذل رسخ فكرة
جامعة الحرـ المغمؽ(يكسؼ سيد محمكد)4666،
 -3كجكد مكاطف ضعؼ كسمبيات فى منظكمة التعميـ الجامعى المصرل مف أىميا  :عدـ
كجكد فمسفة عامة أكاستراتيجية مستقبمية محددة ،كعدـ تكافؽ خصائص كميارات
المنظكمة مع متطمبات سكؽ العمؿ المتطكرة كالمتغيرة ،كتقادـ النظـ كىبكط المستكل
المعرفى ،كبطء عممية التطكير فى سياؽ البرامج كالمناىج كطرؽ التدريس كادارة
مؤسسات التعميـ العالى ،كتضارب كظائؼ مؤسسات التعميـ العالى المختمفة كازدكاجيتيا،
كعدـ كجكد تصكر كاضح لمتعامؿ معيا أك فيما بينيا ،كمحدكدية مصادر التمكيؿ
الحككمية مف ميزانية الدكلة ،كغياب معايير تقييـ أداء دكر الجامعات ضمانان لمجكدة

الشاممة(أسامة حسيف 0 )0004،

 -4غياب فمسفة لئلصبلح كالتطكير فى التعميـ الجامعى المصرل تبعان لغياب النظرة
المنظكمية؛ كليذاينبغى تبنى فمسفة جديدة لمتعميـ فى مصر ،تقكـ عمى تأكيد دكر

الجامعة فى قيادة التطكير كالتنمية كفى تنمية العمـ كانتاج المعرفة كدعـ ارتباطيا بالبيئة
كالمجتمع(رشا شرؼ 0 )0000،
 -5أف نمط التنمية المتبع لـ يسمح لمجامعات بالشراكة فى كثير مف المشركعات القكمية
الميمة التى كاف يمكف لمجامعات مف خبلليا أف تطكر مف تخصصاتيا ،كتغير مف ثقافة
حرميا  ،كمف أىـ العكامؿ التى حالت دكف ذلؾ :ضعؼ قدرة ىذا النمط عمى تحريؾ
العبلقة الساكنة بيف الجامعات كالمجتمع ،فكثير مف المشاريع اإلنتاجية كالصناعية فى
المجتمع ىى ككاالت لشركات كبرل ،حيث تتكلى ىذه الشركات تطكير التكنكلكجيا كتتحكـ
فييا ،كحتى الشركات التى حاكلت أف تشارؾ فى ابتكار أساليب كأدكات التكنكلكجيا نجدىا
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قد اعتمدت عمى خبرة الخارج أكثر مف اعتمادىا عمى المؤسسات العممية فى الداخؿ،
كحجتيا فى ذلؾ أف الجامعات المصرية ليس لدييا ما تقدمو فى ىذه المجاالت(يكسؼ
سيدمحمكد 0 )000,،
 -6افتقاد الجامعات لمبنية التحتيةالبلزمة لتطكيرىا ،كعدـ ارتباطيا بالحياة كعالـ اإلنتاج،
كضعؼ المستكل األكاديمى لمخريجيف كبطالتيـ ،ىذا فضبلن عف مشكبلت التمكيؿ كما ينتج

عنيا مف ضعؼ المرتبات،كعدـ تكافر المعامؿ كاألجيزة الحديثة ،كانخفاض اإلنفاؽ عمى
البحث العممى(السيد محمد ناس 0 )000,،

 -40قصكر فمسفة التعميـ الجامعى عف تحقيؽ جكدة ىذا النكع مف التعميـ ،كقصكر التعميـ
الجامعى عف مكاجية تحديات العصر كمتغيراتو التى يتمثؿ بعضيا فى تعدد مصادر
المعرفة كثكرة االتصاالت كالمعمكمات ،كعدـ االىتماـ بكضع معايير إقميمية كمستكيات
عالمية ينبغى تكفيرىا لخريجى ىذا التعميـ(محمد عمى نصر 0 )0001،
كيتفؽ ذلؾ مع ما أشار إليو كؿ مف( عصاـ عز العرب كناىد شاذلى )0002،مؤكديف
عمى ضعؼ قدرة التعميـ الجامعى المصرل عمى مسايرة التحديات العالمية المعاصرة ،كجمكد
الخطط كالبرامج الدراسية كعدـ مبلءمتيا لمتطكر العممى ،ككجكد اختبلؿ بيف مخرجات النظاـ
التعميمى كاحتياجات سكؽ العمؿ ،كقمة تعاكف الجامعات مع رجاؿ األعماؿ فى تحديد
مكاصفات العمالة البلزمة ،كاكتظاظ معظـ الجامعات بأعداد كبيرة مف الطبلب ،مما يؤثر سمبان

عمى مخرجات العممية التعميمية ،كما يؤدل إلى عدـ الكفاء بمتطمبات سكؽ العمؿ حسب

مكاصفات الجكدة المطمكبة ،مما يؤثر سمبان عمى التنمية المجتمعية الشاممة كالمحافظة عمى

استدامتو.

كمف ثـ ال يمكف لؤلحكاؿ كاألكضاع الراىنة لمستكل خريجى الجامعات المصرية أف تقكد
المجتمع نحك تحقيؽ أىدافو التنمكية ،كبناء مجتمع معرفى متقدـ نظ ارن لضعؼ المدخبلت

التعميمية ،كسكء حالة األبنية كالتجييزات العممية ،كضعؼ الجيازاإلدارل ،كعدـ مكاءمة النظاـ

الجامعى كالبرامج الدراسية لركح العصر ،باإلضافة إلى غياب الرؤية الشاممة كالنظرة
االستراتيجية لدكر التعميـ العالى كالجامعى فى مستقبؿ التنمية كاستثمار المكارد القكمية،
ككذلؾ محدكدية فرص التعامؿ مع العمكـ الحديثة.
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تؤدل كؿ ىذه التحديات إلى ضعؼ كفاء الجامعات بمتطمبات مجتمع المعرفة ،كابتعادىا
عف سباؽ المنافسة العالمية إلنتاج المعرفة،كضعؼ مستكل الجكدة فييا ،ككجكد فجكة بيف
مخرجاتيا كبيف متطمبات سكؽ العمؿ كمتطمبات تنمية مجتمعيا ،مما ترتب عميو غياب
الجامعات المصرية عف التصنيفات العالمية لترتيب الجامعات ،كاحتبلؿ الجامعات المصرية
لمراكز متأخرة عمى مستكل القارة اإلفريقية ،كتفكؽ جامعات جنكب إفريقيا كتنزانيا كناميبيا
كغيرىا عمييا .
فى ضكء ما سبؽ تتحدد مشكمة البحث فى التساؤؿ الرئيسى التالى:
ما دكر جامعة الفيكـ فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة ؟ كيتفرع عف ىذا التساؤؿ
التساؤالت التالية :
 -4ما مفيكـ مجتمع المعرفة  ،كما ىى أبعاده كخصائصو؟
 -0ما متطمبات مجتمع المعرفة مف الجامعة ؟
 -,ما دكر الجامعة فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة ؟
 -1ما كاقع دكر جامعة القيكـ فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة مف كجية نظر عينة
مف الخبراء مف أساتذة جامعة الفيكـ ؟
 -2ما التصكر المقترح لتفعيؿ دكر جامعة القيكـ فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة؟

أٍداف الدراسة :
تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ األتية :
 تحميؿ األدبيات الخاصة بمجتمع المعرفة بيدؼ تحديد مفيكـ كأبعاد كخصائصمجتمع المعرفة.
 معرفة متطمبات مجتمع المعرفة مف الجامعة. معرفة دكر الجامعة فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة. الكشؼ عف دكر جامعة الفيكـ فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة. تقديـ تصكر مقترح لتفعيؿ دكر جامعة الفيكـ فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفةعمى ضكء ما تسفر عنو الدراسة مف نتائج.
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أٍنٔة الدراسة :
تتضح أىمية الدراسة الحالية فيما يمى :

األٍنٔة اليظرٓة:
-

تأتى أىمية ىذه الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تناكلتو  ،كىك محاكلة تحقيؽ
مجتمع المعرفة بمصر كما يفرضو مف أدكار جديدة لمتعميـ الجامعي  ،كأيضا تكجو
أنظار الجيات المعنية نحك بعض السمبيات كجكانب القصكر في الجامعة  ،كمف ثـ
تكجيو االىتماـ بيا.

-

التطكر الممحكظ فى بناء مجتمع المعرفةعالميا  ،كالتأخر فى بناء المعرفة فى
ا لمجتمعات العربية لكجكد الكثير مف التحديات التى تقمؿ مف فرص اإلسياـ فى بناء
مجتمع المعرفة  ،مما ينعكس عمى الجامعات بإعتبارىا إحدل مؤسسات تكليد كانتاج
المعرفة  ،كالحاجة لتقييـ دكر الجامعات كتفعيمو

-

معرفة الكضع الراىف لدكر جامعة الفيكـ مف أجؿ كضع تصكرات لتطكير ىذا األداء
في المستقبؿ.

األٍنٔة التطبٔكٔة:
 كضع تصكر مقترح لتفعيؿ دكر الجامعة فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة قديساعد ا لجيات المسؤكلة عف التخطيط لمتعميـ العالي عمى تبلفي أكجو القصكر في
دكر الجامعات بخصكص التنمية المعرفية في ىذه المجتمعات.

مصطلخات الدراسة:
مجتمع المعرفة :يعرؼ تقرير التنمية االنسانية العربية (برنامج األمـ المتحدة
اإلنمائى  ),6 ،000,مجتمع المعرفة بأنو المجتمع الذل يقكـ أساسان عمى نشر المعرفة

كانتاجيا كتكظيفيا بكفاءة فى جميع مجاالت النشاط المجتمعى ،كاالقتصاد كالمجتمع المدنى
كالسياسة كالحياة الخاصة ،كصكالن لترقية الحالة اإلنسانية باطراد ،أل إقامة التنمية االنسانية

اإلطار النظرل.

سكؼ يتناكؿ اإلطار النظرل المحاكر التالية :
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احملْر األّل :جمتنع املعرفة :مفَْمُ  ،أبعادِ  ،خصائصُ
األصؿ فى العمـ أف يككف إنسانى التككيف كالتكجو ،فحضارة اإلنساف تكاصمت بتكاصؿ
جيكد إنسانية رائعة ،كفى فترات حضارية مضيئة ،كانت بدايتيا فرعكنية كبابمية كآشكرية
كفارسية كصينية كىندية كيكنانية ،كفى العصكر الكسطى اإلسبلمية كاف العمـ كككبى التكجو،
فمـ تكف ىناؾ حدكد جغرافية أك سياسية لحركة الفكر كالمفكريف كالمبدعيف ،كفى عصر
النيضة األكركبية تحكلت طميطمة كقرطبة كاألندلس إلى معابر تنكيرية نقمت حضارة اإلنساف
كتراثو الفكرل العظيـ إلى أكركبا ،ثـ كاف عصر التنكير الذل قاـ عمى جيكد مفكريف كفبلسفة
أرتأكا تأسيس العمـ عمى السببية كليس عمى ما كراء السببية(صبلح الديف محمد تكفيؽ،ىانى
محمد يكنس)0004،
كما يشيده العالـ اليكـ مف تقدـ عممى إنما ىك نتاج رحمة عقؿ اإلنساف الحضارية
عبر تاريخ إنسانى تجسد فى مراحؿ حضارية مضيئة كالمعة ،نقمت اإلنساف أشكاطان إلى األماـ
مف الثكرة الزراعية إلى الثكرة الصناعية إلى ما بعد المجتمع الصناعى إلى مجتمع المعرفة

الذل يتكاصؿ اآلف كشكط حضارل بغير انتياء(محمد إبراىيـ عيد ،0003،ص)41
كالمعرفة أك مجتمع المعرفة ليس إبداعان جديدان يخص ىذا العصر فقط دكف غيره مف

العصكر السابقة ،بؿ إف المعرفة قديمة قدـ اإلنساف ،كما أف مجتمع المعرفة يعكد جذكره إلى
أكؿ مجتمع بناه اإلنساف ،فاإلنساف بالتككيف الذل منحو اهلل إياه مفطكر عمى تككيف "األفكار
كالنظريات كأساليب العمؿ" ،كىى "معارؼ" ،كما أنو متمكف مف تمقى الحقائؽ كاألفكار
كاألساليب ،كاستخداميا كاستخبلص "النتائج كالق اررات كالتكجيات" كالعمؿ عمى تنفيذىا كاإلفادة
منيا ،كالنتائج كالق اررات كالتكجيات أيضان "معارؼ" كقد تراكمت معارؼ اإلنساف عمى مدل

العصكر  ،كراحت الحضارات تنقؿ عف سابقاتيا ،كتضيؼ إلييا المزيد(سعد عمى

بكرل ، )0002،حتى جاءت العصكر الحديثة لتقدـ قفزة معرفية كبيرة ليس فقط فى زيادة
المعارؼ كما ،أك فى تطكيرىا نكعان ،بؿ فى طرؽ التعامؿ معيا ،مف خبلؿ التقنيات الرقمية
التى تسمح بتخزينيا كالتعامؿ معيا بسيكلة ،كتتيح نقميا كنشرىا عمى نطاؽ كاسع بسرعة

كفاعمية.
كقد أدت القفزة المعرفية التى نشيدىا اليكـ إلى بركز معطيات جديدة لممجتمعات اإلنسانية،
بل ىذه
لـ تعرفيا المجتمعات السابقة ،كىكذا برز تعبير "مجتمع المعرفة" بحمة جديدة حام ن
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المعطيات فى صفاتو ،كمتطمعان أيضان إلى تعزيز اإلمكانات المعرفية ،كالعمؿ عمى اإلفادة منيا
فى تطكير المجتمعات اإلنسانية(صبلح الديف محمد تكفيؽ،ىانى محمد يكنس،مرجع سابؽ)

كقد مر مفيكـ مجتمع المعرفة بثبلث مراحؿ حتى تتشكؿ بيذه االىمية كىى ( :سميماف
الحسينى .)0006،
المرحمة األكلى :كانت مف بداية السبعينات كحتى بداية التسعينات مف القرف الماضى ،إتسمت
تمؾ المرحمة بنقمة نكعية فى مجاؿ اإلتصاالت  ،كاتساع البنى التحتية إلستخداـ تكنكلكلجيا
اإلتصاؿ  ،كأدت إلى تأسيس عدد مف الييئات كالمنظمات التى عنيت بتطكير تكنكلكجيا
المعمكمات.
المرحمة الثانية  :ظيرت أثناء الحممة اإلنتخابية لرئاسة الكاليات المتحدة االمريكية بيف عامى
4660-4664عندما طرحت فكرة "البنية التحتية الكطنية لممعمكمات" كنقطة لمتحكؿ
لممستقبؿ  ،كالزـ ىذه الفكرة مجمكعة مف المضاميف منيا ( :المنافسة التحتية – اإلقتصادية
– التشريعات – األمف حقكؽ الممكية الفكرية مما أكجد الطريؽ لمجتمع المعرفة .
المرحمة الثالثة  :كىى نتاج لممرحمةالثانية حيث شيد العالـ إنتشا ار كاسعا لمتكنكلكجيا
كاستخداماتيا الى الحصر ليا  ،مما أكد الحاجة إلى تشريعات تحكـ ىذا التزايد كاإل نتشار
الذل ليس لو حدكد
كمنذ أكاخر التسعينات مف القرف الماضي بدأت الدراسات ك البحكث التي تدكر حكؿ مجتمع
المعرفة التحكؿ مف طابعيا التكنكلكجي البحت  ،لتصبح أكثر ارتباطان بالبشر  ،ك تركي ازن عمى

المجتمع ،إضافة إلى ذلؾ ربط التطكر في مجاؿ مجتمع المعرفة بالتقدـ الصناعي كالتجارم

كرقي الشعكب كالرخاء  ،كسكقت األمـ المتحدة ىذه الفكرة بيف دكؿ العالـ التي أصبحت
تسارع إلى تبني مفيكـ مجتمع المعرفة  ،ك تضع الخطط اإلستراتيجية لتحقيؽ المعايير التي
تدؿ عمى التحكؿ إلى مجتمع المعرفة ،فقد جاء في (تقرير المجمس االقتصادم كاالجتماعي
لؤلمـ المتحدة لعاـ  )0001إف ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت أعادت بنياية القرف
العشريف صياغة طرؽ إنشاء المعرفة كجني ثمارىا كتجميعيا ك تكليفيا كمعالجتيا كتحسينيا
ك تكجيييا  ،كىذا األمر يزيد مف كفاءة استخداـ المعرفة ك فاعميتة في النمك ك التنمية في
الميداف االقتصادم إلى الحد الذم أصبحت فيو المعرفة عامبلن رئيسيان مف عكامؿ إضافة

القيمة كانشاء الثركة في اقتصاد السكؽ  ،كفي عصر المعرفة الحالي أصبح العقؿ ك األفكار
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الخبلقة كاإلبتكارية مصد ارن رئيسان مف مصادر التفكؽ  ،ك ىذه العكامؿ تبشر أيضان بدفع عجمة
التنمية البشرية كتحسيف نكعية الحياة عمى نحك كبير (. ) tuomi , 2001

يتضح مما سبؽ أف الميبلد الحقيقى لمجتمع المعرفة يعكد إلى أكاخر التسعينات مف ىذا
القرف خاصة بعد أف بذلت اليكنيسكك جيدا فائقا فى مجاؿ التعريؼ بو كنشره  ،فقد كانت
مختمؼ المقاربات النظرية كخاصة الماركسية منيا مايؤكد أف تطكر المجتمع رىف حسف
إستغبل ؿ اإلمكانات المادية كالثركات الطبيعية ،كتحقيؽ حالة مف اإلشباع الجماعى كمقاكمة
الفقر كالمرض  ،إال أنو مع مركر السنكات كتكرار إخفاؽ التجارب ثبت محدكدية ىذه
الرؤية(كناس المنصؼ ،0000،ص ، )45كلعؿ ىذا ما يفسر اإلنتباه منذ أكاسط السبعينات
مف القرف الماضى إلى أف تطكر المعطيات الماديةكاإلقتصادية كحدىا بؿ ثمة معطيات أخرل
مف الضركرل تكفرىا لتحقيؽ التنمية الشاممة لممجتمعات  ،كلذلؾ تـ التركيز خاصة فى أكركبا
كالكاليات المتحدة االمريكية عمى ما يسمى (بالراسمالى غير المممكس ) أكغير الكاقعى  ،أل
اإلستثمار العقبلنى فى قطاعات التربية كالتعميـ كالصحة كاإلعبلـ كالمعمكماتية  ،إالأنو عند
منتصؼ الثمانينات أثبتت التجارب أىمية المكارد البشرية كدكرىا فى تحقيؽ النمك اإلقتصادل
 ،األمر الذل يفسر حرص المجتمعات االكركبيةعمى التبلزـ بيف التحكـ فى المعمكمات كحسف
إعداد الراسمالمى البشرل (ربحى مصطفى عمياف،0040،ص.)04,0
كتكجد بعض المحاكالت الفكرية لتعريؼ مجتمع المعرفة منيا:
-

أنو المجتمع القائـ عمى إنتاج المعرفة مف خبلؿ المؤسسات البحثية كالمعرفية داخؿ
المجتمع ،كالقادر

عمى تكظيؼ المعرفة بغرض إنتاج أنكاع حديثة مف التكنكلكجيا المتقدمة ،حيث أنيا أحد
أركاف مجتمع المعرفة(عبدالعزيز،0040،ص.)42
-

كما يعرؼ بأنو المجتمع الذم تتدفؽ فيو المعارؼ كالمعمكمات بسيكلة كيسر كبدكف
عكائؽ كصعكبات ،بحيث يمكف الكصكؿ إلييا بطرؽ سريعة ،كبكسائؿ متعددة خبلؿ
كقت قصير كبدكف متاعب كتكاليؼ باىظة ،كتككف متاحة لمجميع بدكف طبقية كال
تمييز(قبطة،0044،ص. )6

-

كيعرؼ أيضا بأنو ذلؾ المجتمع الذم يقكـ أساسا عمى نشر المعرفة كانتاجيا
كتكظيفيا بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي :االقتصاد كالمجتمع المدني
- 402 -
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كالسياسة كالحياة الخاصة كصكال لبلرتقاء بالحياة اإلنسانية باطراد ،أم إقامة التنمية
اإلنسانية(برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى،000,،مرجع سابؽ).
-

ك يعرؼ أيضا بأنو المجتمع الذم يحسف استعماؿ المعرفة في تسيير أمكره ،كاتخاذ
ق ارراتو السميمة كالرشيدة ،تأسيسا عمي خبرة إعداد المكارد البشرية ،باعتبار أف
اإلنساف ىك الفاعؿ الرئيس كاألساسي ،فيك معيف لئلبداع الفكرم،
كالمعرفي،كالمادم،

كما

ىك

الغاية

المرجكة

مف

التنمية

البشرية(أبكالشيخ،0040،ص.)11
-

كيعرفو ميدل دياب كأخركف عمى أنو ذلؾ المجتمع الذل يعتمد عمى المعرفة فى
محتكل كىيكؿ كؿ أنشطتو اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية بكؿ ما يتطمبو ذلؾ مف
عامميف فى مجاؿ المعرفة كمستخدميف ليا،فالرابطة األساسية التى تربط بيف
األنشطة

كالمؤسسات

كاألفرادىى

المعرفة(عبدالتكاب

عبدالبله،

المعرفة،0042،ص)140
كفى ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ بأف مجتمع المعرفة ىك ذلؾ المجتمع الذل يركز عمى
المعرفة لمنيكض بالفرد كالمجتمع كيعتبرىا قكة إستثمار ،كأصبل مف أصكؿ رأس الماؿ،كما أنو
ييتـ بمكاكبة التقدـ العممى مف تكنكلكجيا كمعمكمات كطرؽ تعميـ  ،كيراعى تكافر المقدرات
كالميارات العقمية الفكرية لؤلفراد كمرتكزات أساسية  ،كيدعك إلى إستخداـ المعرفة كانتاجيا
كتكظيفيا لمرقى بالمجتمع ككؿ،
كيقكـ مجتمع المعرفة عمى مجمكعة مف األبعاد األساسية ىى:إنظر (حساـ الديف محمد
مازف & 0003،عمى عبد الركؤؼ محمد نصار)0042،
ُ -4بعد معرفى قائـ عمى التكظيؼ الفعاؿ لممعرفة:المعرفة ىى البيانات كالمعمكمات كاألفكار
أك مجمؿ البنية الرمزية التى يحمميا اإلنساف أك يمتمكيا المجتمع فى سياؽ داللى
كتاريخى محدد ،كتكجو السمكؾ البشرل فرديان كمؤسسيان فى مجاالت النشاط اإلنسانى
كافة فى إنتاج السمع كالخدمات ،كفى نشاط المجتمع المدنى كالسياسة كفى الحياة

الخاصة(برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى  ،),3 ،000,كبذلؾ فإف مجتمع المعرفة ىك
ذلؾ المجتمع الذل يقكـ أساسان عمى نشر المعرفة كانتاجيا كتكظيفيا بكفاءة فى جميع
مجاالت النشاط المجتمعى ،فالمعرفة أصبحت بعد أساسى كجكىرل مف أبعاد مجتمع
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المعرفة ،كمف ثـ فإف استيعابيا كانتاجيا كنشرىا كالتكظيؼ الفعاؿ ليا يمثؿ عماد كجكىر
مجتمع المعرفة.
 -0البعد التربكل :كيتمثؿ فى أف اإلنساف سيصبح ىك رأس الماؿ البشرل الذل يبدع كيبتكر
كيفكر كينتج المعرفة ،أل سيصبح محك ارن رئيسان كجكىريان لحركة ىذا المجتمع ،إف مجتمع

المعرفة ال يقتصر عمى إنتاج المعمكمة كتداكليا ،كانما يحتاج إلى ثقافة تقيـ كتحترـ مف
ينتج ىذه المعمكمة كيستثمرىا فى المجاؿ الصحيح ،مما يتطمب إيجاد محيط ثقافى

كاجتماعى كسياسى يؤمف بالمعرفة كدكرىا فى الحياة اليكمية لممجتمع.

 -,البعد الثقافى  :كيتمثؿ فى إعطاء أىمية قصكل لممعمكمة كالمعرفة ،كاالىتماـ بالقدرات
اإلبداعية لؤلشخاص كتكفير إمكانية حرية التفكير كاإلبداع كالعدالة فى تكزيع العمـ
كالمعرفة كالخدمات بيف الطبقات المختمفة فى المجتمع ،كما يعنى نشر الكعى كالثقافة
فى الحياة اليكمية لمفرد كالمؤسسة كالمجتمع ككؿ.
 -1البعد االجتماعى  :كيتمثؿ فى سيادة درجة معينة مف الثقافة المعمكماتية فى المجتمع
كزيادة مستكل ال كعى بتكنكلكجيا المعمكمات كأىمية المعمكمة كدكرىا فى الحياة اليكمية
لئلنساف ،كالمجتمع ىنا مطالب بتكفير الكسائط كالمعمكمات الضركرية مف حيث الكـ
كالكيؼ كمعدؿ التجدد كسرعة التطكير لمفرد ،خاصة إذا عممنا أف التغيير سيطاؿ أسس
العمؿ نفسيا ،ذلؾ أف العمؿ فى أل حقؿ كاف سيتكقؼ عمى إدارة المعمكمات كالتصرؼ
بيا عبر األدمغة االصطناعية ككسائؿ اإلعبلـ.
-2البعد التكنكلكجى  :كيتمثؿ فى انتشار كسيادة تكنكلكجيا المعمكمات كتطبيقيا فى مختمؼ
مجاالت الحياة فى المصنع أك المزرعة ،فى المكتب كالمدرسة ،فى البيت كالشارع ،كىذا
يعنى كذلؾ ضركرة االىتماـ بالكسائط اإلعبلمية كالمعمكماتية كتكييفيا كتطكيعيا طبقان
لمظركؼ المكضكعية لكؿ مجتمع سكاء فيما يتعمؽ بالعتاد أك البرمجيات ،كما يعنى البعد

التكنكلكجى لثكرة المعمكمات تكفير البنية البلزمة مف كسائؿ اتصاؿ كتكنكلكجيا
االتصاالت الحديثة كجعميا فى متناكؿ جميع أفراد المجتمع.
 -3البعد السياسى  :كيتمثؿ فى إشراؾ الجماىير فى اتخاذ الق اررات بطريقة رشيدة كعقبلنية
مبنية عمى استعماؿ المعمكمة ،كىذا بطبيعة الحاؿ ال يحدث إال بتكسيع حرية تداكؿ
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المعمكمات كتكفير مناخ سياسى مبنى عمى الديمقراطية كالعدالة كالمساكاة كاقحاـ
الجماىير فى عممية اتخاذ الق اررات كالمشاركة السياسية الفعالة.
ُ -4بعد اقتصادل قائـ عمى اقتصاد المعرفة:يقكـ اقتصاد المعرفة عمى التكامؿ بيف امكانات
تشفير كتخزيف كنقؿ المعمكمات التى أتاحتيا التكنكلكجيا كالرأسماؿ البشرل لمعماؿ
القادريف عمى استعماؿ ىذه التكنكلكجيا ،كاالستغبلؿ األمثؿ لمقدرات اإلنتاجية بفضؿ
التقدـ فى إدارة المعرفة ،كفى ظؿ اقتصاد المعرفة أخذت بعض األنشطة غير المادية
المرتبطة بالبحث كالتربية تنزع إلى احتبلؿ مكاف متناـ فى االقتصاد العالمى(منظمة األمـ
المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافة  .)15 ،0002كفي ىذا السياؽ يشير ككرتيز إلى أف
التعميـ العالى يمعب دك ارن رئيسان فى التحكؿ مف االقتصاد التقميدل إلى االقتصاد القائـ

عمى المعرفة ،حيث ترتبط أىداؼ التعميـ العالى ارتباطان كثيقان بالتحسيف االقتصادل

كالرقي المجتمعي ،مما يؤدل إلى دعـ المجتمعات المحمية كاإلقميمية (Cortese

) ، 2003, 19لذا ينظر إلى التعميـ العالى عمى أنو محرؾ لمنمك االقتصادم في العديد
مف المجتمعات عمى اختبلؼ ثقافتيا كنظميا االقتصادية.
-5بعد دكلى قائـ عمى الشراكة كالتعاكف بيف دكؿ العالـ:أف تكليد المعرفة الجديدة مف خبلؿ
البحث العممى فى مجتمع المعرفة ال يقتصر عمى البناء عمى قاعدة المعرفة الكطنية
فحسب ،كلكف مقكمو األساسى جنى المعرفة المتكاجدة فى أماكف أخرل فى العالـ،
كالعمؿ عمى تكييفيا ،كذلؾ عف طريؽ االنفتاح العممى بمعناه الكاسع ،كتشجيع االنسياب
الحر لممعمكمات كاألفكار ،كتأسيس ركابط عممية بناءة مع المجتمع الدكلى ،كتعزيز
اكتساب المعرفة بإقامة عبلقات مع مراكز األبحاث الدكلية المتقدمة كمع غيرىا مف
مؤسسات البحث كال تطكير ،شريطة أف تساعد ىذه الركابط عمى تحسيف التطكير العممى
عمى المستكل الكطنى دكف تعميؽ التبعية لممصادر األجنبية ،كقد ساىـ فى تحقيؽ
الطابع الدكلى لمجتمع المعرفة التقدـ المتنامى لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ ،مف
خبلؿ قدرتيا الفائقة عمى تخطى الحكاجز المكانية كالزمنية ،كتيسير نقؿ كتداكؿ المعارؼ
كالمعمكمات بيف المجتمعات ،كأدل التقدـ فى ىذه التكنكلكجيا إلى ظيكر أشكاؿ جديدة
لتكفير المعرفة حكؿ العالـ مف خبلؿ التعميـ عف بعد كالتعميـ االفتراضي ،كأدل إلى تزايد
حراؾ الطبلب كالبرامج التعميمية عبر الحدكد.
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كلمجتمع المعرفة العديد مف الخصائص منيا :
 -يتصؼ مجتمع المعرفة بأنو منتج لممعرفة كمستخدمان ليا ،كال يمكف إنتاج معرفة

كاستخداميا دكف استقصاء كبحث إجرائى ،لذلؾ فالمؤسسات فى مجتمع المعرفة
تكفر لمنتسبييا الفرص المناسبة لدراسة المشكبلت كالتحديات التى تكاجييـ ،كتكفر
ليـ الفرص لتكظيؼ البحث اإلجرائى ،كتعمؿ عمى تطكير إدارات البحكث التابعة ليا.

(عبدالمطيؼ حيدر )3 ،0001
 يتميز مجتمع المعرفة بالتطكير المستمر لممعرفة مف خبلؿ التعميـ المستمر حيثيطمب مف عماؿ المعرفة (المينييف) تطكير معارفيـ باستمرار ،لمكاجية التطكر
الكبير الذل يحدث فى الميف المختمفة ،كمف ثـ تبرز الحاجة إلى تطكير برامج
التعميـ المستمر فى مجتمع المعرفة ،كفى ىذا اإلطار فإف دكؿ منظمة التعاكف
االقتصادل كالتنمية  (World Bank, 2002) OECDبدأت فى استبداؿ مدخؿ
الدراسة السائد بالجامعات كالقائـ عمى الدراسة لفترة محدكدة لمحصكؿ عمى الدرجة
الجامعية األكلى قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ ،بمدخؿ التعميـ كالتعمـ مدل الحياة لمساعدة
المينييف عمى تجديد معارفيـ كتحديثيا بصفة مستمرة.
 يتميز مجتمع المعرفة بالطابع الدكلى ،حيث تزايد حدة المنافسة االقتصادية بيفالدكؿ ،كغياب المستندات الكرقية فى المعامبلت ،كسرعة تغير المفاىيـ ،كالمشاركة
المجتمعية ،كانتشار الديمقراطية ،كالتركيز عمى التطكير كاالبتكار نظ ارن لمتقادـ

السريع لممعرفة ،كتحقيؽ أعمى مستكل مف الرفاىية االجتماعية( .ميرل دياب

كنادية جماؿ الديف )45 ،0004
 يتميز مجتمع المعرفة بتعقد المعرفة كتعدد التخصصات ،كظيكر التخصصاتالبينية ،كالتخصصات العابرة ،كزيادة االىتماـ برأس الماؿ الفكرل المتمثؿ فى رأس
الماؿ البشرل كرأس الماؿ الييكمى الذل يشمؿ الممكية الفكرية كالمنيجيات كالبرامج
كالكثائؽ كالمستندات كغيرىا مف النكاتج المعرفية(عمى عبد الركؤؼ محمد
نصار،مرجع سابؽ،ص.)400
 أنو مجتمع معمكماتي ينتقؿ مباشرة إلى عصر اإلنتاج ،كالتغيير في االستراتيجياتاإلدارية؛ ألف المعرفة لـ تعد حبيسة الجدراف ،بؿ أصبحت متراكمة كمتنامية بصكرة
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مذىمة ،كأصبحت ىي القكة الحقيقية في إحداث المكائمة كالتكافؽ بيف نظريات
اإلدارة كبيئة العمؿ المتغيرة(منصكر بف نايؼ بف ماشع،مرجع سابؽ،ص.)42
 تقمص قيكد الزماف كالمكاف  :فقد أدت التطكرات العممية كالتكنكلكجية اليائمة إلىتطكرات مذىمة مصاحبة فى شبكة االتصاؿ ،كظيكر الشبكة الدكلية لممعمكمات
(االنترنت) ،كقد أدل ذلؾ إلى تقمص قيكد الزماف كالمكاف ،حيث أتاحت ىذه
التقنيات الفرص أماـ اإلنساف لمتكاجد فى كؿ مكاف كفى كؿ كقت كفى المحظة
نفسيا(صبلح الديف محمد تكفيؽ ،ىانى محمد يكنس مكسى،0004،صص-04
)00
 اعتماد معايير جديدة لقياس قكة المجتمعات ،كارساء مفاىيـ كقكاعد جديدة لمتراكـالرأسمالى  ،فقد أصبح مصدر القكة الحقيقى ألل مجتمع ىك ما يمتمكو أبناء ىذا
المجتمع مف معارؼ كمعمكمات حديثة كمتجددة كقابمة لمتطبيؽ كلمتكظيؼ(نفس
المرجع السابؽ ،ص.)00

احملْر الجاىى  :متطلبات جمتنع املعرفة مً اجلامعة
تتعدد متطمبات مجتمع المعرفة مف الجامعة  ،مف أىميا :
 -4كجكد فمسفة تربكية متجددة :يحتاج نظاـ التعميـ اليكـ في مجتمع المعرفة إلى فمسفة
تربكية كاضحة المعالـ ،تككف قادرة عمى تحديد غايات التربية كأىدافيا ،بحيث تنظر إلى
الحاضر كالكاقع المجتمعي القائـ بأكضاعو كمتغيراتو الراىنة  ،كتعمؿ عمى المكازنة بيف
الرىاف عمى ما ىك ككني في مضاميف التربية كالتعميـ  ،كبيف ما ينبغي أف يظؿ مرتبطان

بالكاقع المحمي مساىمان في بناء عبلقة سميمة معو ،كذلؾ عبر تدعيـ مكاطنية إنسانية
منفتحة ككاعية مف جية ،كمتفاعمة مع المتغيرات المعرفية كالقيمية كالحضارية لمنظاـ

العالمي القائـ مف جية أخرل(صابر جيدكرم.)0006 ،
كىذه الفمسفة التربكية البد كأف تؤمف إيمانان عميقان بضركرة صياغة مفيكـ متكامؿ

لئلنساف ،كألىداؼ تككينو كتأىيمو لبلندماج في محيطو الكطني كالعالمي ،كالتكيؼ مع مختمؼ
المعطيات المتجددة لعصر سريع التغير كالتحكؿ ،كىك عصر يشكؿ اآلف “نياية التربية ”
بتكجياتيا كأدكارىا الكبلسيكية ،كيستمزـ إعادة بنائيا عمى أسس كأىداؼ كتكجيات جديدة
منافية لبلنغبلؽ الثقافي أك القيمي أك الحضارم.
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-0تكظيؼ البحث العمميُ :يعد البحث العممي مف أىـ متطمبات مجتمع المعرفة ،خاصة بعد
أف أدركت الكثير مف األمـ بأف كجكدىا ككيانيا كتطكرىا كقكتيا مرىكنة بما تنجزه في
مجاؿ البحث العممي  ،فأخذت ترسـ لذلؾ الخطط كتقيـ المراكز كالمؤسسات كترسـ
االعتمادات المالية الكبيرة إدراكان منيا بأف االستثمار في البحث العممي ىك مف أكثر أنكاع
االستثمار ربحا ،كليذا فقد أصبح مف الضركرم في عصر العمـ كالمعرفة االىتماـ بالبحث

الع ممي بكافة أنكاعو كأساليبو ،كضركرة تضييؽ الفجكة بينو كبيف تطبيقو في المجتمعات
التي تسعى إلى أف تككف مجتمعات قائمة عمى المعرفة ،مما يتطمب التنسيؽ كالتعاكف بيف
المؤسسات العممية المختمفة ،ككضع خرائط بحثية كفؽ أسس كمعايير معينة ،يأتي في
مقدمتيا مسألة األكلكيات كتحقيؽ األىداؼ التي تخدـ بناء مجتمع المعرفة ،كما أصبح
مف الضركرم تحقيؽ التكازف بيف مختمؼ األنماط البحثية ،أساسية كانت أـ تطبيقية ،مع
تشجيع البحكث الجماعية أك ما يطمؽ عمييا ” بحكث الفريؽ “.
كنظ ارن لمتكمفة العالية لمقياـ بالبحكث العممية خاصة التي تتعمؽ بالمشاريع الكبيرة ،فقد

بات كاضحان أىمية تكفير التمكيؿ البلزـ إلجراء ىذه البحكث ،كالعمؿ عمى تسكيقيا كنكع مف
المساىمة الفعالة في ىذا المجاؿ (محمد سكراف ،)0004 ،كحتى تككف الجامعات مؤسسة

لمبحث العممي كالتككيف الجيد  ،فإف ذلؾ يفرض عمييا أف تككف مؤسسة ديمقراطية متميزة
إلنتاج المعرفة بمعناىا الكاسع  ،أم مؤسسة لمنشاط الفكرم كحرية التفكير  ،كلمتساؤؿ
كالتحميؿ كالتكاجو المعرفي  ،كتأىيؿ المكارد البشرية بجكدة عالية.
-,نشر ثقافة التنمية المينية :يتطمب تطكير الجامعة في مجتمع المعرفة نشر الثقافة التي
تؤكد عمى أىمية التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس كاألفراد العامميف بيا ،ألنيا تسيـ
في تحسيف أدائيـ ،كممارستيـ لعمميـ بمينية عالية ،األمر الذم يجعؿ الجامعات عمى
اختبلؼ أنكاعيا تسعى جاىدة لتنمية العامميف بيا مينيان ،حتى يصبحكا قادريف عمى أداء
مياميـ بمستكل ٍ
عاؿ مف جكدة األداء ،كلكي يككنكا قادريف عمى مكاكبة التغيرات
التكنكلكجية في العمؿ كالحياة ،كاستيعاب االنفجار المعرفي كحسف استخداـ تكنكلكجيا
بل عف إشاعة التفكير
المعمكمات الجديدة كتطكيعيا في عمميات التعميـ كالتعمـ  ،فض ن

العممي الذم يشحذ كعي المكاطف في فيمو لحركة مجتمعو كمشاركتو االيجابية في

أنشطتو تصحيحان ك إسيامان كابداعان (محمد نبيؿ نكفؿ.)4660 ،
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-1تفعيؿ الشراكة المجتمعية :يتطمب بناء مجتمع المعرفة الشراكة بيف الجامعات كغيرىا مف
المؤسسات االخرل ،سكاء عمى المستكل المحمي أك عمى المستكل العالمي ،حيث يرتبط
التغيير كالتطكير بالمشاركة المجتمعية ارتباطان عضكيان ،إذ أف ناتج العمؿ الفريقي التعاكني
الحكارم أفضؿ كأنضج كأحكـ كأخصب مف عمؿ الفرد ،كأدعى إلى ظيكر البدائؿ ،كحؿ
المشكبلت كتفادم األزمات ،كال أدؿ عمى أىمية المشاركة البناءة كعمؿ الفريؽ مما حققتو
المنجزات العممية كالتكنكلكجية مف إبداعات(حامد عمار ، )4662 ،إذ لـ يعد إنتاج العمـ
كتطبيقاتو التكنكلكجية في عالـ اليكـ كفي مختمؼ مجاالت السعي البشرم مف نتاج
شخص كاحد ،كانما ىك محصمة لجيكد فرؽ بحثية كتطبيقية.
-2تكفير مصادر بديمة لمتمكيؿ :تتطمب جكدة التعميـ في مجتمع المعرفة البحث عف مصادر
مكممة لمتمكيؿ مثؿ التمكيؿ الذاتي ،بحيث تستطيع الجامعة تكفير مكاردىا المالية بأف
تصبح جامعة منتجة تستثمر أمبلكيا مف خبلؿ إنشاء مشركعات تنمكية تطبؽ فييا
الجامعة أحدث األساليب التي تعمميا لمطبلب ،كالحصكؿ عمى مقابؿ مادم مف خبلؿ ما
تنتجو ىذه المشركعات مف منتجات زراعية كصناعية ،كتكعية أفراد المجتمع المحمي
بأىمية المشاركة الشعبية في تمكيؿ التعميـ ،مما قد يدفع بعض األغنياء لممساىمة بتقديـ
الماؿ ،أك باإلسياـ في تقديـ خدمات فنية كأعماؿ الصيانة كاإلنشاءات (فتحى عشيبة،
 ، )0006كيمكف تكفير مصادر بديمة لتمكيؿ التعميـ مف خبلؿ إصدار التشريعات التي
تشجع الجامعة عمى اإلفادة مف اإليرادات التي تحققيا مف أرباح المشركعات التي تقيميا
أك مف الرسكـ الدراسية التي تفرضيا عمى الطبلب ،بحيث تكظؼ مثؿ ىذه اإليرادات في
عد أيضان
تجييز البنية التحتية لمجامعة ،كخاصة فيما يتصؿ بتكنكلكجيا المعمكمات التي تُ ّ
مف متطمبات مجتمع المعرفة.
-3تكظيؼ التكنكلكجيا المتطكرة في العممية التعميمية :في ظؿ التحديات المتنكعة التي
أفرزتيا الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية المعاصرة كالتي اكتسبت أبعاد متشابكة تكاد تشكؿ
صمب التحديات التي تكاجو المجتمعات ،كبخاصة النامية منيا ،فقد أصبح مستقبؿ أم
مجتمع رىف بحسف إعداده لمكارده البشرية كتمكينيـ مف التعامؿ مع التكنكلكجيا الحديثة
كالمعمكماتية المتصاعدة التأثير في شتى مجاالت الحياة ،كرتبو ذلؾ عمى سمـ النضكج
االجتماعي
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كالتعميـ يعتبر بكابة اكتساب المعرفة ،كمف ثـ فعميو أف يحسف االستفادة مف استخداـ
التكنكلكجيا الحديثة ،لمكاجية الحاجة إلى بناء مجتمع قادر عمى المنافسة ،كمالؾ لميارات
التعمـ المستمر كاكتساب الميارات المختمفة ،األمرالذم يحتـ عمينا أف نتكسؿ بالتفكير
اإلستراتيجى لمكاجية متطمبات مجتمع المعرفة العالمي الجديد ثقافيا كاجتماعيا كعمميا كذلؾ
عمى ضكء التكنكلكجيا الحديثة(سحر محمد محمد،0043،ص.)400
-4االعتماد عمى اإلبداع منيجا كسمككا:استجابة لمتحديات التي تفرضيا المتغيرات العالمية
كالتطكرات العممية كالتكنكلكجية التي يمكج بيا العالـ المعاصر ،بات لزاما عمى الجامعات
أف تسعى لتنمية قدراتيا اإلبداعية كجكدتيا النكعية كي تحقؽ حاجات المجتمع كمتطمبات
التنمية كالتطكير ،السيما كأف الجامعات تكاجو العديد مف التحديات كالتغيرات العممية
كالتكنكلكجية كاالقتصادية التي تتطمب مف قيادتيا كالعامميف فييا ضركرة التفكير في
التقميؿ مف االعتماد عمى المنيج التقميدم القائـ عمى المحاكلة كالخطأ في حؿ المشكبلت
كمحاكلة تكظيؼ المنيج اإلبداعي في ىذا الشأف (المرجع السابؽ ،صص،)400-404
كالعصر الحالي يتميز بالتغيرات المتسارعة كثكرة المعمكمات كاالنفجار المعرفي
كالتكنكلكجي ،األمر الذم نتج عنو العديد مف المشكبلت التي تكاجييا الجامعات  ،حيث
يتطمب حؿ ىذه المشكبلت استخداـ طرؽ ابداعية جيدة كنبذ الطرؽ كاإلجراءات التقميدية
القديمة ،كال يتـ ذلؾ إال بإيجاد األشخاص المبدعيف كتكفير الكسائؿ المناسبة التي تساعد
عمى إيجاد طرؽ جديدة .
-5الحرية األكاديمية :تعد حرية الرال مف المتطمبات الميمة لتحقيؽ مجتمع المعرفة فى
الجامعات  ،حيث تسيـ فى تكفير مناخ أكاديمى يمنع التقييد فى المكضكعات البحثية
كالتعميمية  ،كيسيـ فى تحقيؽ المزيد مف التفاعؿ مع المحيط الخارجى  ،مع إىتماـ
الجامعات بالتعامؿ بحكمة مع المعطيات كالمتغيرات مف حكليا  ،كمف ثـ التكيؼ عمى
تغيير التكجيات  ،كتحديد األكلكيات  ،كما أنيا تفتح الطريؽ لممزيد مف فرص البحث
العممى الحر  ،كالتعكد عمى التعبير عف الرأل بحيادية كمكضكعية ،كىذا ما أكد عميو
(تقرير التنمية االنسانية العربية )000,حيث أشار إلى أىمية حرية الرال كالتعبير ،
كاعتبرىا ركنا أساسيا ألل مجتمع يرغب فى تحقيؽ مجتمع المعرفة .
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احملْر الجالح :دّر اجلامعة فى تلبٔة متطلبات جمتنع املعرفة
تمثؿ الجامعة معقبل لمفكر اإلنساني في أرفع صكره  ،كمستكياتو  ،كبيت الخبرة في
شتى صنكؼ اآلداب كالعمكـ كالفنكف  ،كمصدر اإللياـ لتطبيؽ النظريات العممية كصكال إلى
أرقى صكر التكنكلكجيا  ،ككسيمة الحفاظ عمى القيـ اإلنسانية كتنميتيا  ،في تكامؿ مع قيـ
الثقافة الكطنية  ،بما يحفظ الشخصية الكطنية لمجتمعيا  ،كيربطو في ذات الكقت بالعناصر
األصيمة في الثقافة اإلنسانية في أرجاء العالـ  ،كىي رائدة التطكر  ،كاإلبداع كالتنمية ،
كصاحبة المسئكلية في تنمية الثركة البشرية  ،بكصفيا أىـ ثركة يمتمكيا المجتمع (عبد
الفتاح جبلؿ  ) 23:1993،كما تعد الجامعة جزنءا مف تاريخ الشعكب  ،كأحد مصادر حركتيا
الثقافية  ،فالجامعة تعكس األكضاع االجتماعية ،كاالقتصادية  ،كالسياسية  ،كتبيف درجة
التطكر االجتماعي ،كتكشؼ عف األىداؼ الكطنية لممجتمع  ،كتحدد دكر األجياؿ في تحمؿ
كتنفيذ مياـ التنمية (حسف أحمد عرابى ىماـ،4660،ص)4
تطكر
نا
كقد اختمؼ دكر الجامعة في طبيعتو كمحتكاه عمى أساس أنيا المؤسسة األكثر
كتأثير في حياة المجتمعات باختبلؼ العصكر كالمجتمعات  ،ففي العصكر الكسطى كانت
نا
الجامعات تيتـ بشكؿ أساسي بالدراسات الفمسفية كالبلىكتية ،تكاد تككف منفصمة تماما عف
قضايا المجتمع ،ثـ بدأت الجامعات في عصر النيضة كاالكتشافات الجغرافية تيتـ بالبحث في
عمكـ الطبيعة كاحياء الفنكف القديمة كتطكيرىا .كفي مرحمة الثكرة الصناعية كالتكنكلكجية كما
كاكبيا مف قضايا اجتماعية كاقتصادية كسياسية ظيرت الحاجة إلى االىتماـ بالدراسات
اليندسية كالطبية كاإلنسانية كغير ذلؾ  ،كتحكلت الجامعات مف العناية بفكر الرجؿ الحر إلى
جامعات تعنى باإلعداد لمميف الرفيعة المختمفة كمراكز لآلداب كالعمكـ كالدراسات االجتماعية
كالقانكنية كاالقتصادية.
كفي العصكر الحديثة تحكؿ دكر الجامعات مف جامعات يكاد ينحصر ىدفيا في تخريج
المتخصصيف في بعض فركع المعرفة اإلنسانية  ،إلى جامعات تعي مطالب كحاجات
مجتمعاتيا االقتصادية كاالجتماعية ،تحاكؿ أف تفي بيا مف خبلؿ ما تعده مف العناصر
البشرية  ،لكي تأخذ الدكر الريادم في التغيرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.باإلضافة
إلى ىذا فقد زاد اىتماـ الجامعات بالبحكث العممية كتطكر المعرفة كالدراسات التطبيقية التي
تتصؿ بكاقع الحياة  ،كنمكىا ،كتطكرىا لتصبح قكل حركية تتعامؿ مع المجتمع  ،كتضع
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نفسيا في خدمتو بصكرة مباشرة  ،أك غير مباشرة (محمد إبراىيـ الشطبلكم ،
،4664ص.)5,
كمع تفجر المعرفة كالتى أخذت تنمك بمتكالية ىندسية  ،حيث أصبح مف المتكقع أف
تتضاعؼ المعرفة خبلؿ السنكات األكلى مف األلفية الثانية  ،كفي مقدمتيا المعرفة العممية
كالتكنكلكجية ،صارت المعرفة تجارة ليا عائدىا كمردكدىا العالي ،حيث أصبحت التنمية تعتمد
عمما بأف تكمفة المعرفة
عمى قيمة المعرفة أكثر مف اعتمادىا عمى عكامؿ اإلنتاج المادية  ،ن
تتجاكز في معظـ الحاالت تكمفة عكامؿ اإلنتاج المادية ،كما أف قيمتيا المضافة تمثؿ أضعافنا
مضاعفة عكامؿ غيرىا مف عكامؿ(حامد عمار ،4666،ص ، )65كمف ىنا تغدك المعرفة في
ىذا العصر قكة ، ،لذا كاف البد مف استجابة الجامعة ليذه الثكرة المعرفية بإعتبارىا األساس
الذم تنيض بو المجتمعات كتتقدـ ,كذلؾ مف خبلؿ أىمية العمـ كالمعرفة الذم تنتجو كتنشره
بيف أبناء المجتمع ,كالمعرفة العممية كالثقافية التي تنقميا عبر األجياؿ ,كدكرىا الفاعؿ في
إعداد الككادر البشرية المنتجة كالمساىمة في التنمية في جميع صكرىا ,فالجامعة ىي ظاىرة
اجتماعية ليا بعدىا التنمكم ككظائفيا االجتماعية كالثقافية كالقيمية كاالقتصادية ,كىي
المؤسسة التي تقع عمييا مسؤكلية المساىمة الفاعمة في تقدـ المجتمع كتطكره مف خبلؿ
تفاعميا مع مشاكمو بيدؼ الحصكؿ عمى الحمكؿ العممية ,لذا فإف الجامعة أماـ مسؤكلية
ميمة ككبيرة تقع عمييا في بناء مجتمع المعرفة عف طريؽ القياـ بالعديد مف األدكار لتحقيؽ
متطمبات تمؾ الثكرة المعرفية كمف ثـ تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة  ،كمف أىـ ىذه األدكار:

- 0خدمة اجملتنع
تعد خدمة المجتمع مف أبرز كظائؼ الجامعة في الكقت الحالي بما تكفره مف مناخ يتيح
ممارسة الديمقراطية كفى المشاركة الفعالة في الرأم كالعمؿ  ،كيمكف لمجامعة خدمة المجتمع
مف خبلؿ العديد مف األدكار مف أىميا:
 إعداد العنصر البشرل القادر عمى إحداث التنمية المنشكدة مف خبلؿ إعداد القكلالعاممة القادرة عمى مكاجية التغيرات العممية كالتكنكلكجية في العالـ المعاصر .
 إتاحة الفرصة أماـ ىيئة التدريس مف ذكل الخبرة لتستفيد بيـ المؤسسات المختمفةفي مجاالت اإلنتاج كالخدمات .
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 القياـ بالبحكث كالمؤتمرات التي تسيـ في ترقية المجتمع كحؿ مشكبلتو ىذاباإلضافة إلى االستشارات العممية التي تقدميا الجامعة لمؤسسات المجتمع .
 تعميـ الكبار مف جميع األعمار ( التعميـ المستمر ) كالتدريب المستمر لممينييفلرفع كفايتيـ كاكسابيـ الخبرات البلزمة ألداء المينة .
 نشر العمـ كالمعرفة بيف أبناء المجتمع المحمى مف خبلؿ الندكات كالمحاضرات التيتساعدىـ عمى حؿ مشكبلتيـ كالتكيؼ مع مجتمعيـ .
 عقد الحمقات كالندكات كالمؤتمرات العممية لخريجيا لكي يممكا بكؿ ما يستحدث فيمجاالت تخصصيـ كمعالجة المشكبلت التي تكاجييـ في الحياة العممية .
 -تقدـ لطبلبيا برامج تثقيفية ترفع مستكاىـ الثقافي كتربطيـ ببيئتيـ كمجتمعيـ .

- 9إعداد األفراد لسْم العنل
ىناؾ اجماع حكؿ دكر كأىمية الجامعات في تمبية متطمبات سكؽ العمؿ ،مما يتطمب أف
تككف مخرجات التعميـ العالي بشكؿ عاـ كالجامعة بشكؿ خاص قادرة عمى مكائمة شركط
كاحتياجات سكؽ العمؿ ،نظ ار لمعبلقة المكجكدة بينيما كىي عبلقة تناسبية طردية(فبلح خمؼ
عمى الربيعى ،0041،ص ،013أم إف مخرجات التعميـ البد أف تتناسب كمان ككيفان مع
احتياجات سكؽ العمؿ ،فالتغير الدائـ في السكؽ

كالذم تفرضو المتغيرات االقتصادية

كالسياسية ،يتطمب مركنة كبيرة مف التعميـ لتنمية كتدريب كتأىيؿ القكل العاممة بما يميد
السبيؿ لتحقيؽ المطابقة(كزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائى ،0005 ،ص،),5لذا عند افتقار
التعميـ لتمؾ المركنة ،فإنو سيخفؽ في تمبية الشركط المطمكبة في سكؽ العمؿ أك االستجابة
الحتياجات الجياز االنتاجي ،كما أف النظاـ االنتاجي ذاتو قد يعجز عف مكاكبة التطكرات
المتبلحقة في النظاـ التعميمي عندما يفتقر المركنة التشغيمية الكافية الستيعاب مخرجات
النظاـ التعميمي )سندس جاسـ شعيبث،004,،ص ،),2,كىذا يفرض عمى الجامعة ضركرة
الكفاء بحاجة المجتمع مف خريجييا الذيف يمعبكف دك ار ميما فى تنمية الرأسماؿ البشرل الذل
يعد بدكره مف أىـ دعامات كأسس التنمية االقتصادية كاالجتماعية فى مجتمعاتنا ،فضبل عف
التأكيد عمى الجامعة بإلتزاميا بالمعايير المكضكعية لنكعية الخريج المطمكبة ،كالحرص عمى
أف تتضمف الفعالية كالنشاط ،كحب العمؿ كالمبادرة ،كتحمؿ المسئكلية ،كاعتماد أسمكب
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التخطيط المستقبمى ،كاإليماف باالبتكار ،كالقدرة عمى العمؿ فى جماعات كبيرة بعيدا عف
الشممية .

- 3فتح قيْات جدٓدة للتعلٔه:
تشير أغمب البحكث كالدراسات إلى إف مصدر تككيف المعرفة كالمعمكماتية كتكليد االفكار
ىي الجامعات،لذلؾ نسمع اآلف بأف ىناؾ جامعات منتجة،كجامعات مفتكحة،كااللكتركنية،
كاإلفتراضية ،كالجامعات المسندة بالحاسكب ،كجامعات بدكف جدراف ،كالتعميـ عف بعد(صبلح
عايد الشرىاف ، )0041،كقد تبنت الدكؿ المتقدمة في العالـ ىذه األنكاع مف الجامعات كنظـ
التعميـ المتطكرة إلنتاج المعرفة كالمعمكماتية بما ينسجـ كطبيعة مجتمعاتيا،كالتي اخذت تتجو
إلى بناء مجتمعات جديدة تعرؼ بمجتمعات ما بعد الصناعة أك ما بعد الحداثة ،كمجتمع
المعرفة(صالح شاكر حسيف،0043،ص ،)43كمجتمعات كيذه تتطمب إعداد كتأىيؿ مكاطنييا
بصكرة مستمرة لمكاكبة التطكرات العممية كالتقنية ،كتأميف فرص العمؿ مف جية ،ككذلؾ
استثمار أكقات الفراغ الكبيرة لدل العديد منيـ بالتزكد بالثقافة كالمعرفة ،كتطكير قدراتيـ مف
جية أخرل .لذلؾ نبلحظ ىناؾ طمب متزايد عمى االلتحاؽ بالتعميـ الجامعي بصكرة أك بأخرل،
كحيث لـ يعد بإمكاف الجامعات التقميدية في العديد مف البمداف مف استيعاب الطمبة الراغبيف
في االلتحاؽ بالدراسة الجامعية ،لذلؾ لجأت العديدمف دكؿ العالـ إلى االعتماد عمى نظاـ
التعميـ المفتكح كنظاـ التعميـ عف بعد كنظاـ الجامعة بدكف جدراف،كالتعميـ االلكتركني كالمسند
بالحاسكب،ألف ذلؾ يساعد عمى قبكؿ أعداد كبيرة مف الطبلب كبتكاليؼ بسيطة لككنيا ال
تحتاج إلى مباني كبيرة ككاسعة الستيعاب االعداد الكبيرة مف الطمبة (ميدل محمد
القصاص،004,،صص)4,—40

- 4البخح العلنى :
إذا كاف البحث العممى يمثؿ النكاة الصمبة لسيركرة التربية كالتككيف  ،فيك يشكؿ ضمنيا
الشرط الحاسـ لكلكج مجتمع المعرفة  ،فبدكنو ال يمكف إنتاج المعرفة التى أصبحت تككف
الرافد األساسى لبناء ىذا النكع الجديد مف المجتمع كتحقيؽ تنميتو المستدامة(البحث العممى
كالتنمية، )0004،كبذلؾ يعتبر البحث العممي في أم مجتمع مف األسباب األساسية كاليامة
لمتقدـ العممي كالتنمية  ،لما لو مف مشاركة فعالة في التنمية بجميع جكانبيا المختمفة
االقتصادية كالصناعية كالزراعية ،كما أنو يساعد عمى إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ التي تكاجييا
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القطاعات اإلنتاجية  ،كيساعد في تحسيف األداء كزيادة اإلنتاج كالحصكؿ عمى جكدة عالية
لممنتجات كالخدمات  ،كتعتبر الجامعات معقبلن لمعمؿ كالبحث العممي ،فيي التي تربط العمـ
بالمجتمع كتنسؽ الجيكد العممية بيدؼ تقدـ المعرفة اإلنسانية مف جية  ،كلجعؿ العمـ في

تنمية المجتمع كنيضتو مف جية أخرل(أية عبداهلل احمد النكييى،مرجع سابؽ.0041،
أما عف دكرالجامعات المصنفة دكليا فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة  ،فيناؾ العديد
منيامثؿ جامعة متشيجاف كأكسفكرد كىكنج ككنج

 ،مف معايير إحتبلليا ليذه المكانة

المتقدمة فى تصنيؼ الجامعات أنيا تحرص عمى تمبية متطمبات مجتمع المعرفة مف خبلؿ(تـ
الرجكع إلى مكاقع تمؾ الجامعات مف خبلؿ الركابط المذككرة فى قائمة المراجع):
-4تكليد المعرفة كتطكيرىا مف خبلؿ جيكد التحسيف المستمر لصالح جميع العمبلء.
-0إنشاء مراكز لمتميز فى مجاالت البحكث اإلستراتيجية .
-,تكفير بيئة عالمية لمبحث كالتعميـ كالتعمـ.
-1تكظيؼ أساليب التدريس الفعاؿ فى التخصصات كالمساعدة عمى اإلنجاز كخدمة المجتمع،
كذلؾ بيدؼ إعداد كتأىيؿ الطمبة كالباحثيف داخؿ الجامعة حتى يصبحكا قادة فى
تخصصاتيـ.
-2إعداد خريجيف يفكركف بطريقة نقدية  ،قادريف عمى التكاصؿ الفعاؿ كحؿ المشكبلت
بطريقة إبداعية .
-3تعزيز المعرفة كالتطبيقات التكنكلكجية لتمبية اإلحتياجات المتغيرة لممجتمع.
-4جعؿ البحث العممي الجامعي ينصب في خدمة قطاعات االنتاج كالتنمية ،كاقامة تحالفات
كشراكات بيف مؤسسات البحث العممي كمؤسسات الدكلة كافة مف خبلؿ برامج التعشيؽ
،كزيادة تفعيؿ تقديـ الخدمات بشكؿ يؤثر في جكدةعمميات التصنيع كاإلنتاج كتكفير
الخدمات.
-5العمؿ عمى كضع خطط استراتيجية سميمة لمنيكض بعمميات البحث العممي الجامعي
تتضمف تحديد المجاالت كاألكلكيات ،كالتنسيؽ مع الجيات العممية المختصة لكضع
تشريعات لمشاركة مؤسسات اإلنتاج كالتنمية في كضع نتائج البحث كخبرات الجامعة
مكضع التطبيؽ كاالفادة العممية منو.
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 -6تبنى صيغ التعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد بغرض خفض التكمفة االقتصادية ،كاالستثمار
في المكارد البشرية،كالحاجة إليجاد مجتمعات معرفية تتعامؿ بفعالية مع التطكر السريع
الحاصؿ في تكنكلكجيااالتصاالت كالمعمكمات .
-40تحكيؿ الميارات المعرفية المختمفة إلى مجاالت تطبيقية فى الحياة العممية.
-44إتقاف ميارات التفكير اإلبداعى كاإلبتكارل فى إنتاج المعرفة كنشرىا،كذلؾ لضماف تحقيؽ
جكدة التعميـ العالى  ،كالذل تتحدد جكدتو بقدرة منتجاتو عمى تحقيؽ اليدؼ المجتمعى
كاإلقتصادل كاإلنسانى مف التعميـ ،كبأفضؿ إقتصاديات ممكنة.
 -40بناء نظـ فعالة السكاؽ العمؿ كميارات االداء المعرفى تعتمد فى المقاـ االكؿ عمى
التكظيؼ الدقيؽ لتقنية المعمكمات فى ظؿ مجتمع ينشد تطبيؽ كممارسة متطمبات
مجتمع المعرفة الحقيقى  ،كما يتطمبو تفعيؿ كمكائمة الجامعة مع حاجات سكؽ العمؿ
مف تكافر المعمكمات الصحيحة عف ىذه األسكاؽ الداخمية كالخارجية ،اإلقميمية
كالعالمية.
 -4,إستحداث إستراتيجيات تعميـ كتعمـ تتسـ بالتجديد كاإلبداع  ،مثؿ العمؿ فى مكاقع
المشاريع التنفيذية  ،كابتكار برامج تطكير المكاىب .

اإلطار العنلى :
أّال خلفٔة عً جامعة الفْٔو:
تقع جامعة الفيكـ فى قمب مدينة الفيكـ عاصمة المحافظة  ،كنظ ار لمزيادة العددية
السكانية لؤلقميـ  ،كإلعتبارات إجتماعية رؤل إنشاء كميات تخدـ أبناء اإلقميـ لمحد مف ظاىرة
اإلغتراب لئللتحاؽ بكميات خارج الفيكـ  ،لذلؾ عرض المجتمع المدنى اإلسياـ فى إنشاء ىذه
الكم يات بالتبرع كالمشاركة المجتمعية فى تأسيسيا  ،كتقرر أف تتبنى جامعة القاىرة إنشاء
كادارة الكميات الجديدة المقامة بمدينة الفيكـ.
كإلعتبارات مجتمعية ممحة فى منتصؼ السبعينات مف القرف الماضى  ،تقرر أف تككف
البداية فى إنشاء كمية التربية لتخريج المعمميف حتى يككنكا نكاة كدعما لمدارس اإلقميـ مما
يقمؿ مف فرص إغتراب الطبلب ككذا المعمميف الذيف يأتكف مف خارجيا  ،كعمى ذلؾ كاف
إنشاء ىذه الكمية ىك البداية كالنكاة األكلى لمصرح التعميمى لجامعة الفيكـ القائـ حاليا عمى
األرض  ،أعقب ذلؾ إنشاء كمية الزراعة بغرض خدمة الرقعة الزراعية التى تتمتع بيا
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المحافظة كالتى تحتاج مف يكجو مالكييا كيمدىـ بالسبؿ كالطرؽ الحديثة لمزراعة كالرل كذلؾ
مف خبلؿ أبنائيـ الذيف سكؼ يمتحقكف بيذه الكمية  ،أما كمية اليندسة كالتى تعد الضمع
الثالث مف المثمث الذىبى لمتنمية المجتمعية فى المحافظة  ،فكانت ثالث ىذه الكميات ألىمية
الصناعة كالتصنيع لمحافظة الفيكـ.
بعد ذلؾ صدر القرار الجميكرل  254لسنة  4654بإنشاء فرع لجامعة القاىرة يضـ
كميات محافظتى الفيكـ كبنى سكيؼ  ،ثـ إستقمت كميات فرع الفيكـ عف بنى سكيؼ بصدكر
القرار الجميكرل  0,6لسنة  ، 465,كظؿ الفرعاف يتبعاف جامعة القاىرة  ،ثـ صدر القرار
الجميكرل رقـ  51لسنة  0002بفصؿ فرع جامعة القاىرة بالفيكـ عف جامعة القاىرة االـ ،
كتضـ جامعة الفيكـ حاليا إحدل كعشركف كمية كمعيدا ،كجامعة الفيكـ جامعة حككمية تتبع
كزارة التعميـ العالى فى اإلشراؼ كالتمكيؿ  ،كتمنح العديد مف الدرجات العممية كالتى تتمثؿ فى
الميسانس كالبكالكريكس كالماجستير كالدكتكراة  ،إضافة إلى الدبمكمات المينية كالتخصصية.
أما عف رؤية جامعة الفيكـ فيى تتطمع لممنافسة محميا كاقميميا كدكليا فى مجاالت التعميـ
كالبحث العممى  ،كالتميز فى الشراكة المجتمعية كذلؾ كفقا لمعايير الجكدة  ،كتتمثؿ رسالتيا
فى أنيا تتبنى معايير الجكدة  ،كتقدـ برامج تعميمية تنمى الفكر كاإلبداع إلعداد خريج متميز
قادر عمى المنافسة فى سكؽ العمؿ فى إطار مف القيـ األخبلقية  ،كاجراء بحكث عممية
تساىـ فى إنتاج المعرفة كنشرىا كحفظيا كتطبيقيا كذلؾ لحؿ مشكبلت المجتمع كالنيكض بو
 ،كما تدعـ الشراكة كالتعاكف الدكلى .
كتقدـ جامعة الفيكـ مجمكعة متنكعة مف البرامج الدراسية كاألكاديمية لمرحمتى
البكالكريكس كالميسانس كالدراسات العميا  ،تثرل بيا عقكؿ الطبلب كتصقؿ مياراتيـ كتعدىـ
لدخكؿ سكؽ العمؿ كالمنافسة فيو  ،كتتنكع ال برامج مابيف نظرية لكميات األداب كدار العمكـ
 ،كأخرل عممية لكميات الطب كاليندسة كالعمكـ كالتربية كالخدمة اإلجتماعية كالحاسبات  ،ىذا
إضافة إلى برامج متميزة فى مرحمة الدراسات العميا كالتى كسرت تقاليد البرامج التقميدية مثؿ
برامج فى النانكتكنكلكجى فى كمية العمكـ  ،كبرامج إدارة األعماؿ الزراعية بكمية الزراعة،
كبرامج إدارة المنشأة الصحية فى كميات الطب.
كما أف لجامعة الفيكـ دك ار بار از فى خدمة المجتمع المحمى بالمحافظة عف طريؽ تقديـ
الخدمات المتنكعة كالتى تيدؼ إلى حؿ مشكبلتو كاإلسياـ فى إحداث تنمية حقيقية
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كمستدامة ليذا المجتمع  ،حيث تقدـ الجامعة خدمات جميمة فى المجاالت الصحية عف طريؽ
تكفير العبلج شبو المجانى بالمستشفى الجامعى  ،إضافة إلى القكافؿ الطبية التى تقكـ بيا
الجامعة لممناطؽ األشد فق ار فى المحافظة  ،كما تفتح منافذ لبيع المنتجات الزراعية بأسعار
منخفضة لممجتمع المحمى بالفيكـ(أنظر الخطة اإلستراتيجيةلجامعة الفيكـ.)0004-0043،

ثاىٔا :ميَجٔة الدراسة ّاجراءاتَا
سعت الدراسة الميدانية إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرابع لمدراسة ،مف خبلؿ تحقيؽ
ىدفيف ىما :معرفة كاقع الدكر الذل تقكـ بو جامعة الفيكـ لتمبية متطمبات مجتمع المعرفة مف
كجية نظر الخبراء ،كمعرفة إذا كانت ىناؾ معكقات تعيقيا عف ممارسة تمؾ األدكار ككيقية
التغمب عمييا  ،كيمكف تكضيح منيجية الدراسة كاجراءاتيا فيما يمى:

ميَج الدراسة
تستخدـ الدراسة المنيج الكصفى ،لمناسبتو لطبيعة الدراسة ،حيث ال يقتصر المنيج
الكصفى فى ىذه الدراسة عمى الكصؼ ،كانما يمتد إلى التحميؿ كالتفسير الذل يعتمد عمى
استخداـ الطرؽ اإلحصائية

كمعالجة البيانات ،كمف ثـ تقديـ المقترحات ،كيقكـ المنيج

الكصفى بكصؼ ما ىك كائف كتفسيره ،كما ييتـ بتحديد الظركؼ كالعبلقات التى تكجد بيف
الكقائع ،كما ييتـ أيضان بتحديد الممارسات السائدة كالتعرؼ عمى المعتقدات كاالتجاىات عند

كؿ مف األفراد كالجماعات ،كطرائقيا فى النمك كالتطكر (جابرعبدالحميد ،أحمد خيرل كاظـ

.)4,1 ،0006
كتستخدـ الدراسة أسمكب دلفى  ، Delphi Techniqueبغية كضع تصكر مقترح
لتفعيؿ دكر جامعة الفيكـ لمكفاء بمتطمبات مجتمع المعرفة ، ،كيذكر(محمد فالح الجينى،
 )12 ،0006أف ىذا األسمكب البحثى ناؿ اىتمامان كبي ارن في مجاؿ الدراسات التربكية ،فقد

بدأت العديد مف البحكث التربكية تستعيف بيذا األسمكب باعتباره أفضؿ األساليب كأكثرىا
فعالية في الحصكؿ عمى آراء الخبراء كاتجاىاتيـ كتصكراتيـ بشأف التغيرات التي يتكقع

حدكثيا في المستقبؿ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة الميدانية باستخداـ أسمكب دلفى ،قامت
الباحثة بتصميـ استبانة طبقت عمى مجمكعة مف خبراء التربية فى ثبلث جكالت.
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أداة الدراسة
يعتمد أسمكب دلفي عمى تكجيو مجمكعة مف األسئمة إلى الخبراء بصيغة مسحية متكررة،
مف خبلؿ استبانات تتـ فى عدة جكالت حتى التكصؿ إلى التقاء في اآلراء ( فاركؽ فمية
،أحمد عبد الفتاح .)35 ،000, ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة الميدانية باستخداـ أسمكب دلفى،
قامت الباحثة بتصميـ استبانة طبقت عمى مجمكعة الخبراء فى ثبلث جكالت كما يمى:
االستبانة فى الجكلة األكلى :تـ تصميـ االستبانة فى ىذه الجكلة بيدؼ الحصكؿ عمى
معمكمات أكلية حكؿ آراء الخبراء فى ماىية متطمبات مجتمع المعرفة  ،كما دكر الجامعة فى
تحقيؽ ىذه المتطمبات ،كرؤاىـ المستقبمية حكؿ تفعيؿ ىذه األدكار حتى تؤدل الجامعة دكرىا
فى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة ،كتضمنت االستبانة فى ىذه الجكلة بعديف ،البعد األكؿ
اشتمؿ عمى البيانات األكلية لمخبراء ،كالثانى اشتمؿ عمى ستة أسئمة مفتكحة تتعمؽ بكاقع
دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة  ،كىى:
السؤاؿ األكؿ :ما دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ برؤية
الجامعة ؟
السؤاؿ الثانى :ما دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بخدمة
المجتمع ؟
السؤاؿ الثالث :ما دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بالبحث
العممى ؟
السؤاؿ الرابع :ما دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بالمكارد
البشرية؟
السؤاؿ الخامس  :ما دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ
بالبيئة التعميمية الجامعية؟
السؤاؿ السادس

 :ما اإلجراءات كاآلليات المختمفة لتفعيؿ دكر الجامعة فى تحقيؽ

متطمبات مجتمع المعرفة؟
بعد تفريغ آراء الخبراء فى الجكلة األكلى تـ تنظيـ كترتيب اآلراء الكرادة كتحميميا
إحصائيان بإستخداـ المتكسط الحسابى ،كعمى ضكء المعمكمات التى تـ الحصكؿ عمييا مف

تطبيؽ االستبانة فى الجكلة األكلى ،كعمى ضكء استقراء الباحثة لؤلدبيات التربكية فى مجالى
- 410 -
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أدكار الجامعة كمجتمع المعرفة ،أعيد صياغة االستبانة عمى ضكء نتائج التطبيؽ فى الجكلة
األكلى ،فحددت اآلراء التى حظيت بأعمى قدر مف االتفاؽ كتجميعيا فى قائمة تمثؿ مفردات
كؿ محكر مف محاكر االستبانة ،كتحكيميا إلى استبانة مغمقة تشتمؿ عمى ستة محاكر
رئيسة ،يشتمؿ كؿ محكر منيا عمى مجمكعة مف المفردات ،كحممت آراء الخبراء فى الجكلة
الثانية مف خبلؿ تنظيـ كترتيب اآلراء الكرادة كتحميميا إحصائيان بإستخداـ المتكسط الحسابى
لمتقديرات.

االستبانة فى الجكلة الثالثة:ككاف الغرض مف تطبيؽ االستبانة فى ىذه الجكلة اطبلع
الخبراء عمى إجاباتيـ عمى ضكء إجابات اآلخريف ،كتحديد درجة أىمية العبارات لمكصكؿ إلى
أعمى نسبة اتفاؽ بينيـ ،كنظ ارن ألف تطبيؽ االستبانة باستخداـ أسمكب دلفى ال يتطمب حساب

الصدؽ كالثبات عمى اعتبار أف ىذا األسمكب يعتمد عمى اآلراء الحرة لمجمكعة الخبراء ،فقد

طبقت االستبانة بصكرة مغمقة فى الجكلة الثالثة ألسمكب دلفى عمى الخبراء ،حيث طمب مف
الخبراء تحديد اختياراتيـ حسب أىمية كؿ مفردة كفقان لتدرج ليكرت الثبلثى (مكافؽ ،مكافؽ إلى

حدما  ،غير مكافؽ) ،حيث اشتممت االستبانة فى صكرتيا النيائية عمى ستة محاكر رئيسة

عمى النحك األتى:
المحكر األكؿ :دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ برؤية
الجامعة.
المحكر الثانى :دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بخدمة
المجتمع.
المحكر الثالث :دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بالبحث
العممى.
المحكر الرابع :دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بالمكارد
البشرية.
المحكر الخامس :دكر جامعة الفيكـ لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمؽ بالبيئة
التعميمية الجامعية.
المحكر السادس :إجراءات كآليات تفعيؿ دكر الجامعة لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة.
 - 41,41
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عٔية الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختيار مجمكعة مف الخبراء بمغ عددىـ 0,خبي ارن مف أعضاء

ىيئة التدريس ب جامعة الفيكـ استكمؿ التطبيؽ فى الجكالت الثبلث ألسمكب دلفى  00خبي ارن،
كيمكف تكضح خصائص عينة الدراسة فى الجدكؿ التالى:

جدكؿ ( )4يكضح تكزيع عينة الخبراء كفقا لدرجاتيـ العممية كتخصصاتيـ التربكية
اٌؼؼػ
4
5
4
3
0
0
02

%

اٌىٍيخ

%02
%05
%02
%15
%12
%12

إٌٙؼمخ
األػاة
اٌتـثيخ
اٌؼٍَٛ
اٌطت
اٌقؿاػخ

122

يتضح مف الجدكؿ السابؽ شمكؿ عينة الدراسة لخبراء مف كميات مختمفة

املعاجلة اإلحصائٔة :
استخدمت الدراسة الحزمة اإلحصائية  SPSSإلجراء المعالجة اإلحصائية لمنتائج ،كاألساليب
اإلحصائية التى استخدمتيا الدراسة ما يمى:
 التك اررات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الكصؼ التفصيمى لعينة الدراسة.
 المتكسط الحسابى لحساب متكسطات استجابات عينة الدراسة عمى محاكر االستبانة.
 مستكل متكسطات مقياس ليكرت لتحديد المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة،

ىتائج الدراسة املٔدآية
تـ تحميؿ نتائج الدراسة كتفسيرىا عمى ضكء اإلطار النظرل كنتائج الدراسات السابقة ،كذلؾ
فيما يمى:

احملْر األّل :استجابات اخلرباء حْل  :دّر جامعة الفْٔو لتخكٔل متطلبات جمتنع املعرفة ّاملتعلكة
برؤٓة اجلامعة ننا فى اجلدّل التاىل:
 - 41142
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جدكؿ ( )2يكضح المتكسطات الحسابية كالرتبة كمستكل أىمية دكر جامعة الفيكـ
لتمبية متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمقة برؤية الجامعة
َ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اٌؼجبؿح

رؼٚي ؿلُ()0

تّتٍه اٌزبِؼخ ئمتـاتيضيخ ٚاضضخ ٌٍٕشبطبد
اٌّؼـفيخ اٌّضممخ ٌّٕظِٛخ ِزتّغ اٌّؼـفخ9
تـوق ؿؤيخ اٌزبِؼخ ػٍ ٝتٌٛيؼ اٌّؼـفخ ِٓ عالي
اٌجضج ٚاٌتطٛيـ ٚفمب ٌألمبٌيت اٌؼٍّيخ9
تـوق ػٍ ٝصّبيخ صمٛق اٌٍّىيخ اٌفىـيخ ٚ ،ػػُ
أصضبة ثـاءاد اإلعتـاع ِبػيب ِٚؼٕٛيب9
تؼًّ اٌـؤيخ ػٍٔ ٝشـ اٌّؼـفخ ثبٌتؼٍيُ ٚاٌتؼؿيت9
تضج ػٍ ٝاٌتضٛي ِٓ ِنت ٜٛاٌتؼبًِ ِغ اٌجيبٔبد
ٚاٌّؼٍِٛبد ئٌِ ٝنت ٜٛئمتخّبؿ اٌّؼـفخ9
تٛظف اٌزبِؼخ اٌّؼـفخ ٌإلمتفبػح ِٕٙب ف ٝتمؼيُ
اٌغؼِبد اٌّتزؼػح ٌإلؿتمبء ثبإلٔنبْ9
تضؼػ اٌـؤيخ أٌٛٚيبد اٌجضج اٌؼٍّ ٝثّب يتٛافك
ٚاٌتطٛؿ اٌّؼـف9ٝ
تضـص اٌزبِؼخ ػٍ ٝئػبػح تأميل إٌّب٘ذ ٚفك
ؿؤيخ ػٍّيخ شبٍِخ9
تـوق اٌزبِؼخ ػٍ ٝؿثظ اٌتؼٍيُ ٚاٌجضج اٌؼٍّٝ
ٌتٛظيف اٌّؼـفخ فِ ٝزبالد اٌتّٕيخ اٌشبٍِخ9
تّٛي اٌزبِؼخ األفىبؿ اإلثؼاػيخ ٚاإلثتىبؿيخ
إٌّتزخ ٌٍّؼـفخ9
تٍتقَ اٌزبِؼخ ثّجبػٜء اٌضـيخ األوبػيّيخ إٌّتزخ
ٌٍّؼـفخ ٚئمتخّبؿ٘ب
تإوؼ اٌزبِؼخ ػٍ ٝاٌتطجيك اٌضميمٌّ ٝضبِيٓ
اٌّؼـفخ وبٌؼيّمـاطيخ ٚاٌؼؼي9
تـوق اٌزبِؼخ ػٍ ٝػٍّيبد اإلثؼاع ٚاإلثتىبؿ
ِنتفيؼح ِٓ اٌتمٕيبد اٌضؼيخخ9
تٛاوت اٌزبِؼخ اٌّنتزؼاد ٚاٌتطٛؿاد اٌؼٍّيخ
الميّب فِ ٝزبي تىٌٕٛٛريب اٌّؼٍِٛبد9
تؼتّؼ ِجبػٜء اٌشفبفيخ فٔ ٝمً اٌجيبٔبد ٚمٌٛٙخ
إٌفبؽ ئٌيٙب
تتجٕ ٝاٌزبِؼخ ِف َٛٙاإلمتخّبؿ ف ٝؿأك اٌّبي
اٌجشـ ٜوّٕطٍك ٔض ٛصٕبػخ اٌّؼـفخ9
تؼًّ اٌزبِؼخ ػٍ ٝتـميظ ليُ اٌؼًّ األصيٍخ فٝ
اٌّّبؿمبد اإلػاؿيخ وؼافغ ٌٍّقيؼ ِٓ ئمتخّبؿ
اٌّؼـفخ9
تشزغ اٌزبِؼخ اٌضٛاؿ إٌّتذ9
تٛفـ اٌزبِؼخ إٌّبط إٌّبمت ٌّّبؿمخ اٌضـيخ
األوبػيّيخ9
تشزغ اٌزبِؼخ ػٍِّ ٝبؿمخ إٌمؼ اٌؾ ٜين ُٙفٝ
تٌٛيؼ ِؼـفخ رؼيؼح

اٌّتٛمظ
اٌضنبثٝ

ػؿرخ
اٌّٛافمخ

اٌـتجخ

09.2

ِـتفغ

1

09.2

ِـتفغ

4

2.05

ِتٛمظ

11

0915

ِتٛمظ

13

0912

ِـتفغ

0

0952

ِـتفغ

6

0925

ِتٛمظ

11

0932

ِتٛمظ

.

0945

ِـتفغ

.

0922

ِتٛمظ

02

0902

ِتٛمظ

10

0915

ِتٛمظ

13

0955

ِـتفغ

5

0912

ِـتفغ

0

0912

ِتٛمظ

16

0915

ِتٛمظ

13

0912

ِتٛمظ

16

0905

ِتٛمظ

11

0932

ِتٛمظ

.

0922

ِتٛمظ

02
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00

تٛفـ اٌزبِؼخ اٌضـيخ اٌىبٍِخ ألػضبء ٘يئخ
اٌتؼؿيل ف ٝتفنيـ اٌضمبئك اٌؼٍّيخ
تشزغ اٌزبِؼخ اٌضـيخ اٌّنئٌٛخ ٌؼض٘ ٛيئخ
اٌتؼؿيل فٔ ٝشـ أثضبحٗ اٌؼٍّيخ9
اٌّتٛمظ اٌؼبَ ٌٍّضٛؿ

19.5

ِتٛمظ

00

09.2

ِـتفغ

.

0933

ِتٛمظ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى :
جاء فى المرتبة األكلى تمتمؾ الجامعة إستراتيحية كاضحة لمنشاطات المعرفية المحققةلمنظكمة مجتمع المعرفة  ،كربما يعكد ذلؾ إلى مدل حرص جامعة الفيكـ عمى أىمية كجكد
إستراتيجية مخطط ليا لتككف منطمقا نحكالنشاطات المعرفية لتحقيؽ منظكمة مجتمع المعرفة
 ،كذلؾ راجعا لككف مجتمع المعرفة يرتبط تحقيقو بكجكدإستراتيجية متكاممة كشاممة سكاء فى
المجتمع الجامعى كأنشطتو  ،أك البيئة المحيطة.
 ك جاء فى المرتبة األخيرة تكفر الجامعة الحرية الكاممة ألعضاء ىيئة التدريس فى تفسيرالحقائؽ العممية  ،كربما يعكد ذلؾ إلى غياب السياسات التى تشجع عمى الحكار كالممارسات
النقدية داخؿ الجامعة.

احملْر الجاىى استجابات اخلرباء حْل  :دّر جامعة الفْٔو لتخكٔل متطلبات جمتنع املعرفة ّاملتعلكة خبدمة
اجملتنع ننا فى اجلدّل التاىل:
جدكؿ ( ),يكضح المتكسطات الحسابية كالرتبة كمستكل أىمية دكر جامعة الفيكـ لتمبية
متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمقة بخدمة المجتمع
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رؼٚي ؿلُ()3
َ

اٌؼجبؿح

03

تشىً فـق ثضخيخ ٌؼؿامخ ِشىالد اٌّزتّغ ٚصٍٙب
ػمؼ شـاوخ ِغ اٌّإمنبد اٌّزتّؼيخ ٌتجبي اٌغجـاد
ٚاٌّؼٍِٛبد
تطٛؿ ِٙبؿاد أفـاػ اٌّزتّغ ِٓ عالي اٌتؼٍُ اٌّنتّـ
تٛفـ ػٚؿاد ػٍّيخ ػبٌيخ اٌّنت ٜٛألفـاػ اٌّزتّغ
تضفق أػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل ػٍ ٝتمؼيُ اٌغؼِبد اٌتّٕٛيخ
ٌٍّزتّغ ف ٝشت ٝاٌّزبالد
تتؼبِ ْٚغ ِـاوق اٌجضٛث اٌّتغصصخ ٌـصؼ ِشىالد اٌّزتّغ
تـوق اٌزبِؼخ ػٍ ٝتأميل اٌشـاوبد اٌّؼـفيخ ِغ اٌّإمنبد
اٌّغتٍفخ ِضٍيب
تضغ اٌزبِؼخ ثـاِذ ِتزؼػح ِٚنتّـح ٌتقٚيؼ أفـاػ اٌّزتّغ
ثبٌّٙبؿاد اٌالفِخ ِؼـفيب ِٙٚبؿيب
تم َٛاٌزبِؼخ ثبٌجضٛث اٌؼٍّيخ تجؼب ألٌٛٚيبد ٚصبربد اٌّزتّغ
تٕفؾ اٌزبِؼخ ثـاِذ ٚأٔشطخ تٛػٛيخ ٚفك اٌفئبد اٌؼّـيخ الفـاػ
اٌّزتّغ
تؼًّ اٌزبِؼخ ػٍٔ ٝشـ حمبفختىٌٕٛٛريب اٌّؼٍِٛبد ٚاإلتصبالد
ِزتّؼيب
تفتش اٌزبِؼخ ِـاوق تنٛيك اٌغؼِبد اٌزبِؼيخ ٌٍّزتّغ اٌّضٍٝ
تتٛاصً اٌزبِؼخ ِغ اٌمطبػيٓ اٌؼبَ ٚاٌغبص ٌٛضغ عجـاد
اٌؼبٍِيٓ ف ٝاٌزبِؼخ ٌغؼِخ اٌّزتّغ اٌّضٍٝ
تـوق رٛٙػ اٌزبِؼخ ػٍِ ٝـاػبح اٌغصٛصيخ اٌخمبفيخ ٌٍّزتّغ
تم َٛاٌزبِؼخ ثتٛظيف اٌّؼـفخ إٌّتزخ فِ ٝؼبٌزخ ِشىالد
اٌّزتّغ
تم َٛاٌزبِؼخ ثقيبػح ٚػ ٝاٌّزتّغ ف ٝاٌتؼبًِ ِغ اٌّؼبؿف
إٌّتزخ
تمؼَ اإلمتشبؿاد إٌّٙيخ ٌالفـاػ ٚاٌّإمنبد ثبٌّزتّغ ثٕبءا
ػٍ ٝاٌؼؿامبد ٚاٌجضٛث
تؼًّ اٌزبِؼخ ػٍ ٝئطالع ٚتٛريٗ أفـاػ اٌّزتّغ اٌّضٍ ٝػٍٝ
اٌّنتزؼاد اٌت ٝتضؼث فِ ٝغتٍف أٔضبء اٌؼبٌُ
تن ُٙئػاؿح اٌزبِؼخ ف ٝئلبِخ ٔٛاد حمبفيخ ٌٍّزتّغ اٌّضٍٝ
تم َٛاٌزبِؼخ ثؼًّ ػؿامبد ِيؼأيخ إلمتطالع ؿأ ٜأصضبة
مٛق اٌؼًّ صٛي رٛػح أػاء ِغـربتٙب اٌتـثٛيخ ف ٝمٛق اٌؼًّ
تصُّ اٌزبِؼخ ثـاِذ ٌتّٕيخ ِٙبؿاد اٌؼبٍِيٓ فِ ٝإمنبد
اٌّزتّغ اٌّضٍٝ
تٍج ٝمٛق اٌؼًّ ثبٌّتطٍجبد اٌّؼـفيخاٌّتزؼػح
تنِ ُٙغـربد اٌجضج اٌؼٍّ ٝف ٝاٌزبِؼخ ف ٝتضنيٓ رٛػح
إٌّتزبد9
اٌّتٛمظ اٌؼبَ ٌٍّضٛؿ

04
05
06
0.
01
0.
32
31
30
33
34
35
36
3.
31
3.
42
41
40
43
44
45

اٌّتٛمظ ػؿرخ
اٌّٛافمخ اٌتـتيت
اٌضنبثٝ
15
ِ 0922تٛمظ
0932

ِتٛمظ

.

0925
0912

ِتٛمظ
ِتٛمظ

10
11

0915

ِـتفغ

1

0935

ِـتفغ

5

0942

ِـتفغ

4

0905

ِتٛمظ

12

0932

ِتٛمظ

.

0935

ِـتفغ

5

0932

ِتٛمظ

.

0922

ِتٛمظ

15

0962

ِـتفغ

3

2.75

ِـتفغ

0

19.5

ِتٛمظ

1.

0925

ِتٛمظ

10

19.5

ِتٛمظ

1.

19.2

ِتٛمظ

1.

19.5

ِتٛمظ

01

19.2

ِتٛمظ

00

0925

ِتٛمظ

10

1965

ِٕغفض

03

1912

ِتٛمظ

02

0114

ِتٛمظ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:
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 جاء فى المرتبة األكلى تحفز الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمى تقديـ الخدمات التنمكيةلممجتمع فى شتى المجاالت،ربما يككف ذلؾ راجعاإلى إيماف جامعة الفيكـ بأىمية دكرىا فى
التنمية المجتمعية مف أجؿ إعبلء قيمة اإلنتماء لمجامعة .
 جاء فى المرتبة األخيرة تمبى الجامعة سكؽ العمؿ بالمتطمبات المعرفية المتجددة  ،ربمايعكد ذلؾ إلى أف جامعة الفيكـ قد التتبع ألية محددة لتحديد اإلحتياجات المجتمعية
كاحتياجات سكؽ العمؿ  ،باإلضافة إلى ضعؼ برامج تسكيؽ مخرجات الجامعة ،كعدـ
كجكد خطة لتطكير الكحدات كالمراكز ذات الطابع الخاص بيا.

احملْرالجالح استجابات اخلرباء حْل  :دّر جامعة الفْٔو لتخكٔل متطلبات جمتنع املعرفة ّاملتعلكة بالبخح
العلنى ننا فى اجلدّل التاىل:
جدكؿ ( )1يكضح المتكسطات الحسابية كالرتبة كمستكل أىمية دكر جامعة الفيكـ لتمبية
متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمقة بالبحث العممى
رؼٚي ؿلُ()4

اٌّتٛمظ
اٌضنبثٝ

ػؿرخ
اٌّٛافمخ

اٌتـتيت

46

تتجٕ ٝاٌـمبئً اٌؼٍّيخ اٌّتّيقح ٚتٕشـ٘ب

0932

ِتٛمظ

.

4.

تٛفـ اٌفـص ألػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل ٌإلطالع ػٍٝ
أصؼث اٌؼؿامبد اٌؼٍّيخ اٌّتّيقح

0902

ِتٛمظ

14

41

تشزغ تجبػي اٌّؼـفخ ثيٓ أػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل

1915

ِتٛمظ

04

4.

تشزغ أػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل ٌٍّشبؿوخ ف ٝاٌّإتّـاد
ٚإٌؼٚاد اٌؼٍّيخ

0915

ِتٛمظ

1.

52

تٛفـ إٌّش اٌؼٍّيخ ألػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل

0955

ِـتفغ

4

51

تٛفـ لبػؼح ثيبٔبد ِتزؼػح ألػضبئٙب ٚطالثٙب

0952

ِـتفغ

5

50

تضج اٌجبصخيٓ ػٍ ٝتـرّخ وتت ػبٌّيخ تشتًّ ِؼبؿف
رؼيؼح

0902

ِتٛمظ

14

53

تتٛاصً ثامتّـاؿ ِغ ِـاوق اٌجضٛث اٌؼبٌّيخ

0925

ِتٛمظ

01

54

تؼػُ اٌؼًّ ثـٚس اٌفـيك ثيٓ أػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل

19.2

ِتٛمظ

00

55

تٛمغ لٕٛاد اإلتصبي ِغ اٌّإمنبد اإلرتّبػيخ
اٌّغتٍفخ

0952

ِـتفغ

5

َ

اٌؼجبؿح

 - 41546

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol59/iss1/4

? ??? ??? ???? ?? ??????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ????? ??? ????:
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56

تتجبػي اٌغجـاد ِغ اٌزبِؼبد االرٕجيخ ف ٝثـاِذ
اٌتؼؿيت اٌضؼيخخ

19.2

ِتٛمظ

00

5.

تصؼؿ ِزٍخ ػٍّيخ ٌٕشـ األثضبث ف ٝاٌؼٍ َٛاٌّغتٍفخ

0902

ِتٛمظ

14

51

تؼػُ اٌتٛاصً ثيٓ أػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل ثامتغؼاَ
اٌتمٕيبد اٌضؼيخخ

0912

ِـتفغ

1

5.

تٛفـ اٌزبِؼخ اٌىتت ٚاٌّزالد ٚإٌشـاد اٌت ٝتصؼؿ
فِ ٝـاوق اٌجضٛث اٌؼبٌّيخ

0935

ِـتفغ

.

62

تٛفـ اٌزبِؼخ اٌٛمبئً اٌتىٌٕٛٛريخ اٌت ٝتن ًٙػٍّيخ
تجبػي اٌّؼـفخ

09.2

ِـتفغ

0

61

تشزغ اٌزبِؼخ ئيفبػ أػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل ئٌٝ
اٌّإتّـاد اٌؼٍّيخ اٌت ٝتمبَ صٛي اٌؼبٌُ

1912

ِتٛمظ

05

60

تٛفـ اٌّغصصبد اٌّبٌيخ ٌؼػُ اٌجضج اٌؼٍّٝ

0965

ِـتفغ

3

63

تٕظُ اٌزبِؼخ ػٚؿاد تؼؿيجيخ ألػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل

0932

ِتٛمظ

.

64

تِّٕٙ ٝبؿاد اٌتفىيـ اٌؼٌٍّ ٝؼ ٜطالثٙب

0905

ِتٛمظ

10

65

تٛفـ اإلطالع ػٍ ٝاٌؼٚؿيبد اٌؼٍّيخ اٌؼبٌّيخ

0932

ِتٛمظ

.

66

تٛافْ ثيٓ االػجبء اٌتؼؿينيخ ٚاٌجضخيخ ٚاٌّزتّؼيخ
الػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل

0935

ِـتفغ

.

6.

تٙيئ إٌّبط ألػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل ٌتضنيٓ رٛػح
اإلٔتبد اٌؼٍّٝ

0905

ِتٛمظ

10

61

تنتضؼث أٔظّخ ٌتجبػي ثـاِذ اٌتؼؿيت ألػضبء ٘يئخ
اٌتؼؿيل ػاعً اٌزبِؼخ ٚاٌزبِؼبد األعـٜ

0902

ِتٛمظ

14

6.

تشزغ إٌشـ اٌؼٍّ ٝػٍ ٝاٌّنت ٜٛاٌؼ ٌٝٚثبػتجبؿٖ
ِمِٛب ً ٌؼػُ ئٔتبد اٌّؼـفخ فِ ٝزتّغ اٌّؼـفخ

0912

ِتٛمظ

02

.2

تمـ ِؼبييـ ػٍّيخ تٛرٗ اٌجبصخيٓ ئٌ ٝاٌتزؼيؼ فٝ
اٌجضج إلٔتبد ِؼبؿف تـثٛيخ تىفً ثٕبء ِزتّؼبد
صميميخ ٌٍّؼـفخ

0902

ِتٛمظ

14

اٌّتٛمظ اٌؼبَ ٌٍّضٛؿ

11630

ِتٛمظ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى :
 جاء فى المرتبة األكلى تدعـ الجامعة التكاصؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس بإستخداـالتقنيات الحديثة بنسبة  ،%6,.,,ربما يككف ذلؾ راجعا إلى إيماف جامعة الفيكـ بأىمية
اإلتصاؿ كالحكار العممى بيف أعضاء ىيئة التدريس،حيث أف عدـ اإلتصاؿ يؤدل إلى
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حدكث فجكة بيف أعضاء ىيئة التدريس مما قد يؤثرعمى إنتاجيتيـ كغياب العمؿ التعاكنى،
كقمة القياـ باألبحاث الجماعية كالتعاكنية التى تساعد عمى تقدـ المعرفة ،كيؤثربشكؿ
إيجابى عمى جكدة البحث كزيادة اإلنتاجية .
 جاء فى المرتبة األخيرة تشجع الجامعة إيفاد أعضاء ىيئة التدريس إلى المؤتمراتالعممية التى تقاـ حكؿ العالـ بنسبة  ، %30ربما يككف ذلؾ راجعا إلى أف حضكر
المؤتمرات كخاصة التى تعقد بالخارج تتطمب نفقات مالية قد التسمح ميزانية الجامعة بيا
 ،كما أف المكائح كالقكانبف تحد مف حضكر ىذه المؤتمرات كخاصة أف القكانيف المنظمة
التسمح بحضكر أكثر مف مؤتمر كاحد فى العالـ.

احملْر الرابع استجابات اخلرباء حْل  :دّر جامعة الفْٔو لتخكٔل متطلبات جمتنع املعرفة ّاملتعلكة
باملْارد البصرٓة ننا فى اجلدّل التاىل:
جدكؿ ( )2يكضح المتكسطات الحسابية كالرتبة كمستكل أىمية دكر جامعة الفيكـ لتمبية
متطمبات مجتمع المعرفة كالمتعمقة بالمكارد البشرية
رؼٚي ؿلُ()5

َ

اٌؼجبؿح

.1
.0

تـوق اٌزبِؼخ فٚ ٝظيفتٙب ػٍ ٝصٕبػخ اٌّؼـفخ ٌتّٕيخ اإلٔنبْ
تنتىشف اٌزبِؼخ ِمؼؿاد االفـاػ ثغيخ تّٕيتٙب ٚصمٍٙب
تىخف ٌزبِؼخ اٌؼٚؿاد اٌتؼؿيجيخ اٌّتطٛؿح ف ٝتىٌٕٛٛريب
اٌّؼٍِٛبد
تٛفـ اٌزبِؼخ ثيئخ تن ُٙف ٝاٌتجبػي اٌضـ ٌٍّؼٍِٛبد
تؼًّ اٌزبِؼخ ػٍ ٝتمٍيً اٌّٙبَ اإلػاؿيخ اٌّؼيمخ ٌألػاء
تضؼػ اٌزبِؼخ ٔصيجب ِٓ اٌّضبضـاد يّىٓ ِٓ تطٛيـ االػاء
االوبػيّٚ ٝاٌجضخ ٝالػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل
تى ْٛاٌزبِؼخ اٌٍزبْ اٌؼٍّيخ ٚفك ِؼيبؿ اٌّؼـفخ اٌّتزؼػح ،
ٚاٌتّىٓ اٌّٙبؿٜ
تضج اٌزبِؼخ أػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل ٌإلمٙبَ ف ٝاٌجضج اٌؼٍّٝ
ثضٛافق ِبػيخ ِٚؼٕٛيخ
تـوق اٌزبِؼخ ػٍ ٝاإلؿتمبء ثبٌّنتٛيبد اٌّٙبؿيخ اٌّؼـفيخ
الػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل
تفتش ِٕبفؾ ٌنيٌٛخ اإلٔتبد اٌفىـ ٜئٌِ ٝإمنبد اٌّزتّغ
اٌّؼٔٝ
تزـ ٜاٌزبِؼخ اٌجضٛث اٌؼٍّيخ اٌتطجيميخ ٌتقٚيؼ اٌّزتّغ
ثبٌّؼـفخ اٌّتغصصخ
تنؼٌ ٝجٕبء لبػؼح أمبميخ ِٓ اٌّٛاؿػ اٌجشـيخ ٌتٛاوت
اٌتطٛؿاد اٌّؼـفيخ
اٌّتٛمظ اٌؼبَ ٌٍّضٛؿ

.3
.4
.5
.6
..
.1
..
12
11
10

اٌّتٛمظ
اٌضنبثٝ
0955
0915

ػؿرخ
اٌّٛافمخ
ِـتفغ
ِتٛمظ

1
.

0935

ِـتفغ

0

0902
1912

ِتٛمظ
ِتٛمظ

5
13

19.5

ِتٛمظ

10

0912

ِتٛمظ

.

0925

ِتٛمظ

11

0935

ِـتفغ

0

0912

ِتٛمظ

.

0915

ِتٛمظ

.

0905

ِتٛمظ

4

01166

ِتٛمظ

اٌتـتيت
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:
 جاء فى المرتبة األكلى تركز الجامعة فى كظيفتيا عمى صناعة المعرفة لتنمية اإلنسافبنسبة  ،%52قد يككف ذلؾ راجعا إلى حرص جامعة الفيكـ عمى التحرؾ نحكاإلىتماـ
بالمعرفةالحقيقية كأىمية صناعتيا كغاية أساسية لكؿ الجيكدالتى ستبذؿ فى سبيؿ
تطكيرالمخرجات الطبلبية بما يتكافؽ مع التطكرالعممى إلكساب الميارات الضركرية ليـ  ،مما
يجعمنا نممس أثارىا فى الكاقع التطبيقى .
 جاء فى المرتبةاألخيرة تعمؿ الجامعة عمى تقميؿ المياـ اإلدارية المعيقة لؤلداء بنسبة ،%30ربما يعكد ذلؾ إلى قمة الككادر اإلدارية فى بعض كميات الجامعة مما يؤدل إلى كثرة
المياـ اإلدارية الممقاة عمى عاتقيـ ،كالتى تعيقيـ عف أداء مياميـ.

احملْر اخلامس استجابات اخلرباء حْل  :دّر جامعة الفْٔو لتخكٔل متطلبات جمتنع املعرفة ّاملتعلكة
بالبٔئة التعلٔنٔة اجلامعٔة ننا فى اجلدّل التاىل:

رؼٚي ؿلُ()6
رؼٚي ( )6يٛضش اٌّتٛمطبد اٌضنبثيخ ٚاٌـتجخ ِٚنت ٜٛأّ٘يخ ػٚؿ ربِؼخ اٌفيٌ َٛتٍجيخ ِتطٍجبد
ِزتّغ اٌّؼـفخ ٚاٌّتؼٍمخ ثبٌجيئخ اٌتؼٍيّيخ اٌزبِؼيخ
ػؿرخ
اٌّتٛمظ
اٌتـتيت
اٌؼجبؿح
َ
اٌضنبث ٝاٌّٛافمخ
3
ِتٛمظ
0905
 13تن ُٙاٌزبِؼخ فٔ ٝشـ اٌخمبفخ اٌتؼٍيّيخ ثيٓ أفـاػ٘ب
 14تٛفـ اٌزبِؼخ ِـافك وبفيخ ٌإلمتفبػح ِٓ تىٌٕٛٛريب
0
ِـتفغ
0945
اٌّؼٍِٛبد
ػبٌّيخ
ِٛاصفبد
ؽاد
ؿلّيخ
ِىتجخ
اٌزبِؼخ
تضُ
1
ِـتفغ
2.60
 15تٙيٝء ٌّزتّغ اٌّؼـفخ
 16تٛفـ اٌّىتجخ اٌزبِؼيخ اٌّـارغ ٚاٌّصبػؿ اٌؼٍّيخ
5
ِتٛمظ
0902
اٌىبفيخ
٘يئخ
أػضبء
ٌزّيغ
اٌزبِؼيخ
اٌّىتجخ
اٌزبِؼخ
تتيش
.
ِتٛمظ
0915
 17اٌتؼؿيل ٌإلمتفبػح ِٓ ِصبػؿ اٌتؼٍُ
 18تٛفـ اٌزبِؼخ ِغتجـاد ٌّّبؿمخ اٌزبٔت اٌتطجيمٝ
3
ِتٛمظ
0905
ٌٍّؼـفخ
5
ِتٛمظ
0902
 89تٛفـ اٌزبِؼخ ِـاوق ػٍّيخ ِتغصصخ ٌتؼٍيُ اٌٍغبد
 90تؼًّ اٌزبِؼخ ػٍ ٝتٛفيـ ِـاوق ػٍّيخ إلػؼاػ
1
ِتٛمظ
19.5
اٌّتـرّيٓ اٌّتغصصيٓ ثغيخ ٔمً اٌّؼـفخ
ِتٛمظ
010
اٌّتٛمظ اٌؼبَ ٌٍّضٛؿ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:
 جاء فى المرتبة األكلى تضـ الجامعة مكتبة رقمية ذات مكاصفات عالمية تييىء لمجتمعالمعرفة بنسبة  ،%53.34حيث تيدؼ جامعة الفيكـ إلى تيسير كصكؿ أعضاء ىيئة
 - 42449
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التدريس كالطمبة إلى مصادر المعمكمات اإللكتركنية التى تتضمف النصكص الكاممة لمدكريات
العممية  ،المعايير كالمكاصفات الدكلية كالكتب اإللكتركنية  ،باإلضافة إلى الرسائؿ العممية
كغيرىا مف مصادر المعمكمات اإللكتركنية لتكاكب تطكرات مجتمع المعرفة.
 جاء فى المرتبة األخيرة تعمؿ الجامعة عمى تكفير مراكز عممية إلعداد المترجميفالمتخصصيف بغية نقؿ المعرفة بنسبة ،%32ربما يعكد ذلؾ إلى إظيار الكاقع الحالى
لجامعةالفيكـ مف حيث قمة عدد المراكز التى تعمؿ عمى إعدادالمترجميف المتخصصيف.

احملْرالسادس :استجابات اخلرباء حْل إجراءات تفعٔل دّر جامعة الفْٔو لتلبٔة متطلبات جمتنع
املعرفة ننا فى اجلدّل التاىل:

رؼٚي ؿلُ().
رؼٚي ( ).يٛضش اٌّتٛمطبد اٌضنبثيخ ٚاٌـتجخ ِٚنت ٜٛأّ٘يخ ئرـاءاد تفؼيً ػٚؿ ربِؼخ اٌفيَٛ
ٌتٍجيخ ِتطٍجبد ِزتّغ اٌّؼـفخ
اٌّتٛمظ اٌـتجخ ِنتٜٛ
االتفبق
اٌؼجبؿح
َ
 .1اٌتالصُ ثيٓ اٌزبِؼخ ِٚإمنبد اٌؼًّ ثبٌّزتّغ
ِـتفغ
7
0162
ضـٚؿح ِٛاوجخ اٌجـاِذ ٚإٌّب٘ذ اٌؼؿاميخ ٌٍتطٛؿاد
90
ِـتفغ
5
01.2
اٌؼٍّيخ
تطٛيـ إٌظُ ٚاٌٍٛائش اٌغبصخ ثبٌزبِؼخ
93
ِـتفغ
.
0162
اٌتٛمغ ف ٝاالثتؼبث اٌغبؿر ٝئٌ ٝربِؼبد اٌؼٚي اٌّتمؼِخ9
94
ِ 15تٛمظ
0112
تفؼيً ػٚؿ اٌزبِؼخ ف ٝتشزيغ اٌؼؿامبد ٚاألثضبث اٌزبػح
95
ِـتفغ
12
0145
ؿثظ ثـاِذ اٌتؼٍيُ األوبػيّ ٝثّشىال اٌّزتّغ اٌّضٍٝ
96
ِـتفغ
6
0165
تنٙيً اٌقيبؿاد اٌؼٍّيخ ألػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل ئٌٝ
9.
ِ 15تٛمظ
0112
ربِؼبد اٌؼٚي اٌّتمؼِخ9
تشزيغ صضٛؿ أػضبء ٘يئخ
91
ِـتفغ
1
اٌتؼؿيل ٌٍٕؼٚاد ٚاٌّإتّـاد 0155
اٌؼٍّيخ ػٍ ٝاٌّنتٛيبد اٌؼٌٚيخ9
اإلٔفتبس اٌؼبٌّ ٝػٍ ٝاٌزبِؼبد األرٕجيخ ٚاإلمتفبػح ِٓ
9.
ِـتفغ
8
0155
عجـاتٙب
 122ؿثظ اإلٔتبد اٌّؼـف ٝعبصخ اٌجضٛث ٚاٌتأٌيف اٌؼٍّٝ
ِـتفغ
9
اٌزبِؼخ0152 9
ثضبرخ اٌّزتّغ ٚاٌمطبػبد اٌتّٕٛيخ اٌت ٝتغؼِٙب
 121ضـٚؿح اٌّشبؿوخ اٌّزتّؼيخ ف ٝتغطيظ اٌتؼٍيُ اٌزبِؼٝ
ِـتفغ
1
01.2
ٚئػاؿتٗ ٚتّٛيٍٗ
ٚاٌّـافك
اٌؼٍّيخ
اٌّغتجـاد
ثٕضؼيج
9 120ليبَ اٌزبِؼخ
ِ 02تٛمظ
11.5
اٌتؼٍيّيخ ثّب يٛاوت اٌتطٛؿ اٌضبػث فِ ٝزتّغ اٌّؼـفخ
 123تمٛيخ اٌؼاللخ ثيٓ اٌزبِؼخ ٚاٌّإمنبد اٌجضخيخ ِٓ رٙخ
ِـتفغ
10
0135
ٚاٌمطبػبد اإلٔتبريخ ٚاٌغؼِيخ ٚاٌصٕبػيخِٕزٙخ أعـٜ
124
ِـتفغ
4
ضـٚؿح اٌّٛاءِخ ثيٓ ِغـربد اٌزبِؼخ ٚئصتيبربد مٛق 01.5
اٌؼًّ
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125
126
12.
121
12.
112
111
110
113
114
115
116
11.
111

اٌضؼ ِٓ اٌتؼعً اٌضى ِٝٛف ٝاٌشئ ْٛاٌؼاعٍيخ ٌٍزبِؼخ ِّب
يفمؼ٘ب اإلمتمالٌيخ اٌت ٝتنؼ ٝئٌ ٝتضميمٙب
ٚرٛػ آٌيبد ٌٍشـاوخ اٌفؼبٌخ ثيٓ وٍيبد اٌزبِؼخ ٚٚفاؿح
اٌتؼٍيُ ٌتطجيك اٌّؼـفخ
ئيزبػ أٌيخ ٌقيبػح ِصبػؿ اٌتّٛيً اٌالفِخ ٌٍزبِؼخ ٚتٕٛػٙب
ئٔشبء لبػؼح ثيبٔبد ِـوقيخ ػاعً اٌزبِؼخ
تفؼيً لٕٛاد اإلتصبي ثيٓ اٌميبػاد اإلػاؿيخ ثبٌزبِؼخ
ٚاٌميبػاد ف ٝاٌّزتّغ
تشزيغ فـص إٌشـ اٌؼٍّ ٝاإلٌىتـ ٝٔٚثأرٛؿ ؿِقيخ
ئٔشبء ٚصؼاد ٌتنٛيك ٔتبئذ اٌجضٛث
تمٍيً األػجبء اٌٍّمبح ػٍ ٝػبتك أػضبء ٘يئخ اٌتؼؿيل ثّب
ينبػؼ ف ٝأػاء اٌّٙبَ اٌجضخيخ9
اٌتشزيغ ػٍ ٝضـٚؿح ٚرٛػ فـق ثضخيخ ِتغصصخ
ٌؼؿامخ ِشىالد اٌّزتّغ
تطٛيـ اٌّىتجبد اٌزبِؼيخ ٚإٌظُ اٌـلّيخ ثٙب ،ثّب يىفً
االشتـان ف ٝلٛاػؼ اٌّؼٍِٛبد اٌؼٌٚيخ9
ضـٚؿح ٚرٛػ عطخ ئمتـاتيزيخ لِٛيخ ٌٍجضج اٌؼٍّٝ
ئيزبػ أٌيبد ٌتفؼيً اٌضـيخ األوبػيّيخ ٚصمٛق اٌٍّىيخ
اٌفىـيخ
ضـٚؿح ِالصمخ اٌتطٛؿاد اٌتىٌٕٛٛريخ اٌنـيؼخػٍٝ
اٌّنت ٜٛاٌؼبٌّٝ
تفؼيً األٔشطخ اإلثؼاػيخ اٌت ٝتزؾة اٌطالة ٌٍّبؿمتٙب
ػاعً اٌزبِؼخ
اٌّتٛمظ اٌؼبَ ٌٍّضٛؿ

0112

3

ِـتفغ

1115

1.

ِتٛمظ

0115
11.2

2
11

ِـتفغ
ِتٛمظ

11.5

02

ِتٛمظ

0145
0142

10
11

ِـتفغ
ِـتفغ

0142

11

ِـتفغ

0155

1

ِـتفغ

11.5

1.

ِتٛمظ

0122

16

ِتٛمظ

0105

14

ِتٛمظ

0132

13

ِتٛمظ

11.2

11

ِتٛمظ

0135

ِـتفغ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أىمية إجراءات تفعيؿ دكر جامعة الفيكـ لتمبية متطمبات
مجتمع المعرفة  ،حيث بمغ المتكسط العاـ لممحكر الرابع  ،03,2مما يشير إلى مستكل اتفاؽ
مرتفع بيف الخبراء عمى أىمية ىذه االجراءات ،كيفسر ذلؾ بأف الجامعة بحاجة إلى مجمكعة
مف اإلمكانات المادية كالفنية التى تمكنيا مف أداء دكرىا فى مجتمع المعرفة ،كالتى يمثؿ
غيابيا معكقات ليذا الدكر.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة محمد ( )0005التى أكصت بضركرة تكفير مجمكعة
مف اإلجراءات التى تكفؿ تكفير اإلمكانات البلزمة لتفعيؿ أدكار مؤسسات التعميـ العالى لتبية
متطمبات مجتمع المعرفة  ،مثؿ كجكد بنية تحتية تعميمية كبحثية ،كادارة عمميات التعميـ
كالبحث كالثقافة المجتمعية ،كما تتفؽ مع دراسة عبد العزيز ( )0040التى أكصت بضركرة
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تكفير مجمكعةمف المتطمبات لتفعيؿ دكرالجامعة منيا عمى سبيؿ المثاؿ تكفير إدارة جامعية
تمتمؾ مقكمات اإلبداع كاإلبتكار.
كيتضح مف الجدكؿ السابؽ حصكؿ العبارة رقـ ( )404عمى الرتبة األكلى حيث
حصمت عمى إتفاؽ أغمب الخبراء الخبراء عمى أىميتيما فى تفعيؿ دكر الجامعة فى تحقيؽ
متطمبات مجتمع المعرفة ،كتتعمؽ ىذه العبارة بضركرة المشاركة المجتمعية فى تخطيط التعميـ
الجامعى كادارتو كتمكيمو  ،كيفسر اتفاؽ الخبراء عمى أىمية ىذه العبارة كحصكليا عمى الرتبة
األكلى عمى مستكل المحكر ،بأف أغمب الجامعات بما فى ذلؾ جامعة الفيكـ مازالت تعتمد
عمى الدكلة كمصدر رئيسى لتمكيؿ أنشطتيا ،كقد أف األكاف إلشراؾ القطاع الخاص فى بعض
المشاريع التعميمية كالتى يتطمبيا مجتمع المعرفة.
أما العبارة رقـ ( )404فقد حصمت عمى المرتبة الثانية كالتى تتعمؽ بإيجاد ألية لزيادة
مصادر التمكيؿ البلزمة لمجامعة كربما يعكد ذلؾ إلى قمة المكارد المالية المتاحة لمجامعة
كالتى تقتصر عمى إستثمارات الجامعة اإلقتصادية ،كىى قميمة فيى ترتكز بالدرجة األكلى عمى
ما يدفعو الطمبة مف رسكـ جامعية  ،كعمى الدعـ الحككمى بيا  ،كيرل الخبراء أف إعتماد
الجامعةعمى الدعـ الحككمى جعميا تيمؿ المكارد المالية األخرل التى يمكف أف تقدـ ليا  ،مع
العمـ بأف الدعـ الحككمى المقدـ لمجامعة قد يتعرض إلى التقمب حسب األكضاع اإلقتصادية
مما ي ؤثر عمى المسيرة االكاديمية لمجامعة  ،األمر الذل يتطمب ضركرة تكفير مصادر تمكيؿ
إضافية لمجامعة.
كجاءت العبارة رقـ()402فى المرتبة الثالثة كالتى نصت عمى الحد مف التدخؿ الحككمى
فى الشئكف الداخمية لمجامعة مما يفقدىا اإلستقبللية التى تسعى إلى تحقيقيا  ،كربما يعتبر
ذلؾ نتيجة لمعبارة السابقة حيث أف إعتماد الجامعةعمى الدعـ الحككمى بصفة أساسية جعؿ
الحككمة تتدخؿ فى شئكنيا الداخمية.
أما العبارة رقـ ( )401كالتى نصت عمى ضركرة المكاءمة بيف مخرجات الجامعة
كاحتياجات سكؽ العمؿ فقد جاءت فى المرتبة الرابعة حيث يتفؽ الخبراء عمى أىمية ىذه
العبارة ،كذلؾ قد يككف راجعا إلى طبيعة سكؽ العمؿ التى تشيد تغيرات سريعة  ،فبعض
التخصصات تختفى مف سكؽ العمؿ  ،كتظير تخصصات أخرل ،كىذا يفرض عمى الجامعة
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تحديا كىكضركرة دراسة سكؽ العمؿ دراسة عميقة لمعرفة التخصصات التى سيككف بحاجة
إلييا كقت تخرج الطبلب.
كحصمت بعض العبارات عمى مراتب متكسطة عمى مستكل المحكر الرابع ،حيث حصمت
العبارات أرقاـ (، 403

،)445،406 ،405

عمى مستكل اتفاؽ متكسط تراكح ما

بيف( ) 4360 ، 4342كربما يرجع ذلؾ إلى أف بعض الخبراء يركا أف بعض ىذه اإلجراءات
مكجكدة فى الكاقع كلكنيا غير مفعمة بدرجة كافية ،مثؿ كجكد آليات لمشراكة الفعالة بيف
كميات الجامعة ككزارة التعميـ لتطبيؽ المعرفة ،إنشاء قاعدة بيانات مركزية داخؿ الجامعة،
تفعيؿ قنكات اإلتصاؿ بيف القيادات اإلدارية بالجامعة كالقيادات فى المجتمع ،تفعيؿ األنشطة
اإلبداعية التى تجذب الطبلب لممارستيا داخؿ الجامعة.

ثالجاً :التصْر املكرتح لتفعٔل دّر اجلامعة لتخكٔل متطلبات جمتنع املعرفة
عمى ضكء نتائج الدراسة فى جانبيا النظرل ،كما تـ استخبلصو مف نتائج كفقان لتطبيؽ

أسمكب دلفى عمى مجمكعة الخبراء ،يمكف اإلجابة عمى السؤاؿ الخامس لمدراسة ،مف خبلؿ
تصك مقترح لتفعيؿ دكر الجامعة لتحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة  ،يقكـ عمى مجمكعة مف
المنطمقات كاألسس ،كيسعى إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات
كاآلليات ،كذلؾ فيما يمى:

أ -امليطلكات األساسٔة للتصْر املكرتح
 تعد منظكمة الجامعة أبرز المداخؿ الحاكمة لتأسيس مجتمع المعرفة التي أصبحتتمثؿ ضركرة ثقافية كاجتماعية كاقتصادية كسياسية.
 إنتاج المعرفة كتطبيقيا ىك الذل يكفؿ بناء مجتمعات المعرفة كليس نقؿ المعرفةكاستيرادىا.
 اعتبار المعرفة متعددة األبعاد كضركرة الفصؿ بيف النظرية كالتطبيؽ كبيف المعارؼالضمنية كالصريحة.
 يعد قياـ الجامعة بأدكارىا ككظائفيا األساس الفعمي لطبيعة العبلقة بيف الجامعةكالمجتمع ،لذا فثمة ضركرة إلعادة النظر في ىذه األدكار.
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 إف مجتمع المعرفة الينمك إالداخؿ بيئة تؤمف بالمعرفة ،كبدكرىا المجتمعىكاإلقتصادل ،كما أف ىذا المجتمع الينطكر إال ضمف حركة عممية كقكرية كثقافية
تنأل عف اإلنغبلؽ كالتزمت ،كتنجك بإتجاه التنكع كالتعدد كالنسبية .

ب -أٍداف التصْر املكرتح:
استيدؼ التصكر المقترح بصفة رئيسة تفعيؿ دكر الجامعة لتحقيؽ متطمبات مجتمع
المعرفة ،كالمعبر عنيا في صكرة مف اإلجراءات كاآلليات التي تساعد الجامعة في تحقيؽ
كظائفيا ،كمف ىذه األىداؼ ما يمى:
 ربط التعميـ الجامعي باحتياجات سكؽ العمؿ. زيادة مصادر التمكيؿ الخاصة بالبحث العممي كتنكيعيا. -تقديـ خدمات كبرامج تتناسب مع متطمبات مجتمع المعرفة.

ج  -األدّار املكرتحة الْاجب على اجلامعة الكٔاو بَا لتلبٔة متطلبات جمتنع املعرفة
يتطمب مف الجامعة مجمكعة مف األدكار البلزـ تكافرىا لتخريج أفراد قادريف عمى انتاج
المعرفة كاستخداميا فى مجاالت حياتيـ التعميمية كاالجتماعية ،كيمكف تكضيح ىذه األدكار
فيما يمى:

رؤٓة اجلامعة:
 التركيز عمى حماية حقكؽ الممكية الفكرية  ،كدعـ أصحاب براءات اإلختراع ماديا
كمعنكيا ،تمكيؿ األفكار اإلبداعية كاإلبتكارية المنتجة لممعرفة.
 تكفرالمناخ المناسب لممارسة الحرية األكاديمية فى كؿ مؤسساتيا التعميمية كالبحثية
كالخدمية،تحسينا ألجكاء العمؿ ،كضمانا لتحقيؽ عممية اإلبداع المعرفى كالبحث
العممى ،كأداء الكظائؼ الجامعية فى مجالى التربية كالتنشئة ،كتعظيما لعكائد عمميات
التطكير كتككيد الجكدة كاألداء التى تجرل عمى قدـ كساؽ بالجامعات.
 تكليد المعرفة مف خبلؿ البحث كالتطكير كفقا لؤلساليب العممية ، .إضافة إلى تحديد
األسس كتحديد اآلليات التى تكفؿ تعظيـ عممية التعاكف كاالنفتاح الداخمى بينيا
كبيف الجامعات المصريةاألخرل كمراكزىا البحثية ،كترسيخ ركح التعاكف كاذكاء
التنافس بينيا ،فى إطار مف االلتزاـ الكطنى بالتكامؿ المعرفى كالكظيفى.
البرامج كاألنشطة الجامعية:
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 تنمىة أساليب التفكير الناقد لدل األفراد لبناء القدرات التنافسية.
 إستخدـ أنشطة إثرائية تعزز ثقافة نشر المعرفة كتبادليا.
 تطكير البرامج االكاديمية كالمناىج كتحديثيا بصكرة منتظمة ،تطبيؽ نظاـ الجكدة فى
كافة برامجيا التعميمية.
 إبتكار مراكز الجامعة البحثية برامج معرفية مقننة تييىء لمجتمع المعرفة ،مع
تطبيؽ التجارب التربكية العالمية الناجحة فى ميداف إنتاج المعرفة كاستيبلكيا.
 تدعبـ األنشطة ذات الطابع اإلستكشافى لتحقيؽ مجتمع المعرفة.

جمال خدمة اجملتنع:
 التنكع في مجاالت البحكث كربطيا بخدمة المجتمع لمكصكؿ إلى حمكؿ لمشكبلتيمف
خبلؿ تشكيؿ فرؽ بحثية لدراسة مشكبلت المجتمع كحمو.
 إعطاء فرصة لممجتمع المحمى لممشاركة في إدارة التعميـ الجامعي.
 زيادة التعاكف بيف الجامعة كمؤسسات المجتمع المدني ،بحيث تساىـ ىذا الييئات
كالمؤسسات في تمكيؿ البحث العممي.
 ربط اإلنتاج المعرفي خاصة البحكث كالتأليؼ العممي ،بحاجة المجتمع كالقطاعات
التنمكية التي تخدميا الجامعة ،مف خبلؿ مخطط بحثى تصنعو الجامعة بمشاركة
الييئات المستخدمة لممعرفة.
 مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تأسيس مجتمع المعرفة ،مف حيث مساىمتيا
في تمكيؿ التعميـ الجامعي ،كتبنييا لبعض المشاريع البحثية كعقد الدكرات التدريبية
لخريجي الجامعات لتأىيميـ معرفيان ،كتزكيدىـ بميارات سكؽ العمؿ.

 فتح مراكز تسكيؽ الخدمات الجامعية لممجتمع المحمى.

 تكظيؼ المعرفة المنتجة فى معالجة مشكبلت المجتمع،مع إطبلع كتكجيو أفراد
المجتمع المحمى عمى المستجدات التى تحدث فى مختمؼ أنحاء العالـ.
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 - 4جمال البخح العلنٕ:

 زيادة إنتاجية البحث العممي مف ِقبؿ الجامعة كالتبادؿ مع مراكز البحكث العربية،
كذلؾ مف خبلؿ زيادة عدد المجبلت كالكتب كالدكريات التي ينتجيا أعضاء ىيئة
التدريس.

 التكسع في إجراء البحكث العممية مف ِقبؿ أعضاء ىيئة التدريس كتدريب الطبلب
عمى إنتاج المعرفة ،كربطيا بمشكبلت كاقعية كاجتماعية ،كنشر نتائجيا كتداكليا
كتطبيقيا ،بحيث تحكؿ الجامعة إلى مصنع إلنتاج المعرفة.
 اإلىتماـ بإجراء البحكث التطبيقية التي تسيـ في تنمية المجتمع كرفع كفاءتو.
 قياـ تفاعؿ أكاديمي بيف كميات الجامعة كبيف األقساـ األكاديمية المختمفة داخؿ كؿ
كمية كبنية تنظيمية فعالة ،مما يثرل البحث العممي كيزيد مف قدرة الجامعة عمى
إنتاج المعرفة.
 اإلنفتاح العممي عمى الجامعات األجنبية كاإلستفادة مف خبراتيا العالمية ،بما يدعـ
فرص الجامعة عمى اإلبداع ،كاإلسياـ في حمقات المعرفة.
 تشجيع فرص النشر العممي اإللكتركني بأجكر رمزية،ككذلؾ النشر عمى المستكل
الدكلى باعتباره مقكمان لدعـ إنتاج المعرفة فى مجتمع المعرفة

 تشجع أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة فى المؤتمرات كالندكات العممية،مع حثيـ
عمى ترجمة كتب عالمية تشتمؿ معارؼ جديدة ،كاإلطبلع عمى أحدث الدراسات
العممية المتميزة .

 - 5املْارد البصرٓة:
 تحديد نصيبا مف المحاضرات يمكف مف تطكير االداء االكاديمى كالبحثى العضاء
ىيئة التدريس ،مع تقميؿ المياـ اإلدارية المعيقة لؤلداء.
 تككيف المجاف العممية كفؽ معيار المعرفة المتجددة  ،كالتمكف الميارل.
 حث أعضاء ىيئة التدريس عمى اإلسياـ فى البحث العممى بحكافز مادية كمعنكية.
 إجراء البحكث العممية التطبيقية لتزكيد المجتمع بالمعرفة المتخصصة ،مع بناء
قاعدة أساسية مف المكارد البشرية لتكاكب التطكرات المعرفية.
 - 42556

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol59/iss1/4

? ??? ??? ???? ?? ??????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ????? ??? ????:

دور جامعة الفيوم فى تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة من وجهة نظر بعض الخبراء.

 - 6البٔئة التعلٔنٔة اجلامعٔة:
 إتاحة المكتبة الج امعية لجميع أعضاء ىيئة التدريس لئلستفادة مف مصادر التعمـ،
مع تكفير المراجع كالمصادر العممية الكافية
 تكفير مراكز عممية متخصصة لتعميـ المغات ،ككذلؾ تكفير مراكز عممية إلعداد
المترجميف المتخصصيف بغية نقؿ المعرفة.
 ضـ مكتبة رقمية ذات مكاصفات عالمية تييىء لمجتمع المعرفة ،عمى أف تككف
مزكدة بمرافؽ كافية لئلستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات.
 تكفير مختبرات لممارسة الجانب التطبيقى لممعرفة.

د  -اإلجراءات ّاآللٔات الالزمة لتفعٔل أدّار جامعة الفْٔو
يتطمب تفعيؿ دكر جامعة الفيكـ فى مجتمع المعرفة مجمكعة مف اإلجراءات كاآلليات التى
تكفؿ تكفير البيئة الداعمة لتبية متطمبات مجتمع المعرفة ،باعتبار أف مجتمع المعرفة ال
ينمك إال داخؿ بيئة تؤمف بالمعرفة ،كيمكف تكضيح إجراءات كآليات تفعيؿ دكر جامعة الفيكـ
لتمبية متطمبات مجتمع المعرفة فيما يمى:
 ضركرة المشاركة المجتمعية فى تخطيط التعميـ الجامعى كادارتو كتمكيمو.
 إيجاد ألية لزيادة مصادر التمكيؿ البلزمة لمجامعة كتنكعيا.
 الحد مف التدخؿ الحككمى فى الشئكف الداخمية لمجامعة مما يفقدىا اإلستقبللية التى
تسعى إلى تحقيقيا.
 ضركرة المكاءمة بيف مخرجات الجامعة كاحتياجات سكؽ العمؿ.
 ضركرة مكاكبة البرامج كالمناىج الدراسية لمتطكرات العممية.
 ربط برامج التعميـ األكاديمى بمشكبلت المجتمع المحمى.
 تطكير النظـ كالمكائح الخاصة بالجامعة.
 التبلحـ بيف الجامعة كمؤسسات العمؿ بالمجتمع.
 تشجيع حضكر أعضا ء ىيئة التدريس لمندكات كالمؤتمرات العممية عمى المستكيات
الدكلية.
 اإلنفتاح العالمى عمى الجامعات األجنبية كاإلستفادة مف خبراتيا.
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 ربط اإلنتاج المعرفى خاصة البحكث كالتأليؼ العممى بحاجة المجتمع كالقطاعات
التنمكية التى تخدميا الجامعة.
 تفعيؿ دكر الجامعة فى تشجيع الدراسات كاألبحاث الجادة.
 تشجيع فرص النشر العممى اإللكتركنى بأجكر رمزية.
 إنشاء كحدات لتسكيؽ نتائج البحكث .
 تقميؿ األعباء الممقاة عمى عاتؽ أعضاء ىيئة التدريس بما يساعد فى أداء المياـ
البحثية.
 تقكية العبلقة بيف الجامعة كالمؤسسات البحثية مف جية كالقطاعات اإلنتاجية
كالخدمية كالصناعيةمف جية أخرل.
 التشجيع عمى ضركرة كجكد فرؽ بحثية متخصصة لدراسة مشكبلت المجتمعات.
 إيجاد أليات لتفعيؿ الحرية األكاديمية كحقكؽ الممكية الفكرية.
 تسييؿ الزيارات العممية ألعضاء ىيئة التدريس إلى جامعات الدكؿ المتقدمة.
 ضركرة كجكد خطة إستراتيجية قكمية لمبحث العممى.
 تطكير المكتبات الجامعية كالنظـ الرقمية بيا ،بما يكفؿ االشتراؾ فى قكاعد المعمكمات
الدكلية.
 قياـ الجامعة بنحديث المختبرات العممية كالمرافؽ التعميمية بما يكاكب التطكر الحادث
فى مجتمع المعرفة.
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املراجع:
أّال املراجع العربٔة :
 .4إبرهيم م دبررر يع يهلررا يعير سرام ا يررأسم سير ن
يع صه ر ل

.0

ررر ا تفع ررل راه د ررا م لررر يعتررره ع بسع س عررست

سل خر رر يع ت را ا مجمػة التربيػة ا كل رر يعتهب رر ا س عرر ير مره ا ع 725ر

ال كتابه  2003ص. 75

ر داضا رسر بهكرستا اي را راه يع س عرست يععهب رر لرة تم رر

ت را يع عهلرر رن ا أرر مظره

د مر ن د س م لر يعترره ع ل أرسا الراصػد الػدكلىا يعيرمر يعاسم رايععررر يعخرس ع د رها يع لكرر

يععهب ر يعيعار را ا يهة يعتعل م يععسعةا. 2072
.,
.1

ر غم م انظـ دعـ القرار ايع كتبر يع صه ر علم ه ايعتا ا ا صه ا .2002
ر
ييررتهيت

ر دبريعع

ا

هتك يت يررايه يع ر رة عل س عست يع صه ر ع ايكبر

ت ا يع عهلر هؤ ر

را المػػؤتمر الػػدكلى الخػػامس (مسػػتقبؿ إصػػبلح التعمػػيـ العربػػى لمجتمػػع المعرفػػة تجػػارب

كمعػػػايير كرؤل)ا لررة يعفت رهة ررن  73-71اع رراا يع لررر يعاررسمةا يعم ررسمهةر يع هك ر يععهبررة علتعلرر م
ايعتم را.2070

 .2يس ر ي ن إبهيم م بسمة ا يع ؤاهيت يال ت سد ر ايال تصس ر دلة يعتعل م يع س عة لة صه

خرالل يعمصف يعاسمة ن يعمهن يعع ه ن ب ث ه عةا مجمة التربية جامعة األزىرا كل ر يعتهب را

عا 701كتابه ا 2007ص ص .32-1

 .3مرراه ب ررا ة صررطفة بررا يعخ ررها اسػػػتراتيجية مقترحػػػة لمبػػػرامج التحكيميػػػة كالتجديديػػػة لخريجػػػػى
التعمػػػيـ العػػالى فػػى ضػػكء احتياجػػات التنميػػةا هيررسعر ركترراهيلا كل ررر يعتهب رررا س عررر در ن ر عا
07773

.4

ررر دبررري

ررر يعمررا أة اراه يع س عررست لررة تمرررم يعب ررث يععل ررة ا ار رهل دلررة يع ت ررااالمركػػػز

الديمقراطى العربى لمدراسات اإلستراتيجية كاإلقتصادية كالسياسيةا ام ا ا.2072

 .5يعب ث يععل

ايعتم ر اأعماؿ الممتقى الكطنيا يعهبسط 13ا  14به ل ا م اهيت كتسبر يعراعر

يع كلفر بسعب ث يععل ا.2001

 .6بهمس ج ير م يع ت رة يالم سلة اتقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ  ،000,نحػك إقامػة مجتمػع
المعرفة .يرهرنر يع كتب يإل ل ة علرال يععهب را.2001
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 .40بهمررس ج ير ررم يع ت رررة يالم ررسلةا تقريػػر التنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة لمعػػاـ  ،0000خمػػؽ الفػػػرص
لؤلجياؿ القادمة .يرهرنر يع كتب يإل ل ة علرال يععهب را.2002

 .44بهمررس ج ير ررم يع ت رررة يالم ررسلةا تقريػػػر المعرفػػػة العربػػػى لمعػػػاـ  ،0044/0040إعػػػداد األجيػػػاؿ
القادمة لمجتمع المعرفةا ربةا ؤيير لأر بن يه ر ل كتاما.2072

 .40ب ه صسعح يعه رى اآخهان ايع ايادر يععل ر علتهب را سمسمة المكسكعات العمميةا يعكا تا
ؤيير يعكا ت علتمرم يععل ةا.2002

 .4,تمه ه يعتم ريإلميسم ر يععهب رابرنامج األمـ المتحػدةاإلنمائى كالصػندكؽ العربػى لئلنماءاإلقتصػادل
كاإلجتماعى ا.2001

 .41يعتمه ر رره يعختر ررس ة عل ر ررؤت ه يعتهبر رراى يع يهبر ررا عكل ر ررر يعتهب ر ررر ايعتعل ر ر م يع ر ررس عة ب ر ر ن إمتر ررسج يع عهلر ررر
اييتأالكأسا مجمة العمكـ التربكية كالنفسيةايععرر()7ار ي به ا2000اصص.775-772

 .42سبهدبر يع

ر ا

ر خ هى كسظم ا مناىج البحث فى التربية كعمـ النفسا يعمسمهةا ريه

يعمأ ر يع صه را.2007

 .43س ر د سه ا فى التنمية البشرية كتعميـ المستقبؿ ،رؤية معيارية ا كتبر يعريه يععهب ر علكتسبا
يعمسمهة ا.7777

 .44س ر د سها مف ىمكمنا التربكية كالثقافيةا يعمسمهةا كتبر يعريه يععهب ر علكتسب ا.7773
 .81يسم يعر ن

ر س ن ر يالت سل يع مظا ة عتم ر أسهيت يعتفك ه يع عهل ر الاق يع عهل ر عبمس

ت ا يع عهلر يععهبة لة

ا عس ه يع ارة يع س لر يععسع را فى مؤتمر المعمكماتية كمنظكمة

التعميـا لة يعفتهة ن  4-3اع ا 2004ا يع ع ر يععهب ر عتكماعا س يعتهب ر بسعتعسان ا عأر
يعرهييست يعتهبا ر ايعبهمس ج يعما ة عتكماعا س يعتعل ما يعمسمهةا يع لر يرالا ص ص 710ا
717
 .46ين يعبستا

ر دبر يععسطةايعتعل م يععهبة بر ن إيت رهيف يع يرتمبل اطلرب يع رارة ايإلدت رسرا

مجمةالمعمكماتيةالسعكديةايععرر ()77ا. 2005

 .00ين

ر دهيبة م سم اراه يع س عر لة تم ر يع ت ا ا مؤتمر جامعة القاىرة االكؿ ،الجامعة

كالمجتمع ايعفتهة ن  75-73س ا ا طبعر س عر يعمسمهة ايعمسمهة ا .7770

 .04ي ر ر ن يعب ر ر الاى ا ير ررال ر دبر ررر يععظ ر ر م ي ر ر نا إدارة المعرفػػػػة مسػػػػتقبؿ التعمػػػػيـ فػػػػي مجتمػػػػع
المعرفةايعريهيعصاعت ر علتهب رايعه سضا7224مر .

 .00يعخطر يإليتهيت

ر ع س عر يعف اما)2027-2074اهؤ ر يتمبل ر ا س عر يعف ام.
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 .0,هب ررة صررطفة دل ررسن ا ت ررا يع عهلررر ر فررسم م يسي ر ر ا أعمػػاؿ المػػؤتمر الثالػػث كالعشػػػركف
لئلتحاد العربى لممكتبات كالمعمكماتا طه ا يع لر ()1ا. 2072

 .01ه س يعر هف ا استراتيجية مقترحة لتطكير التعميـ الجامعى فى مصرا دراسة مػستقبميةا هيرسعر
ركتاهيلا كل ر يعتهب را س عر لاينا .2002

 .02ه س

ر يع

رى ا تصكر مقترح لػدكر الجامعػة بمصػر فػي ضػكء متطمبػات مجتمػع المعرفػةا

هيسعر ركتاهيل غ ه م اهةا كل ر يعتهب را س عرير مها.2070

 .03ي ه

ر

ر هب اهؤ ر مته ر عتطا ه يعراه يع ت عة عع ا م لر يعتره ع يع س عة

يعفليط مة عتلب ر تطلبست

ت ا يع عهلرامجمةالقراءة كالمعرفةايععرر()753ا س اا صه

ا2074ايمظه يعهيبطا. http://search.mandumah.com/Record/760752 :
 .04يعر دلة بكهى االتحكؿ إلى مجتمع المعرفة ايعه سض ا كتبر يع لك دبر يعع

يععس ر ا2003

 .05ي ررعر غسع ررب سير ر نا نظػػػـ إدارة المعرفػػػة كراس المػػػاؿ الفكػػػرل العربػػػى ا ب رراظبةا هك يإل ررسهيت
علرهييست ايعب اث يإليتهيت

را. 2005

 .06يل سن يع ي مة ا يعاايبت ايع تغ هيت لة

ت ا يع عهلر اكرقةعمؿ مقدمة إلى ندكة اإلسبلـ

كمجتمع المعرفة ا هك يعيلطسن سباع علامسلر يإليال ر ا يمط ا 1-2سهع ا.2007

 .,0يمرع سيم ع بث ا ياليتا سه ل يعتعل م ا اهل دلة ياق يعع ل ا مجمة القادسية لمعمكـ
اإلدارية كاالقتصاديةاع لر( 747اع()22ا2071اص.13

 .,4يعير ر ر

ررر م ررسع ا ت ا ررل يعتعلر ر م يعع ررسعة ر يهي ررر مسهم ررر بر ر ن ص رره ايع سب ررسن ايعاال ررست يع ت رررة

ير ه ك رالة يع ر طه ايعي ر

ر مرسع ا ر س س لرة يعتعلر م يععرسعة ايع رس عةا دراسات تربكيػةا

كتبر يعمأ ر يع صه را يعمسمهةا  2001اص ص.222-745

 .,0ر ر رربل بر ر رررهينا سل يعرم ر ر ررسن ااالتجديػػػػػػػدفى التعمػػػػػػػيـ الجػػػػػػػامعىايعمر ر ررسمهة اريه يعمبر ر ررس علطبسدر ر ررر
ايعم هايعتا ااا.2007

 .,,صررسبه

ررراه ا يربعررسر يعتهبا ررر ع رررل يعاسبررت ايع ت ررال لر لليررفر يعتهب ررر" ر يهيررر ت ل ل ررر" مسهمررر

ل ر يرميررسق يعفكه ررر علتهب ررر يععهب رررا مجمػػػة جامعػػػة دمشػػػؽ لمعمػػػكـ التربكيػػػةا يع لررر  23ر ر يععرررر

(7ا)2ا ر قا س عر ر قا.2007

 .,1صسبه داض

راهى اب سه دراض

رراهىا راه يع س عرر لرة ت م رق ما رست

ت را يع عهلرر

ررن ا أررر مظرره د ررس م لررر يعتررره ع لررة س عررر ر ررقاالمجمػػة التربكيػػة ايع ر يعاررسمة ا يععرررر

776ا سهع ا .2074

 - 43,61

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 59 [2019], Iss. 1, Art. 4

دور جامعة الفيوم فى تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة من وجهة نظر بعض الخبراء.
 .,2صسعح سكه ي ناإيأس ست يع س عست يعع يه ر ل بمس
لمعمكـ اإلنسانيةا س عر يعكالرا يععرر 7ا .2074

 .,3صر رربسح ير ررن يع ب ر ررر ا راه يع س عر ررست يععهب ر ررر ل ر ر بمر ررس

ت ا يع عهلرامجمة كمية التربية لمبنات
ت ر ررا يع عهلر ررر ل ر ر

ر ررا يإلهمر ررسب

يع علا ست ر مظهة ممر را كرقة عمميػة مقدمػة فػي مػؤتمر جامعػة الحسػيف بػف طػبلؿ الػدكلي تحػت
شعار اإلرىاب في العصر الرقميا.2006

 .,4صررالح يعررر ن

ررر تال ررق امررسمة

ررر ررامع ايررة اراه يعررتعلم يإلعكتهامررة لررة بمررس

ت ررا

يع عهلررة يععهبة"رهييرإيت رهيل ر"ا مجمػػة كميػػة التربيػػة بشػػبيف الكػػكـ ا س عررر يع مال ررر ا يععرررر()1

ا.2005

 .,5صر ررالح دس ر ررر يع ر ررهمسن ا يعتعل ر ر م يع فتر رراح ايعتعل ر ر م در ررن بعر ررر ل ر ر يعر رراطن يععهب ر ر م ر ررا يعتطر رراه
ايالبريعا2072يمتهمت مظه يعهيبط.www.abhatoo.net,ma

 .,6دبر يعه ن يعع يا ا تطكير التعميـ الجامعي العربي ا يإليكمره ر ا م أة يع عسهف ر.ن صر70
.

 .10دبر يعفتسح الل ا ت ر ر يعع ل ر يعتعل ر لة س عر يع يتمبل ا مجمة العمكـ التربكيةايع لر
يرال ا يععرر ()7ا عأر يعرهييست يعتهبا ر ب س عر يعمسمهة ا يعمسمهة ا.7771

 .14دبررر يعامررسب دبررر يعامسبايرربسق يإلبررريع يععل ررة الررهص يإليررأسم لررة بمررس

ت ررا يع عهلررر بررسعاطن

يععهبر ررةا كرقػػػػػة مقدمػػػػػة لممػػػػػؤتمر العممػػػػػى الػػػػػدكلى األكؿ عػػػػػف مجتمػػػػػع المعرقػػػػػة :التحػػػػػديات
اإلجتماعيةكالثقافيػػة كالمغكيػػة فػػى العػػالـ العربػػى ا س عررر يعيررلطسن ررسباع ا يررمطا 2-2ر ي ر به

ا.2005

 .10دبريعتايب دبريعتايب دبريعاللايع س عر اراهمس يعتم اى لة
بأسيكطا ج ا17اع2الب يه ها2073ا مظه

ت ا يع عهلرامجمة كمية التربية

يعهيبط.http://search.mandumah.com/Record/675957

 .1,دبررريعط ف ير ن

رررها يررايه يع ر رررة ع ؤييررست يعتعلر م لررة يعرراطن يععهبررة لررة ظررل

ت ررا

يع عهلررر .مجمػػة كميػػة التربيػػة جامعػػة االمػػارات العربيػػة المتحػػدةا يعيررمر يعتسيررعر د ررها يععرررر 27

ا.2002

 .11دصسم يعف العة ا ت هبر س عر يع لك دبر يعع

لة يعت ال م ا

ت ا يع عهلر ا كرقة عمؿ

مقدمة لممؤتمر الدكلى عف مجتمع المعرفة  ،التحديات اإلجتماعية كالثقافية كالمغكية فى العالـ

العربى ا س عر يعيلطسن سباع ا يمط ا2005
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 .12دصسم د يععهب دبر ي ا مستقبؿ التعميـ الجامعى المصرل فػى ضػكء المتغيػرات
المجتمعيػةالمعاصرةا هيسعر س يت ها كل ر يعتهب را س عر طمطسا . 2003.

 .13دط ر ر ر ر ر ررر إي ر ر ر ر ر ر سد ل بر ر ر ر ر ررا يع ر ر ر ر ر ر ا راه يعتعل ر ر ر ر ر ر م يععر ر ر ر ر ررسع ل ر ر ر ر ر ر بمر ر ر ر ر ررس

ت ر ر ر ر ر ررا يع عهلر ر ر ر ر ررر

يععهب ر ر ر ر ل ر ر ر ر ظر ر ر ررل ت ر ر ر ررر ست يععصر ر ر ررها المػػػػػػػػؤتمر العربػػػػػػػػي الثالػػػػػػػػث ،الجامعػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػة

التحديات كاآلفاؽا يع مظ ر يععهب ر علتم ر يإلريه را يعمسمهةا.2070

 .14دلررة دبررر يعرره اف
تطلبر ر ررست

ررر مصررسهاتفع ل ما ررست يعب ررث يعتهبرراى لررة س عررر يعمص ر م دلررة

ررا

ت ر ر ررا يع عهلر ر ررر هؤ ر ر ررر ير ر ررتمبل راالمجمػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لضػػػػػػػماف الجػػػػػػػكدةفى التعمػػػػػػػيـ

الجامعىايع نايع لر()6ايععرر()20ا.2073
 .15لسهاق دبرل لل ه ا

ر دبريعفتسح يع كة ا الدراسات المستقبمية منظكر تربكلا يرهرناد سنا

ريه يع ي هة علم ه ايعتا اا.2001

رها ش د برا دراسات في تطكير التعميـ الجامعي في ضكء التحػديات المعاصػرة .يعمرسمهةا

 .16لت

يع ر ار علكتسب يع س ع ا.2007

 .20لالح خلف دل يعهب ع ا ك ف ر يع ايل ر ب ن خه ست يعتعل م يععسع اياق يعع لا المؤتمر
.24

العممي الثالثا كل ر يإلريهة ايال تصسرا س عر يعمسري را 2072, ,اص.224
ر إبهيم م

ر يع طالاى ابعض

كالت د س م لر يعتره ع بكل ست يعتهب ر يعتة ت ال

ران ت م مأم عبعض اظسلف يع س عر ا المؤتمر السنكل الثامف لقسـ أصكؿ التربية ،االداء

الجامعى ،كميات التربية الكاقع كالطمكحاتا لة يعفتهة ن  7-5يبت به ا يع مصاهة ا.7771

.20

ر يعع ب ا راهيع س عست ل بمس

ت ا يع عهلرا كرقة مقدمة لمممتقى العربي األكؿ حكؿ

دكر الجامعات فى تنمية كخدمة المجتمع ايع مظ ر يععهب ر علتم ر يإلريه ر ا يريكمره ر ا2004

.2,

ر طه فمة ا بعض مشكبلت التعميـ العالى كدكرىا فى ىجرة الكفاءات العممية دراسة مقارنة

.21

ر دلة مصه ا هؤى يتمبل ر ات سهب إ ل ر ادسع ر عتطا ه ات ر ث يعتعل م يععسعة يععهبة

فى مصر كالسكداف كالعراؽا هيسعر س يت ها كل ر يعتهب را س عر د ن
لة

عا .7770 0

ا تطلبست يععصها المؤتمر القكمى السنكل الحادل عشر )العربى الثالث (لمركز تطكير

التعميـ الجامعى ،يعتعل م يع س عة يع صهى آلسق يإلصالح ايعتطا ه 77-76ر ي به

ا 2002س عر در ن

عا بسعتعسان ا هك يعرهييست يع عهل را يع

يرالا س عر د ن

ر عا 2002اصص.302-267
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.22

ر دارة يعذ بسمةا راه يع س عست يعيعار ر لرة بمرس

ت را يع عهلرر كخ رسه ييرتهيت ة عل لكرر

يععهب ر يعيعار ر .مجمة رسالة الخمػيج العربػىا يععررر 722ا يعه رسضا كترب يعتهب رر يععهبرة عررال

يعخل جا. 2072
.23
.24
.25
.26

ر لسعح يع أمةاتطب ق يلت يه

ريلاب رعفس ل يعرهييست يع يتمبل ر .مجمة المعرفةا يععرر

754ايع لكر يععهب ر يعيعار رر ا يهة يعتهب ر ايعتعل ما.2007
ررر

ررر يرركهينا كظػػائؼ الجامعػػة المصػػرية عمػػى ضػػكء االتجاىػػات التقميديػػة كالمعاصػػػرة.

يعمسمهةا ريه يعامسلر علم ه ايعتا اا.2007

ر مب ل ماللا تأمبلت في مستقبؿ التعميـ العالي .يعكا تا ريه يعسر يعصبسح ا.7772

رررإبهيم م د رررا مؤتمرالتربيػػػة فػػػى مجتمػػػع المعرفػػػةا يع لررع يردلررة علامسلرررا يعمررسمهةا 2004

اص.72

 .30يع كتب يإل ل ة علرال يععهب ر ر تقرير التنمية اإلنسانية العربيػة لعػاـ " 000,م را إ س رر

ت را

يع عهل ررر"ا بهم ررس ج ير ررم يع ت رررة يإلم ررسلةا ايعص ررمراق يععهب ررة عام ررس يال تص ررسرى ايال ت ررسدةا

د سنا .2001
 .34مسل صب ة ا

ر ين يعطهيامرا هؤ ر مته ر عي ست يعتعل م يع س عة يع يتمبلة لة

يع س عست يرهرم ر لة

ا تطلبست

يع لر ( )71ايععرر ( )2ا.2072

ت ا يع عهلر امجمة العمكـ التربكية كالنفسية ا يعب ه ن ا

 .30مصاه بن مرس ف برن س را يععت برة ايإله رسر يالكرسر ة لرة كل رر يعتهب رر ب س عرر م رهين لرة
تطلبررست

را

ت ررا يع عهلررر ررن ا أررر مظرره يعطلبررر االمجمػػة السػػعكدية لمتعمػػيـ العػػالى ايعيررعار ر ا

يععرر( )72ا كتابه ا 2073اصص.17-77

 .3,مظ ر ير م يع ت رة علتهب ر ايععلام ايعامسلر ا التقرير العالمى لميكنسكك مف مجتمع المعمكمات
إلى مجتمعات المعرفة .بسه عا صره دن مظ ر يع اميكاا.2003

 .31أهى

ن ر سب ا ا م اى ايف

ت ا يع عهلر هؤ ر

سل يعر ن ا مريف يع س عست لة صه ا

س سمس لة

ريم ر ن مظاه د س م لر يعتره ع ب س عتة يعمسمهة ابمأسا مجمة

العمكـ التربكيةا يععرر يعهيباا يكتابها.2005

 .32مسر ر ين يعي را صالح يعر ن تال قاتفع ل راه يعتعل م يع س ع
يععهب ل تأي ع

ت ا يع عهلرا المؤتمر السنكم الثالث لممركز العربي لمتعميـ كالتنمية

“تكظيؼ المعمكماتية في ثقافة األجياؿ العربية" (رؤل كاستراتيجيات تربكية) ايعمسمهةا بهج
ي سا لب يه ها .2006
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 .33مسر ررر ي ر ن دلررةا دفررسف

ررر اتفع ررل راه يعتعل ر م يع ررس عة لررة تأي ر ع

ت ررا يع عهلررر هؤ ررر

يرتمبل ر .مػػؤتمر تكظيػػؼ المعمكماتيػػة فػػى ثقافػػة األجيػػاؿ العربيػػةا يع هكر يععهبررة علتعلر م ايعتم ررر

بسال تهيك ا س عر ي مس ايع بكر يععهب ر علتعل م يع فتاح بسعمسمهةا .2006
 .34م ررا إ س ررر

ت ررا يع عهلررر "ا تقريػػر التنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة لمعػػاـ 000,ا يع كتررب ير ل ررة

عل رررال يععهب رررا بهم ررس ج ير ررم يع ت رررة يإلم ررسلةر يعص ررمراق يععهب ررة UNDPعام ررس يال تص ررسرى

ايال ت سدةا 2001ر .745-744

 .35مألر دبر يعمسره طر ا دكر الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفة كسػبؿ تفعيمػوا هيرسعر
س يت هغ ه م اهةا كل ر يعتهب را يع س عر يإليال را غ ةا .2077

 .36مسعر ر ررر ختر ر ررسه يعا شا ر ر رررى ت ر ر رايله تطلبر ر ررست

ت ر ر ررا يع عهلر ر ررر بكل ر ر ررست س عر ر ررر يع لر ر ررك خسعر ر ررر

بب ررر ررن ا أررر مظرره د ررس م لررر يعتررره عامجمػػة العمػػكـ التربكيػػة كالنفسػػية ا س عررر يعمص ر م

ايعيعار را ج 7اع7ايكتابها.2073

 .40ا يهة يعتخط ط ايعتعسان يإلم سل ا التقرير الكطني لحاؿ التنمية البشريةا يععهيق ا بغرير ,
,2008ص.16.

 .44امسع يع مصف ا مجتمع المعرفة كاإلعبلـ ا. 2002
ررار ا بعرسر

 .40ايرف ير ر

رر يعتعلر م يع رس عةا ر يهيررر ت ل ل ررا مػػؤتمر جامعػة القػػاىرة لتطػػكير

التعميـ الجامعى رؤية لجامعة المستقبؿا  2رس ا ا س عرر يعمسمهةا ا 7777ا ص ص12-70 .

 .4,ايف ي ر

ار ا يعت سعفست ايع هيكست ب ن يع س عست ايع ؤييست يإلمتس ر رخل عتطا ه

يعتعل م يع س عةا المؤتمر القكمى السنكل العاشر )العربى الثانى (لمركز تطكير التعميـ الجامعىا
س عرريع ريتمبل لرة يعراطن يععهبرةا 25-26ر ري به ا س عرر در ن ر عا ا 2001ا ص

ص.777-743
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