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 دور اجلامعات املصرية جتاه جمتمع املعرفة
 اعداد 

 ملياء صالح علي حممد

 مستخلص
هدد  هد ا الثحدل  لدر تعدر  مجتمدع المعرفدة ودور الجامعدات المصدرية تجاهد  وتد تر 

الثحل من الدور ال ى ستقدم  الجامعات المصرية والجهود التر تبد لها للقيدا  ه ا أهمية 
المعرفة ,واستخد  الثحل المنهج الوصفر وال ى يت  من به ا الدور فر ظل وجود مجتمع 

خاللد  رصددد دور الجامعدات المصددرية تجدداه مجتمدع المعرفددة وجمدع المعلومددات وتنظيمهددا 
وتصنيفها وتحليلها بدقة للوصول  لر أفضل النتائج والتوصيات, وارتكز الثحل علر عدد  

قدد  الثحدل مجموعدة مدن مصدللحات منهدا ا الددور , مجتمدع المعرفدة ا وعنداء علدر  لد  
التوصيات والمقترحات منها : توفير المناهج والكورسات علر الشثكة العنكبوتية , التوسع 
فر نظا  التعلي  المفتوح والتعلي  عدن ثعدد , سدن القدوانين التدر تسدهل مدن ا سدتفاد  مدن 
نشدداء صدندوو تعداون دولددر معرفدر بدين مختلددد الددول لتثدادل الخبددرا ت البيئدة المحليدة واش

 مسدتدامة مهنيدة تنمية ثمشروعات والتجارب والنتائج  ات الصلة ثمجتمع المعرفة . القيا 
 انترنددت شددثكة وغيرهددا.  نشدداء المصددرية الجامعددات خريجددر راثلددة خددالل مددن للخددريجين
 . ومعلميه  اللالب وعين الثعض ثعضه  اللالب بين واإلتصال التواصل لتسهيل

 , الجامعة , مجتمع المعرفة الدور الكلمات المفتاحية : تعريد
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The role of Egyptian Universities towards knowledge 
society 

Lamia Salah Ali Mohamed  
Abstract 

The aim of this research is to know the knowledge society and the 
role of Egyptian universities towards it. The importance of the research 
comes from the role that Egyptian universities will provide and the efforts 
they make to play this role in the presence of the knowledge society. The 
research used the descriptive method through which the role of Egyptian 
universities towards the knowledge society is monitored and the 
information collected and organized. And classifying and analyzing them 
accurately to reach the best results, and recommendations, and the 
research was based on several terms, including (role, knowledge society) 
and accordingly the research presented a set of recommendations and 
suggestions, including: providing curricula and courses on the web, 
expanding the open and distance education system, enacting Laws that 
facilitate the benefit from the local environment and the establishment of 
an international knowledge cooperation fund between various countries to 
exchange experiences, experiences and results related to the knowledge 
society. Carrying out sustainable professional development projects for 
graduates through the Egyptian Universities Alumni Association and 
others. Establishing an internet network to facilitate communication and 
communication between students and each other and between students 
and their teachers. 
Keys words : The definition of role , university , knowledge society 
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 مقدمة البحث :
 ن الحددديل عددن  ددور  المعرفددة والمعلوماتيددة  نمددا هددو  درا  للنمددو المسددتمر والتددراك      

, وعددوال  المددزدح  للمعلومددات فددر مختلددد مجددا ت النشدداح اإلنسددانر وأحددوال المجتمعددات 
اللبيعددة واولددوان . وهدد ا الرصدديد المعلومدداتر فددر حالددة تحيددر وتلددور, وتصددحي  وتحييددر 
واسدددتبدال , يتسددد  ثاإلتسددداو والتنددداقض , ثالتثسددديا والتعقيدددد , وثالجزئيدددات والكليددددات , 

, ثالنسدبية فددر سدياو الزمددان اعلددة , بتعددد المصددادر والمرجعيداتالخامدد  والفثالمعلومدات 
ر  العلو  , وعإدرا  القصور فر العلو  , والحسدب للمجهدول ومدا يمكدن أن تعبوالمكان , 

  . ا2012اشبل بدران ,  ي تر ث  من جديد أو مفاجئات
المعرفة ل  تصث  ثعد من السمات الرئيسية لمؤسسات التعلي   وظيد ن توليد ونشر وت   

وثالتدالر يتحدت  أن تصدث  هد ه  . فدر الدولن العرعدر فيمدا عددا ثعدض ا سدت ناءات القليلدة
الوظيفة وظيفدة رئيسدية لمؤسسدات التعلدي  وخاصدة التعلدي  العدالر . وهكد ا يصدث  الثحدل 
ا ساسر والتلبيقر فدر العلدو  اللبيعيدة واإلنسدانية هدو القدو  المحركدة فدر هد ا المجتمدع 

ال  حتدر تصدث  مؤسسددات الدتعل  قددادر  علدر مجددارا  الدزخ  المعرفددر المنجدز فددر ثقدا  العدد
 .ا2005ازايرى بلقاس  ,المتقد  

التعلي  الجامعر فر معظد  دول العدال  الركيدز  اوساسدية التدر تبندر عليهدا حضدار   ديعو  
سددواء فدر الوقددت الدراهن أو مسددتقثال      أند  حلقددة الوصدل بددين اومد  وحيددا  المجتمعدات 

المتسارعة من انفجار . ففر ظل التحييرات المدرسة والحيا  المهنية والعملية وسوو العمل 
اعتماد ا قتصاد العالمر علر اوفكار وظهور تخصصات جديد  و ور  معلوماتية و معرفر 

تلدوير النمدا ا المعرفيدة علددر وتبندر نمدو ا اقتصداد المعرفدة يصدث  لزامددا علدر الجامعدة 
اونشددلة المجتمعيددة   يجدداداخددتال  أشددكالها . فددالتعلي  الجددامعر المسدداه  اوساسددر فددر 

فهو المنوح ث   عداد القوى الثشرية المنتجة فر المجتمع فالجامعة  والقادر علر تلويرها ،
مؤسسة تعليمية مهمتها ا ساسية  كساب اوفراد أسس المعرفة ومساعدته  علر مواجهة 
ا نفجار المعرفر ، وعلر هد ا يقدع علدر عاتقهدا تلدوير المعرفدة لتصدث  عضدو فاعدل فدر 

 جتمع المعرفة.م
فددال يوجددد اخددتال  حددول أهميددة الجامعددة ودورهددا فددر التلددوير والتنميددة لمجتمعاتهدددا    

الملقا  علر عاتق الجامعدة , واإلرتقاء بها  لر مصا  الدول المتقدمة وتعظي  المسئولية 
وثصور  خاصة فر الدول العرعية . فإن الجامعة يجدب أن تقدو  ثعمليدات مراجعدة وتقدوي  
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, ووضع استراتيجيات فاعلة المجتمعية و  سيما تل  المتصلة ثالجوانب المعرفية اووضا  
من تحديات , وثالتالر تحديد المسدارات التدر لتعر  أوضاعها الحالية وتحديد ما يواجهها 
واش ا كانت    .ا2015اعفا  محمد جايل , تضمن لها المساهمة فر بناء مجتمع المعرفة 
أيضا موجهة للمعرفة دافعة لقالر  التنمية  عدالجامعة  مصدرا للمعرفة ثشتر ألوانها فهر ت

ثمدا يلبدر  و ل  من خالل ما تنتجد  مدن معرفدة بهدد  رفدع مسدتوى خريجيهدا ، الشاملة ،
ف صددثحت الجامعددات فددر عصددرنا الحددالر تواجدد  تحددديات العلددو   متللثددات سددوو العمددل ،

وا تصددا ت ثصددفة خاصددة ، وعليدد   بدد أن تهددت  الجامعددات بإعددداد الكددوادر  والتكنولوجيدا
الثشددرية لمواكثددة التحييددرات المعاصددر  ومتللثددات العصددر الدد ى يتللددب مسددتوى عاليددا مددن 

علدددر التكيدددد مدددع و القددددرات والمهدددارات والتفكيدددر العلمدددر القدددادر علدددر تلدددوير نفسددد  ، 
 . ا 2008 ا أحمد سيد حيدر ,المستجدات وتلورات العصر

 مشكلة الثحل :
فرض مجتمع المعرفة نفس  ثقو  علر حركة تلور المجتمعات , وثالتالر صدار تنظدي      

نتاجهدا ونشددرها وتوظيفهدا مددن  مهدا  التعلددي  , وهندا يبددرز الددور الجددوهرى بدرز أالمعرفدة واش
لالقتصداد الجديددد ا للتعلدي  فدر عمليدة بندداء المعرفدة , التدر هدر أحددد المكوندات اوساسدية 

اقتصداد المعرفدة ا , كمددا صدار التعلددي  ثم اثدة البنيدة التحتيددة للتنميدة , فهددو اوسداس فددر 
المعرفددة , وكد ل  اإلرتقدداء ثالعقدل و اوداء اإلنسددانر . وتمشديا مددع  وظيددونقددل وت نتداا 

أصدث  , ا تجاهات العالمية فر ديمقراليدة التعلدي  بإتاحدة فدرت التعلدي  المتميدز للمجتمدع 
را  كبيدرا يدهنا  تحد ونظمة التعلي  المعاصر  فر مختلد المجتمعات الدولية ممدا أحددل تحي

فر التدريس والتعلي  فر الددول فر دور المؤسسات التعليمية وخاصة ثعد شيو  ا نترنت 
المتقدمة وظهور ما يعر  ب "بيئدات التعلدي  المبنيدة علدر ا نترندت" , لد ا كدان منلقيدا أن 

أنظمة التعلي  للمستحد ات التكنولوجية بإجراء تحييرات ج رية بها حتدر تسدتليع تستجيب 
 . ا2012امنال صثحر محمد , تحقيق أهدا  مجتمع المعرفة 

 أى يتضمنها التر المكونات أه  فيها تشكل المعرفة ث ن المعرفة مجتمعات تتميز       
 اونشلة وكافة,  وال قافة والمجتمع ثا قتصاد يتصل فيما وخاصة,  نشاح أو عمل

,  والمعلومات المعرفة من كبير ك  توافر علر معتمد  أصثحت التر اوخرى  اإلنسانية
 أصث  وقد الخا  المواد أو المنتجات أه  من لدي  المعرفة ثكون  المعرفة مجتمع ويتس 
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 صثحر منالا التالية الصفات علي  تحلب ال ى المجتمع أن  علر المعرفة مجتمع  لر ينظر
 ا: 2012,  محمد

 ، والمجتمع لألفراد اليومية الحيا  فر والفاعل المؤ ر الرئيس المصدر هر المعرفة -1
 . العامة والسياسة

 ، العلمر والثحل ، والتكنولوجيا ، وا نسانيات ، العلو  علر المعرفة تشتمل -2
 .والمستتر  التقليدية وال قافة ، والفنون  واودب واللحات والترعية واإلبدا  ، الثشرية والتنمية

 للنضوب قابلة غير أنها فر ليس اوخرى  المادية المصادر عن المعرفة تختلد -3
 . المستخدمين وتعدد ثالشراكة وتنمو تتزايد أنها بل وحسب،

نتاجها والمعرفة المعلومات تحديد علر المعرفة مجتمع يعمل -4  ونشرها وتحويلها,  واش
 .  الثشرية التنمية أجل من واستخدامها

 فر وتساعد الثشرية تخد  العولمة لجعل الضرورية اللرو  المعرفة مجتمع يهيئ -5
 . رخائها

  ل  تحقيق أجل من ولدي  ، اوفضل نحو والتحير التلور دائب المعرفة مجتمع  ن -6
 . اومد لويلة عالمية رؤية
 . المعرفة لمجتمع السياسية للقو  الرئيس المصدر هر المعرفة -7
 المصدر ه  الثشر بجعل و ل  ، المعرفة مجتمع لدى مميز  قيمة الثشرية لللاقة -8

 . واإلبدا  لإلنتاا الرئيسي
 والتواصل ا تصال وسائل عبر ومتين جيد ثشكل ومتراثا متواصل المعرفة مجتمع -9

 .ويسر ثسهولة المعلومات مصادر  لر يصل أن ويمكن  ، الحديل
حيل يرتثا مجتمع المعرفة ثمفهو  مجتمع الدتعل  الد ى يتدي  فرصدا للفدرد ليدتعل  ليعدر ،  

، و لد  يتللدب ضدرور   يشدار  اخخدرعل  ليعيش مدع اخخدرين ، ويدتعل  لويتعل  ليعمل ويت
وه ا يم ل تحديا  وجود شريحة عريضة من المجتمع علر مستوى تعليمر عال ومتلور ،

هددا مصددر ويلقددر عليهددا مسددئولية تلددوير نفسددها ثحيددل تصددث  لددنظ  التعلددي  العرعيددة ومن
 .ا 2014امحمد  براهي  منتصر ,مجتمعات منتجة للمعرفة 

فثالرغ  مما تب ل  الجامعات المصرية من جهود لتحسين اوداء الجامعر ، اإل أن هنا      
ت  من الدراسات أجريت فدر جمهوريدة مصدر العرعيدة عدن التعلدي  الجدامعر ومشدكال  ا  عديد

ة فدر الوسددا التعليمدر الجدامعر ترجدع  لددر الثتبدين أن ك يدرا  مدن المشددكالت والظدواهر السد
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قصددور الجامعددة عددن أداء دورهددا  زاء مجتمددع المعرفددة ، ف شددارت دراسددة اوفدداء  بددراهي  
ا  لر أن التعلي  العدالر المصدرى يعدانر مدن ثعدض المشدكالت التدر تحدول 2015صادو، 

 ا : 2015اوفاء  براهي  الصادو ,  المعرفة منها دون قيام  ثمها   نتاا ونشر
 انفصال النشالات المعرفية وعد  تكاملها . -1
ضعد قدرت  علر مواجهة التحو ت ا قتصادية والسياسية والتكنولوجية والعلميدة  -2

 وتدويل التعلي  .
 عليها.ضعد اللاقة ا ستيعابية لمؤسسات التعلي  العالر وتزايد الللب ا جتماعر  -3
 اوعداد الهائلة من الخريجين غير المناسبين لمستجدات العصر . -4
تتس  مؤسسات التعلي  العالر فر معظ  الدول العرعية ومنها مصر ثالحدا ة ، نتيجة  -5

 ل ل  فإنها تحتاا لوقت لويل لترسخ بنيتها المؤسسية وتجود دورها المعرفر .
مفهو   ا ضرور   عاد  النظر فر2019ن ،كما بينت نتائج دراسة احسن مصلفر حس   

المعرفدة ثاعتثارهدا المحددر  الدرئيس للنمددو ا قتصدادى المرتفدع وتحقيددق التنميدة المسددتدامة 
وتدنر الوضع المعرفر لمصر وال ى تسبب فر  حدال فجو  معرفيدة  الشاملة والمتكاملة ،

بين مصر وعين ثعض بينها وعين الدول المتقدمة ، واتسعت ه ه الفجو  المعرفية لتصث  
ضدعد قددر  و الدول العرعية  ات الترتيب العالر فر التصنيفات العالميدة علدر حدد سدواء ، 

علدر تلبيدة متللثدات بنداء اقتصداد  –بوضدع  الحدالر  –وكفاء  التعلدي  الجدامعر المصدرى 
  .ا2019احسن مصلفر حسن , المعرفة 

 : ا  لر2014دراسة اكريمة محمود شاكر,  توصلتين فر ح   
تضمين  ل  الدور مدن خدالل وظدائد الجامعدة أهمية الدور التنموى للجامعة وأهمية  -

 لمواكثة عصر المعرفة . 
 ثالشكل المنشود بجميع الكليات العملية والنظرية .عد  تحقق الدور التنموى للجامعة  -

 لر أن هنا  عددا  من المتللثات ا  2017دراسة امياد  السيد حسين ,  توصلتو    
نشدداء  الواجددب توافرهددا لبندداء اقتصدداد المعرفددة مددن أهمهددا تلددوير التعلددي  الجددامعر , واش

للعلدد  والتكنولوجيدا , كمددا توصدلت الدراسددة  لدر ضددعد قدددر  نمدا ا وصدديؤ مؤسسدية 
مشدروعات تلددوير التعلدي  الجددامعر علددر تحقيدق اوهدددا  التددر وضدعت مددن أجلهددا , 

التعلي  الجامعر الحالية علر تحقيق متللثات اقتصاد المعرفة , منظومة وضعد قدر  
عالو  علر ضعد عناصر النجاح كاملة ثالنسثة لحدائق التكنولوجيا المصرية , حيل 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 
 لمياء صالح علي محمد                                    دور الجامعات المصرية تجاه مجتمع المعرفة

177 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

فدر عالقتهددا المثاشدر  والرسدمية مددع الجامعدات المصدرية الحكوميددة , أن هندا  ضدعفا 
  .الجحرافر للجامعات ثاإلضافة  لر ثعد موقعها الجحرافر عن الموقع 

ا  لدر اتفداو نظدامر التعلدي  المفتدوح  2012دراسة امنال صثحر محمدد ، خلصتكما    
والتعلي  عن ثعد علر ضرور  توفير فرصة التعلي  لمن يرغب دون قيود ، وأن هنا  عديد 
من التحديات التر تواج  تلبيق نظامر التعلي  المفتوح والتعلي  عدن ثعدد ، وأوصدت ببنداء 

   . مجتمع المعرفة وتوفير متللثات بنائ
وع ل  تتحدد مشكلة الثحل فر أن الجامعة ملالثة بإعدداد وتخدريج نوعيدة جيدد  مدن     

 ، المتعلمدين   تملد  المعرفدة وأدواتهدا فحسدب ، بدل تملد  القددر  علدر الدتعل  مددى الحيددا 
 مهاراتها فر ظل تنامر مجتمع المعرفة والمستجدات المتلور  . وتلوير

 شكلة فر التساؤ ت ا تية :وفر ضوء ما سبق يمكن صياغة الم
 دور الجامعات تجاه مجتمع المعرفة ؟ ويتفر   لر تساؤ ت فرعية هر :ما   -
 المعرفة ؟ما مجتمع   -
 ما سمات  ؟ -
 ما هر أثعاده ؟ -
 ما عوامل انتشاره ؟ -
 ما متللثات  ؟ -
 ما ميزات  ؟ -
 ما واقع دور الجامعات المصرية تجاه مجتمع المعرفة ؟ -
 فر ظل مجتمع المعرفة ؟المصرية  اتالجهود التر تب لها الجامع ما -
 ؟ما المقترحات والتوصيات لتفعيل جهود الجامعة فر ظل مجتمع المعرفة   -

 أهدا  الثحل :
دور الجامعدات المصدرية  تعدر يهد  الثحل الحالر  لدر تعدر  مجتمدع المعرفدة  و        

 فر ظل  مجتمع المعرفة .
 أهمية الثحل : 

تكمدن أهميدة الثحدل الحدالر فدر الدددور الد ى سدتقدم  الجامعدات المصدرية ومدددى         
  سهامها فر ظل وجود مجتمع المعرفة , والجهود التر تب لها الجامعة للقيا  به ا الدور.

      منهج الثحل :
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 لمالئمتد  نظدرا   الوصدفر المدنهج اسدتخدا  علدر موضدوع  ثحك  الحالي الثحل يعتمد     
نمدا,  وتنظيمهدا البياندات جمع علر يقتصر   المنهج فه ا. ’’  الثحل لموضو   يتعددى واش

 الواقدع فهد  فدر تسده  استنتاجات  لر للوصول,  مدلو تها بين والرعا,  تحليلها  لر  ل 
 الثحدل ثمشدكلة المرتثلة والعالقات العوامل تحديد يمكن المنهج ه ا  لار وفر.  وتلويره
 ا1996دالين , فان ب بولد ديوا ،،.وتفسيرها

 مصللحات الثحل:
يكون مصدرا فر الشعر ، وقد يكون دورا واحدا مدن دور الحمامدة ودور  الدور لحويا: قد

 . ا2005امجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزى , الخيل , وغيره عا  فر اوشياء 
 . ا1987اعلر بن الحسن الهنائر , ويشير الدور لحة  لر اإلضلال  ثمهمة   

ويمكن تعريد دور الجامعة  جرائيا ث ن  مجموعة اإلجراءات والواجثات الجديد  التر        
 مجتمع المعرفة . تجاه تقو  بها الجامعة واقعيا

 مجتمع المعرفة:
هو  ل  المجتمع ال ى يحسدن اسدتعمال المعرفدة فدر تسديير أمدوره واتخدا  القدرارات        

الرشيد  ، وهو أيضا المجتمع ال ى ينتج المعلومة لمعرفة خلفيات وأثعاد اومور  السليمة و
خددافيير,  افرانشيسددكوثمختلددد أنواعهددا ، لدديس فددر بلددده فقددا بددل فددر أرجدداء العددال  كلدد  

 . ا2011
  جراءات السير فر الثحل :

 العددا  اإللددار وضدع تدد  السدداثقة والدراسدات الترعددوى  الثحددل أدبيدات علددر ثداإللال  -
,  المدددنهج,  اوهميدددة,  اوهددددا ,  والمشدددكلة,  المقدمدددة:  يشدددمل الددد ى ثحدددللل

 . راوول خلو ال فر تناول  ت  ما وه ا,  واإلجراءات, المصللحات
تعريددد لمجتمددع  رصددد تدد  السدداثقة والدراسددات الثحددول علددر اإللددال  خددالل مددن -

المعرفدة ,أثعداده , متللثاتد  , ميزاتد  , سدمات  ,العوامدل التدر سداهمت فدر  قامتد  
 وه ا ماخصصت ل  الخلو  ال انية .

عددرض واقددع الجامعددات المصددرية  تدد  والمراجددع اودبيددات علددر اإللددال  خددالل مددن -
وه ا ما ودورها فر ظل مجتمع المعرفة والجهود المب ولة لتلوير التعلي  الجامعر 

 ت  لرح  فر الخلو  ال ال ة .
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فر ظدل  بدورها الجامعة قيا  بواقع خاصة نتائج من  لي  التوصل ت  ما ضوء فر -
مجتمع المعرفة ت  تقدي  مجموعة من المقترحات والتوصيات وه ا ما ت  لرح  فر 

 الخلو  الراثعة واوخير  .
 اإلطار النظرى للبحث :

لقد ثات واضحا اليو  أننا  زاء شكل جديد من التلور المجتمعر يعتمد فر نما سيلرت     
ونفو ه علر المعرفة ,    تتعاظ  مكانة صناعة المعرفة وأهميتها بوصفها الركيز  اوساسية 

قو  اونشلة المعرفية لتتبوأ أك ر المفاصل حساسية فر بناء ا قتصادات الحدي ة , وتعزز 
فر منظمة اإلنتاا ا جتماعر . ل ا فقد ُعددت المعرفدة أهد  مظداهر القدو  فدر عدال  وت  يرا 

رأس المال الثشرى وُحسن ا ستفاد  من  فر الحد , لما لها من دور فاعل ومؤ ر فر  عداد 
,   وقدرات  منللق التنمية وأداتهاعملية التنمية الثشرية المستدامة .    أن ا نسان ثلاقات

 . ا2011انح  حسين نعمة , ا النهائر وغايتها م لما هو هدفه
واسددتحالل المعرفددة محليددا مجتمددع المعرفددة المجتمددع القددائ  والقددادر علددر  نتدداا  يعددد      

مكاندات  اتيدة محليدة , عدالو   وتلبيقها ونشرها معتمدا فر  ل  علر ما لدي  من مدوارد واش
 .ا2012امندال صدثحر محمدد ,علر كون صدناعة المعرفدة قلاعدا اقتصداديا قائمدا ب اتد  

التدر  بدد وع ل  فرض مجتمع المعرفة نفس  ثقو  علر حركة تلور المجتمعات اإلنسدانية 
 .لها أن تت  ر بإرادتها أو رغما عنها , وتتفاعل مع    ا أرادت لنفسها الثقاء 

فدر مواجهددة وممدا تجددر اإلشددار   ليد  أن مجتمددع المعرفدة تنحصددر مشدكلت  اوساسددية    
ة متفجددر  بإيقاعددات متسددارعة فددر كافددة المجددا ت العلميددة والتقنيددة , وثالتددالر صددار معرفدد

تنظي  المعرفة وانتاجها ونشرها وتوظيفها من أبرز مها  التعلي  , اومر ال ى يتللب تنمية 
اضددياء الدددين عبددد الشددكور زاهدددر , نتدداا واسددتهال  هددد ه المعرفددة  ثشددرية قددادر  علددر 

 . ا2005

وحتدر عنددد القددول ثدد ن التعلدي  يقددد كمدددخل حاكمددا إلقامدة  لدد  المجتمددع المعرفددر , 
ثمقدوره أن يصنع اللبنات اوولر لبنية أساسية معرفية تمكننا من الدخول ثقو  فر فالتعلي  

المنافسة العالمية فر مجا تها المختلفة والجامعدة علدر قمدة النظدا  التعليمدر يجدب  جالم
, و ل  ثانشحالها بتكامل المعرفة , وعإنتداا المعرفدة وعتلدوير نظد  اأن تكون مشحولة به 

المعلومات المتكاملة واوك ر شمولية ل ل  فمهنة التعلي  ل  تعد هر تحصديل المعدار  فدر 
المقددا  اوول , بددل تنميددة مهددارات الحصددول عليهددا وتوظيفهددا , وتوليددد المعددار  الجديددد  

https://mathj.journals.ekb.eg/


 
 لمياء صالح علي محمد                                    دور الجامعات المصرية تجاه مجتمع المعرفة

180 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

, بل تقصد ث  ضدرور  التركيدز علدر ال ماد  التعلي  تعنر ب ل   هم ورعلها ثما سثقها و 
اوفكار الرئيسية والمفاهي  اوساسية للماد  التعليمية دون الحشدو والتفاصديل , فهد ا الكد  

اوائدل وفيدق الهائل من المعرفة يحتاا  لر تنظي  سريع ومستمر لمدن يريدد أن يسدتخدم  
يبدو أن التحييرات التر يشهدها العال  وثاوخت دول الولن العرعدر  .ا 2013رضوان , 

تقتضددر مددن المؤسسددات التعليميددة ثمددا فيهددا الجامعددة مراجعددة أهدددافها ثمددا ومنهددا مصددر 
, ومن هنا وجب علر الجامعة  عاد  النظر فدر يتماشر مع ه ه التحييرات وتل  التحو ت 

نمددر المهددارات المعرفيددة والسددلوكية والعمليددة فلسددفتها وأهدددافها وعرامجهددا لتقدددي  تعلددي  ي
 والوجدانية لدى اللالب .

ويمكن القول أن سمات مجتمع المعرفة تستمد أساسا من سمات تكنولوجيا المعلومات     
 : ا 2012ارعحر مصلفر عليان ,  اتها , والتر يمكن  جمالها فر النقاح التالية 

 حول أو التفتت ونها تراكمية .أن المعلومات غير قابلة لالستهال  أو الت -
وتنمية قدر  اإلنسدانية علدر اختيدار أن قيمة المعلومات هر استثعاد عد  الت كد ,  -

 أك ر القرارات فعالية .
أن سر الواقع ا جتماعر العميق لتكنولوجيا المعلومات هو أنها تقو  علر أساس  -

التركيز علر العمل ال هنر , وتعميق  من خدالل  بددا  المعرفدة , وحدل المشدكالت 
 .وتنمية الفرت المتعدد  أما  اإلنسان 

وعلر ه ا يمكن القول أن مجتمع المعرفة فر حالة تنامر مستمر فهو أشمل مدن 
وهو يعتمد ثشكل أساسر علر المعرفة وعلر تعدد من فرو  العل   ا  واحد ا  يض  فرعأن 

المعلومات وتنوعها فهو العنصر الفاعل فر حيا  المجتمعات الثشرية التر جاء ليكون 
 لو  خدمتها وتيسير سبل معيشتها .

 أثعاد مجتمع المعرفة :
للتحيددرات التددر لددرأت علددر المجتمددع ظهددرت مجموعددة مددن اوثعدداد الجديددد   وفقدداُ         

لمجتمدددددددددع المعرفددددددددددة ويمكددددددددددن توضددددددددددي  هددددددددد ه اوثعدددددددددداد فددددددددددر النقدددددددددداح التاليددددددددددة 
 : اhttp://hem.bredband .net /l dcc/ s2 / s 142.htmا

المعلومة فر مجتمع المعرفة هر السلعة أو الخدمة الرئيسدية  دالثعد اوقتصادى : تع -1
يجادصدر اوساسر للقيمة ا قتصادية و والم فرت العمل , وه ا يعندر أن المجتمدع الد ى  اش
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ينددتج المعلومددة ويسددتعملها فددر مختلددد ميددادين اقتصدداده ونشددالات  هددو المجتمددع الدد ى 
 يستليع أن ينافس ويفرض نفس  .

الثعددد التكنولدددوجر : مجتمدددع المعرفدددة يعندددر انتشدددار وسدددياد  تكنولوجيدددا المعلومدددات  -2
فر مختلدد مجدا ت الحيدا  ، وهد ا يعندر ضدرور  ا هتمدا  ثالوسدائا اإلعالميدة  يفهاوظوت

والمعلوماتية وتكييفها وتلويعها حسب ظرو  كل مجتمدع ، كمدا يعندر الثعدد التكنولدوجر 
 توفير البنية الالزمة من وسائل اتصال وتكنولوجيا ا تصا ت وجعلها فر متناول الجميع .

  يعنر مجتمع المعرفة سياد  درجة معينة من ال قافة المعلوماتية الثعد ا جتماعر :   -3
فر المجتمع وزياد  مستوى الوعر بتكنولوجيا المعلومدات وأهميدة المعلومدات ودورهدا فدر 
الحيا  اليومية ، والمجتمع هنا ملالب بتوفير المعلومات الضرورية من حيل الك  والكيدد 

 . ومعدل التجدد مع تلوير مهارات اوفراد
الثعددد ال قددافر :    يعنددر مجتمدددع المعرفددة  علدداء أهميدددة كبيددر  للمعلومددة والمعرفدددة  -4

وا هتما  ثالقدرات اإلبداعية لألشخات وتوفير  مكانية حرية التفكير واإلبدا  والعدالة فدر 
توزيع العل  والمعرفة والخدمات بين اللثقات المختلفة فر المجتمع ، كما يعنر نشر الوعر 

 ة فر الحيا  اليومية للفرد والمؤسسة والمجتمع ككل .وال قاف
الجمداهير فدر اتخدا  القدرارات ثلريقدة  مشاركةالثعد السياسر : يهت  مجتمع المعرفة ث -5

رشدديد  وعقالنيددة أن مبنيددة علددر اسددتعمال المعلومددة ، وهدد ا ثلبيعددة الحددال   يحدددل اإل 
بتوسدع حريددة تددداول المعلومددات وتددوفير مندداى سياسددر مبنددر علددر الديمقراليددة والعدالددة 

 والمساوا  والمشاركة السياسية الفعالة . 
أو   مارهاقيدة فدر  مدتال  المعرفدة والمعلومدة وكيفيدة اسدتهد ا تكمدن القدو  الحقيوعلدر     

تسويقها وهنا تظهر قدر  المجتمعات وتفوقها علر ثعضها الثعض فصاحب المعلومة هدو 
فشدمول مجتمدع المعرفدة علدر مختلدد  صاحب النفو  وهو اوقوى واوقدر علر المنافسدة 

والسياسدية التددر تعمدل علدر نشددر ا ثعداد ا قتصدادية والتكنولوجيدة وا جتماعيددة وال قافيدة 
المعرفدة وسددهولة تددداولها يفدرض علددر المجتمددع وعخاصددة مؤسسدات  التعليميددة ثمددا فيهددا 

 الجامعر التعالر مع  وا ستجاثة ل  وا ستفاد  من  فر مختلد نواحر الحيا  .
 متللثات مجتمع المعرفة :

يتللدددب ظهدددور مجتمدددع المعرفدددة تدددوافر  مكاندددات خاصدددة تهيدددئ الفرصدددة لالضدددلال       
ثاوعمدال واونشددلة الجديددد  التددر تتفدق مددع التحددول  لددر  نتداا المعرفددة واعتثارهددا سددلعة 
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المنتج لها ويمكنها الصعود فر تجارية تعرض للبيع والشراء وتكون مصدر دخل للمجتمع 
ى, وثلبيعدة الحدال فدإن هد ه اوعمدال سدتكون  ات ك ى سلعة أخر  وج  المنافسة العالمية

خات ومتميدز وتعتمدد علدر أدوات ووسدائل وأسداليب جديدد  تحتداا  لدر تدوافر ندو  لاثع 
خات من التعلي  والتدريب يتناسب مع الظرو  واووضا  الجديدد  ويؤهدل للقيدا  ثالمهدا  

ثاشدر بتقدددي  وهدر مهدا  تتصدل ثشدكل م المعرفددة الصدعثة التدر سدو  تسدتخد  فيهدا هد ه
لدر أشددخات  لدد  يكونددوا الخددمات العامددة التددر سدو  تمتددد  لددر مجتمعدات ومنددالق بددل واش

 .ا 2015اوفاء  براهي  الصادو , يحصلون عليها من قبل 
وثالتالر يترتب علر ا نفجار المعرفر " ور  المعلومات" مجموعة مدن المتللثدات يجدب     

  :ا 2013اوائل وفيق رضوان , لتعلي  أن ت خ  بها السياسات التعليمية فر مجال ا
تنميددة قددددر  اللددالب علدددر اسددتخدا  وتوظيدددد المعلومددات والقددددر  علددر معالجدددة  -

 المعلومات .
تحسين متوسا نصيب اللالب من اوجهز  التكنولوجية الحدي ة وعخاصة الكمبيوتر  -

ينمددر مهاراتدد   ا  ثحيددل تتحسددن قدددر  اسددتخدام  لهدد ه اوجهددز  اسددتخداما مثاشددر 
 ومعارف  التكنولوجية .

اسددتخدا  لددرو التدددريس والتقددوي  الحدي ددة واوك ددر توظيفددا لتكنولوجيددات التعلددي   -
الحديل وشثكة ا نترنت حتر يتعود اللالب علر نظ  التعلي  ا لكترونر والوسائا 

 المتعدد  فر التعلي  .
ك در قددر  علدر ا سدتمرار تنمية القدر  علر التعل  ال اتر , ثحيل يصدث  اللدالب أ -

 فر عملية التعل   اتيا ثا ستعانة ثالتكنولوجيات الحدي ة وشثكة ا نترنت .
لبناء مجتمع المعرفة  وأوصت دراسة امنال صثحر محمدا بتوفير عديد من المتللثات    

 من بينها:

 توسيع مفهو  ديمقرالية التعلي  . -
 العلو  وتكاملها .ت كيد مبدأ وحد  المعرفة اإلنسانية وتقارب  -
 توسيع المدار الزمانر والمكانر للتعلي  والتعل  . -
 تعظي  اإلفاد  من توظيد التكنولوجيا المتلور  فر عمليتر التعلي  والتعل  . -
 ا2007,وقرأحمدد شد ,2006,فايز مدراد ميندا,2005اشبل بدران ,وأضا  كل من     

 : مجموعة من المتللثات هر كاختر 
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 اإلبدا  واإلفاد  من لاقات جميع الثشر اإلبداعية  لر أقصر الحدود .تنمية  -1
 يتحت  علر التعلي  أن يواكب التحيرات المعرفية وأن يسه  فر  حدا ها . -2
 قامدة نظدا  تعليمدر جيدد يواكدب التحيدرات المعرفيدة ليحقدق أعلدر معدد ت الجدود  فددر  -3

 مجتمع المعرفة .  التنمية الشاملة ال ى يعد أه  متللثات ومقومات
له ا فإن من أه  الخلر فر تشييد مجتمع المعرفة العرعر الحديل والعمل علدر نمدوه     

فدر ظدل التلدورات العالميدة الحدي دة ثانتهداا بإلراد تلوير التعلي  العالر والثحول العلميدة 
المجدال . . وتفعيدل التضدامن العرعدر فدر هد ا اللرو الفعالة لالنتفا  من وسدائل المعرفدة 

لتشددهد ظهدور جيدل جديددد مدن المعلمدين والثدداح ن ا واومدة العرعيدة فدر وضددع فريدد يؤهلهد
والمتعلمدين الد ين يتحلددون ثقدي  مجتمدع المعرفددة الحدديل نتيجدة العوامددل ال قافيدة والترا يددة 

امجتمدع المعرفدة العرعدر ودوره فدر المتراكمة عبر عصدور مدن الحضدار  والتقاليدد القائمدة 
 .ا1425التنمية , 

وعلر ه ا يمكن القول أن أى مجتمع يريد أن يحقق مجتمعا معرفيا ويعمل علر بنائ      
علي  أن يهت  بداية ثمؤسسات التعلي  العالر وعخاصة الجامعات ونها المؤسسدات القدادر  
علددر توليددد المعرفددة ونشددرها وتوظيفهددا لقدددرتها علددر تزويددد المجتمددع ثاوفكددار وثددالكوادر 

فإ ا قامت المؤسسات الترعويدة والتعليميدة وعلدر رأسدها الجامعدة بإتخدا  مؤهلة , العلمية ال
ثعض اإلجراءات التدر تسداه  فدر تحسدين جدود  المعرفدة وتلدوير ثعدض البدرامج واللدوائ  

قامة متللثات  .  والقوانين يمكنها تحقيق مجتمع المعرفة واش
 العوامل التر ساهمت فر  قامة مجتمع المعرفة : 

هنا  عد  عوامل ساهمت فر انتشار المعرفدة وثالتدالر ضدرور   قامدة مجتمدع المعرفدة    
 :ا2012ارعحر مصلفر عليان ,  منها ما يلر

التقد  فر مجال التقنيات الحدي ة من الوسائا المتعدد  ،ا نترندت ،و دور  ا تصدا ت  -1
 والتكنولوجيا النقالة .

 العولمة .  -2
ات الحدي ددة والعولمددة ممددا سدداعد علددر رعددا العددال  ثعضدد  بددثعض التفاعدل بددين التقنيدد -3

 ثصور  م هلة .
اوحددال العالميددة سددواء كانددت ناتجددة عددن وقددو  كددوارل لبيعيددة أو حددروب أهليددة أو  -4

 غيرها .
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أن بناء مجتمع المعرفدة يحتداا  لدر تلدوير المحتدوى التعليمدر ك ولويدة فالثعض يرى      
اوفدداء  بدراهي  الصددادو , لتلدوير الدنظ  التعليميددة , و لد  نظددرا لألسدثاب الرئيسددية التاليدة 

 : ا2015

التندو  الواسددع لمحتددوى المعلومددات بجانددب حددد  التشددعب والتددداخل , نتيجددة لالندددماا -1
وال قافيدة وا جتماعيدة , والتكنولوجية والسياسدية وا قتصدادية  العلميةالشديد بين العوامل 

 عالو  علر الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية .
تسددار  المتحيددرات التكنولوجيددة ونقالتهددا النوعيددة , وقددد تشدداثكت هدد ه المتحيددرات مددع -2

 وا قتصادى .متحيرات عديد  أخرى   تقل عنها حد  , علر الصعيدين السياسر 
جد  المشاكل والحاجة  لر حلول مبتكر  لها    أن معظ  القضايا  ات الجددل هدر مدن -3

قبيل اومور المستحد ة التر ل  يعهدها العال  العرعر من قبل , والتر تتللدب رؤى وحلدو  
  مبتكر  .
ف ما  كل م ل مجتمع المعرفة  ا  فتفاعل كل تل  العناصر من اللبيعر أن ينتج مجتمع      

وال ور  المعلوماتية التدر عمدت ه ه التحييرات والمستحد ات التكنولوجية وتحديات العولمة 
 .المعرفةوال ى أدى بدوره  لر قيا  مجتمع كان  بد من حدول انفجارا معرفيا أرجاء العال  

 ميزات مجتمع المعرفة :
 : ا2012يحي الفياللر ,اعصا  تتميز مجتمعات المعرفة ثعد  ميزات منها ما يلر       

توافر مستوى عال من التعلي  ونمو متزايد فر قو  العمل التر تمل  المعرفة وتستليع  -1
 التعامل معها . 

الد كاء الصددناعر وتحدول مؤسسددات مجددا ت وتقنيدات القددر  علدر اإلنتدداا ثاسدتخدا   -2
 المجتمع  لر هيئات ومنظمات ا كيةا .

مكددان  عدداد  صددياغتها ا حتفدداب ث شددكال المعرفددة ا -3 لمختلفددة فددر بنددو  المعلومددات واش
 وتشكيلها أو تحويلها  لر خلا تنظيمية .

 وجود مراكز للثحول قادر  علر  نتاا المعرفة وا ستفاد  من الخبرات المتراكمة . -4
وتددوفير المنداى ال قددافر الد ى يمكندد  فهد  محددزى هد ه التحييددرات   يجدادالمسداعد  فددر  -5

 بلها ويتجاوب معها .والتجديدات ويتق
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من الميزات فهو يعمل علر  حتواء كل جديد  ا  وع ل  نجد أن مجتمع المعرفة يض  عديد   
وتلددوير قدددرات أبنائدد  وتلويدع جددل المنتجددات العلميددة والتكنولوجيددة واسدتخدام  لصددالح  

 والمعرفية إل رائ  .
 واقع الجامعات المصرية فر ظل مجتمع المعرفة :

 ن نظا  التعلي  الجامعر ثشكل  الحالر ل  يعد يتناسب مدع مقتضديات العصدر ، ومدع      
التقد  العلمر والمعرفدر والتكنولدوجر فدر مجدال ا تصدا ت والمعلومدات ، والد ى أدى  لدر 
اسدتحدال وسدائل جديدد  للتعلدي  بددأت تجدد لريقهدا  لدر العمليدة التعليميدة ، كمدا أن هدد ه 

التعلدي  الجدامعر عديددا مدن العوامدل م دل عجدز التعلدي  العدالر عدن التحدديات فرضدت علدر 
استيعاب عشرات اخ   من لالب المرحلة ال انويدة ، وضدعد التمويدل الدالز  النداج  عدن 
العجز فر الموازنة العامة للدولة , ومحدودية البرامج والتخصصات ونملية أساليب التعلي  

  الجددامعر , كددل هدد ا سدداعد علددر وجددود الجددامعر وضددعد جددود  أداء مؤسسددات التعلددي
مجموعدة مددن المتحيدرات التددر تددعو  لددر أهميدة التوسددع فدر التعلددي  الجدامعر م ددل تحييددر 
لبيعة العصر وعروز  دار  المعرفة واقتصادها , وتزايد أخلار ال ور  التكنولوجية للمعلومات 

ة ثددالتعلي  الجددامعر علددر التعلددي  الجددامعر المصددرى وتفدداق  المشددكالت اإلداريددة والتنظيميدد
ثمصر ، وعد  تحقيق ترتيب عال بين الجامعات العالمية , وتراجع تحقيق التنمية فر أداء 
مؤسسات التعلي  الجامعر , وما ينج  عن  من تعدارض  مكاندات خريجدر التعلدي  الجدامعر 
مدع ملالددب سددوو العمددل , فضددال عددن تدردى مسددتوى مندداهج التعلددي  الجددامعر , وفقدددان 

 . ا2015اعفا  محمد جايل , ة الجامعات استقاللي
وقددد تعددددت الدراسددات العرعيددة التددر اهتمددت ثالكشددد عددن أوجدد  القصددور فددر تعليمنددا    

ومدن بددين ا 2005الجدامعر العرعدر , ومدن هد ه الدراسدات دراسدة امحمدود كامدل الناقدة, 
 مظاهر القصور ما يلر : 

مددن عيددوب هدد ا ا عتمدداد اساسددا علددر أسددلوب المحاضددر  فددر التدددريس ثددالرغ   -
,  د  علددر كتداب ا سددتا  أو م كراتد  كوسديلة  سددتيعاب المحاضدر  وهددر ا سدلوب

 وسرعان ما تنسر عقب ا متحان .ملخصات   تعمق علما و  ت ير فكرا 
المد كرات ويجدرى امتحانات   تقيس اإل ما استظهره اللالب من معلومات الكتب أو  -

آخددر العددا  أو فددر آخددر الفصددل الدراسددر , أمددا وسددائل ا متحدان مددر  واحددد  فددر 
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, فال تكاد توجد اإل فر التقوي  التر ينثحر أن تت  علر مدار العا  بوسائل متنوعة 
 القليل النادر .

أصث  الهد  النهائر من العملية التعليميدة النجداح فدر ا متحدان أيدا كاندت وسدائل   -
ويت ملها الوسائل لتكوين موالن يحب المعرفة ويثحل عنها  تنمية الفكر واتخا أما 

,فإن ويضيد  ليها , موالن علر دراية بترا   وقضايا ولن  واحتياجات  ومشكالت  
 كل  ل  يكاد يكون شعارات .

ازدادت اوعثاء الملقا  علر أعضاء هيئة التدريس , فك ير منه  يتحمل  ال ة أم ال  -
تحليدة للعجددز , ولدد  يعدد هنددا  وقددت ن المحاضدرات فددر أك ددر مدن كليددة نصداث  مدد

للتفاعل اوكاديمر بين رجال الجامعات , ومن    ظهر أ در كدل  لد  علدر مسدتوى 
 اللالب العلمر والعملر والفنر وعلر شخصية اللالب كثاحل ومفكر .

ومن خالل ما سبق يمكن عرض ثعض القضايا التر تواج  الجامعات والهد  المنشود من 
 : ا2002احسين محمود ثشير , ه ه القضايا والمكمل لدورها التنموى 

ضعد قدر  الجامعات المصدرية بوضدعها الدراهن فدر مجدال  نتداا ونقدل واسدت مار  .1
معددات المصدرية مددن وتدولين التكنولوجيدا , ويمكددن التحلدب علددر ضدعد قددر  الجا

والوحددات الجامعيددة  ات خدالل تحقيدق  لد  الهددد  او وهدو اعتثدار مراكددز التميدز 
اللددداثع الخدددات ثم اثدددة بيدددوت خبددددر  تتضدددمن معلومدددات كافيدددة عدددن التلددددورات 
نشاء  نشاء مراكز جامعية لتيسير نقل واستيراد التكنولوجيا واش التكنولوجية العالمية واش

المسدتورد  وجعلهدا تسده  فدر تلدوير التكنولوجيدا حاضنات تكنولوجية ثالجامعدات 
 صديقة للبيئة .

عد  وجود قياس دقيق للحكد  علدر ندواتج العمليدة التعليميدة علدر مسدتوى عضدو  .2
هيئدة التدددريس أو علددر مسددتوى البرنددامج التعليمددر أو علددر المؤسسددة الجامعيددة 

ة والثح يدددة  اتهددا , ويتللددب  لدد  اتخددا  آليدددات فاعلددة لالرتقدداء ثالعمليددة التعليميدد
والخدميدددة ثالجامعدددات المصدددرية لمقابلدددة المواصدددفات العالميدددة المللوثدددة للجدددود  
وا عتماد وي تر علر رأسها  نشداء هيئدة مسدتقلة لضدمان جدود  التعلدي  الجدامعر 

 واعتماد المؤسسات الجامعية .
اقتصار الجامعات علدر البيئدة المحليدة وتثاعدد فلسدفة التعلدي  الجدامعر فدر مصدر  .3

سدمات والمعليدات التددر انتجتهدا ظداهر  العولمددة ومتللثدات التددويل وتنميددة عدن ال
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التعاون والتثادل العلمر بين الجامعات المصرية والعرعية واوجنبية , وتيسير تثادل 
اإلضدددافة  لدددر تثدددادل زيدددارات والثددداح ين , ثالثع دددات والمهمدددات العلميدددة لألسدددات   

ضدددفاء الثعدددد الددددولر علدددر المنددداهج والمقدددررات الدراسدددية ثالجامعدددات اللدددالب , واش
نشدداء فددرو  للجامعددات المصددرية فددر الخددارا لتعلددي   أبندداء الجاليددات المصددرية , واش
 العرعية وغيرها , وكلها آليات لتدويل وعولمة الجامعات المصرية .

ات المصدرية تركيز الجامعات المصرية علر السوو المحلر فقا , واهتما  الجامعد .4
عداد الكوادر الثشرية  فقا ,وهو يم ل أحد الخلوح ببيع منتج واحد وهو التعلي  واش

العشددر  لمنتجدددات الجامعددة . ويمكدددن التحلددب علدددر  لدد  مدددن خددالل التوسدددع فدددر 
الجامعيددة وتلويرهدا ثصدور  مسددتمر  , وحدل مشدكالت البيئددة المنتجدات والخددمات 

رضاء المستفيدين من الجامعة وتحقيق ف الجامعيدة ورعدا التكلفدة عاليدات التكلفدة واش
ثالمكاسدب المحققددة لكددل مندتج أو خدمددة تعليميددة ثح يدة أو اجتماعيددة , وتحقيددق 
أعلر عائد من ا سدت مارات الجامعيدة ثمدا يتناسدب مدع أهددا  الجامعدة ومواجهدة 
المنافسة الداخلية والخارجية , ويمكدن تحقيدق  لد  الهدد  مدن خدالل تبندر صديؤ 

 م ل الجامعة المنتجة .ة جامعية حدي 
عد  اوخ  ثآليات حدي دة للتقدارب بدين الجامعدات والمؤسسدات اإلعالميدة المختلفدة  .5

ليدات حدي دة للتقدارب بدين الجامعدات ومؤسسدات ويمكن التحلب عليهدا ثاسدتحدال آ
 اإلعال  .

فال يسعنا الوقو  مكتوفر اويدى أما  ضعد قدر  الجامعات المصدرية فدر المجدال 
مدع فيمكنندا  نشداء مراكدز تعداون مشدتر   وغيدره مدن المجدا ت التكنولوجر ثشكل عدا 

الدددول المتقدمددة فددر هدد ا المجددال ومحاولددة اسددتيراد أو صددنع تلدد  التكنولوجيددا محليددا 
ثدد دوات صددديقة للبيئددة أو مددن خددالل اإلسددتفاد  مددن خبددرات الدددول المتقدمددة والدددول 

 .اوجنبية فر ه ا المجال 
من المحللين والمراقبين للعملية التعليمية يقولون ثضعد أدوات القياس  ا  كما أن ك ير 

والتقوي  فر الجامعات المصرية وه ا أمر ثالؤ الخلور     ما فائد  التعلي     لد  يكدن 
هندا  أدا  لمعرفددة وقيدداس مدددى حدددول الدتعل  ؟ لدد ل  نهيددب ثالقددائمين علددر العمليددة 

بوسديلة واحدد  لقيداس عمليدة الدتعل  عندد  اوخ فر الجامعات المصرية عد  التعليمية 
آخدر العدا  ون تلد  اللريقدة   تدؤدى  لدر قيدا  اللدالب م دل اختثدارات نصدد العدا  أو 
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نظامدا نمليدا    وجدمجتمع معرفة و  حتر  نشائ  من اوساس بل علر العكس هر ت
ميددة محاولددة ؛ لدد ا علددر القددائمين علددر العمليددة التعلييددؤدى  لددر تعلددي  و   لددر تعلدد  

ا ستفاد  ثكل المعليات الدولية وكل المتحيرات المجتمعية وكل التلورات العالمية من 
ومعرفدر وتلددور فدر وسددائل ا تصدا ت والعولمددة فدر  قامددة تقدد  علمدر وتكنولددوجر 

 مجتمع معرفة غنر ثكل تل  المعليات والتلورات .
 دور الجامعة فر مجتمع المعرفة : 

ثاعتثارهددا المؤسسددة ا جتماعيددة الهادفددة  لددر  عددداد  –نشدد تهاكانددت الجامعددات مندد       
تنتجهدددا أو الخددريجين الددد ين فكدددار التددر ير  التحييددر للمجتمعدددات سددواء ثاوامسددد –اوفددراد 
, أما اخن فإن الجامعة  اتها أصثحت عرضدة للتحييدر , والمؤسسدات  مدا أن تتحيدر تكونه 

 –أو تتالشدر , والجامعدة كحيرهدا مدن المؤسسدات يجدب أن تتحيدر  لتواكب مسدير  اوحددال
ضددمانا لثقائهددا واسددتمراريتها حتددر تواكددب الجامعددة اوحدددال  –كلمدا كددان التحيددر ضددروريا 

 : ا2012امنال صثحر محمد ,الجارية ومن هنا وجب عليها اختر

 تعمل علر التوصيل الفعال للمعرفة  لر المحتاجين  ليها االتدريسا. -1
 تحرت علر اإلنتاا المستمر للمعرفة اللثحل العلمر وا حتفاب ث ا . -2
تحددرت علددر تلبيددق المعرفددة لحددل المشدداكل التددر تعانيهددا ميددادين الحيددا  اخدمددة  -3

 المجتمع والحيا  العامة ا .
فإ ا قامت الجامعة ب ل  تكون حققت دورها المنوح بها لثقا لوظائفها التقليدية ال الل     

الرئيسية : التدريس ، الثحل العلمر , خدمة المجتمع . ويدرى الدثعض أند  حتدر تسدتليع 
الجامعة مواكثة متللثات مجتمع المعرفدة عليهدا أن تقدو  ثداودوار الجديدد  للجامعدة والتدر 

 : ا2015اوفاء  براهي  الصادو , اختر يمكن  جمالها فر 
 عددداد  النظدددر فدددر رسدددالتها بتقددددي  معدددار  ومهدددارات تخصصدددية عاليدددة المسدددتوى  -1

للمتعلمدين وا سددتجاثة للحاجددات المعرفيدة المتزايددد  لهدد  ثعددد التخدرا وتقدددي  بددرامج تنميددة 
 مهنية مستدامة .

 تلوير المناهج ولرو التدريس وأساليب التقوي  . -2
 بيق تقنيات ا تصال والمعلومات فر التعلي  الجامعر .تل -3
 استيعاب متللثات العولمة . -4
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أن تؤدى مؤسسات الجامعة مهامها علر مستوى مدن الجدود  لضدمان تقددي  تعلدي   -5
 جيد .

  صالح  دار  مؤسسات التعلي  العالر . -6
مدع المعرفدة عليندا فدر نقدل المجتمعدات العرعيدة  لدر مجتمدع المعلومدات ومجتولكدر نسدار  
 :ا2012ارعحي مصلفر عليان , القيا  ثاختر

تلددوير البنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات وا تصددا ت و لدد  ثا عتمدداد علددر  .1
المختلفدة تحملهددا تكنولوجيدات مناسدثة , وعتكلفددة معقولدة تسدتليع الدددول العرعيدة 

سنوات لويلة لسدادها , دون  رهاو موازنتها أو تحمل ديون ثاهظة قد تحتاا  لر 
وك ل  دون وضع فوائدد وأعثداء  ضدافية كبيدر  علدر موازندات الددول فدر السدنوات 

 القادمة .
تلدوير الخلدا الالزمدة لبنداء المجتمدع المعلومداتر , اومدر الد ى يحتداا  لدر دعدد   .2

علائ  اوولوية ضمن برامج الدولة ,  لد  أند    يمكدن تحقيدق التنميدة  سياسر واش
المالئمدددة لتكنولوجيددا المعلومدددات رورية أو ت سددديس البنيددة التحتيددة الثشددرية الضدد

ولة فدر الدولدة وزيداد  ئوا تصا ت دون توافر الدع  مدن أعلدر المسدتويات المسد
 .الوعر ث همية تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت لدى المؤسسات المختلفة 

. وعتكلفة رخيصة  ات الدخل المنخفضتوفير  مكانية ا تصال للمجتمعات العرعية  .3
أقدل تلددورا    اتصدال  ات تكنولوجيداز ويمكدن ا عتمداد علدر أجهدز  حواسديب وأجهد

أساسددديات الحاسدددوب وتلبيقاتددد  واسدددتخدامات  , لتعلدددي  سدددكان المندددالق الفقيدددر  
وا تصددال مدددع شدددثكة ا نترنددت , ثحيدددل يدددت  الحصدددول علددر هددد ه اوجهدددز  مدددن 

 ات المقددر  علدر تلدوير مقتنياتهدا ة المؤسسات ا قتصادية والعلمية والتكنولوجيد
مددن التكنولوجيددا ,  ضددافة  لددر التبدددر  ثدداوجهز  اوخددرى  لددر المراكددز المجتمعيدددة 

 الم كور  .
أندد  يصددعب تددوفير تحريددر قلددا  ا تصددا ت , مددع مراقثددة كلفددة الخدددمات ,  لدد   .4

اء الشثكات الرقمية الالزمة لتثادل المعلومات والتر تتلور ثسدرعة هائلدة دون  جدر 
عمليدة التحريدر , حيدل   تسدتليع مؤسسدات ا تصدا ت الحكوميدة القيدا  بد ل  . 
ولعل من أه  عوامل انتشدار اسدتخدا  ا نترندت مدن قبدل فئدات المجتمدع المختلفدة 
هو تعرفة ا ستخدا  , والتر تحتاا  لدر تحقيدق عنصدر المنافسدة فدر تقددي  هد ه 
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احتكدار السدوو مدن قبدل شدركة واحدد  أو الخدمة لتخفيض سعرها . وحتر   يدت  
شددركتين قددد تتفقددان علددر وضددع سددعر مرتفددع , فالبددد مددن المراقثددة الح ي ددة مددن 

هدد ه الخدددمات ثسددعر معقددول الحكومدة أو مددن هيئددات رقاثددة ا تصددا ت , لتدوفير 
 ومتناسب مع دخل الموالنين .

معالجددة ت قيددد المددوالنين ث ساسدديات الحاسددوب وا تصددا ت ا أنظمددة التشددحيل و  .5
, وا نترنددددت , وغيرهددددا ا والجددددداول ا لكترونيددددة , الملفددددات , ومعددددالج الكلمددددات 

لتمكينه  من التعامدل مدع الحكومدة ا لكترونيدة عندد  نشدائها , ومسداعدته  علدر 
  نجاز معامالته  والحصول علر الخدمات المختلفة الكترونيا .

  الحكومدة ا لكترونيددة ت هيدل المدوظفين فدر القلاعدات المختلفددة للتحدول  لدر نظدا .6
عدداد  النظددر فددر جميددع  جددراءات  والتجددار  ا لكترونيددة وغيرهددا مددن التلبيقددات , واش

والجهات الحكومية المختلفة لتحقيق  مكانية ا نتقدال  لدر التعامل ما بين الموالن 
 البيئة ا لكترونية .

 عدداد  هيكلددة التعلددي  العددا  االحكددومر فددر المدددارس ا ثحيددة اسددتخدا  تكنولوجيددا  .7
دراا الحاسوب وا تصا ت ضمن المناهج المعلومات وا تصا ت  فر التدريس , واش

المدرسية اوساسية , وك ل  تقوية معرفة الللثة ثاللحات اوجنبيدة وعخاصدة اللحدة 
 تعلي  عن ثعد .. وتوفير  مكانية التعل  والا نجليزية 

اسددتخدا  تكنولوجيدددا المعلومدددات  عدداد  هيكلدددة التعلددي  العدددالر لجعلددد  قددادرا علدددر  .8
فر التخصصدات المختلفدة , مواءمدة بدرامج الدراسدة , وا تصا ت ا  عداد الللثة 

المختلفدة , تركيدز نوعية الخريجين ,  دخال التكنولوجيا فر التخصصات الجامعيدة 
ة يكمدل ثعضددها ثعضدا , لددخ ا و لد  فددر ضددوء الجامعدات علددر تخصصدات مختلفدد

اوساسية كا تصال حاجات السوو المحلية العرعية , وك ل  التركيز علر المهارات 
 واإلبدا  والمثادر  وغيرها فر التعلي  العالر .

فإ ا قامت الدول العرعية والجهات المعنية بها خاصة منظومدة التعلدي  العدالر وعلدر 
رأسها الجامعات المصرية بتلبيق تل  الخلوات وه ه ا ستراتيجيات سو  تؤدى  لدر 

فر معظ  الدول العرعية ومنهدا مصدر وثالتدالر حدول نقلة نوعية فر مجتمع المعرفة 
ر مجددارا  الددزخ  المعرفددر فددر كافددة المجددا ت تتحددول  لددر مجتمعددات معرفددة قددادر  علدد
 والقلاعات فر مختلد أنحاء العال  .
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 الجهود المب ولة لتلوير التعلي  الجامعر :
هنا  ثعض الجهود المب ولة فر الولن العرعر ثشكل عا  وفر مصر ثشكل خدات       

 : ا2008اسمير القلب ,لتلوير التعلي  الجامعر منها ما يلر 
   التعلي  عن ثعد ونظا  ا نتساب الموج  . دخال نظا -1
 استخدا  شثكة ا نترنت فر التعلي  الجامعر . -2
 تلوير تخصصات جديد  تتناسب مع حاجات سوو العمل . -3
 اعتثار الجامعات ومؤسسات التعلي  العالر كبيوت خبر  . -4

وارد الثشرية المؤهلة لتعزيز دور مؤسسات التعلي  والترعية والتكوين فر ترقية دور الم    
,  ااقتصدداد المعرفدددةاا قتصددداد الجديددد الدد ى يعتمدددد علددر اوفكارو ات الخبددرات فددر ظددل 

فالبدد مدن تبندر مجموعدة مدن اإلجدراءات الكفيلدة لتحقيدق  لد  لات الثحل والتلوير, ونشا
  :ا2005ازايرى بلقاس ,منها 
 عدددداد المددددوارد الثشدددرية المؤهلددددة فدددر مجددددال تكنولوجيدددا المعلومددددات والشددددثكات  .1

عداد  النظدر فدر المنداهج التعليميدة وتعزيدز بيئدة اإلبددا  وا بتكدار  وا تصا ت , واش
وروح المثادر  , وتعزيز جهود الثحل والتلوير داخل الجامعات والمعاهد التعليمية 

 .وداخل الشركات 
يجدادية و تحسين البيئدة التشدريع .2 اولدر القانونيدة التدر تعدزز اسدتقاللية مؤسسدات  اش

 التعلي  .
 يجدداد البنيددة اوساسددية للمعلومددات وا تصددا ت , دعدد  أسددعار أجهددز  الحاسددوب  .3

, نشر خدمات ا نترنت , وتخفديض كلفدة ا تصدا ت للثداح ين وللللثدة الشخصية 
 داخل المؤسسات التعليمية .

تنويع وسائل تمويل مؤسسات التعلي  وتبنر أنماح التسديير والتنظدي  التدر تدتالء   .4
 والتسيير .مع التحو ت اوخير  فر مجال اإلدار  

تعزيدز جهددود التعدداون مدابين مؤسسددات التعلددي  والمحديا ا قتصددادى وا جتمدداعر  .5
لتحالفدات وال قافر من خالل  يجاد أشكال حدي ة للتعاون واستحالل نتائج الثحل كا

جهددود التعددداون اإلقليمدددر بددين الددددول العرعيدددة ا سددتراتيجية المعروفدددة . وتعزيدددز 
والتنسديق مددع الجهدود الدوليددة واإلقليميددة اوخدرى وتثددادل الخبدرات والتجددارب التددر 

 تساعد علر ترقية أداء مؤسسات الترعية والتعلي  .
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ك ير  لالندماا فر اقتصاد وثالتالر يمكن للتنمية الثشرية المستدامة أن تتي  فرصا       
فددر جميددع الميددادين  ات المعرفدة خاصددة   ا أحسددنت ا نتقددال السددريع والتحدول اإليجددابر 

الصددلة بهدد ا ا قتصدداد الجديددد ولددن يتدد تر  لدد  اإل   ا ركددز صددنا  القددرار علددر محددورين 
  :ا2004 اسالمر جمال ,أساسيين هما 

وفدر هد ا المجددال اقتصددادى مناسدب  كتسداب واسدتحالل المعرفددة  -منداى تكندو  يجدادأو  
 يمكن التركيز علر ما يلر :

 إيجادقاعد  مهارات محلية فر مجال  نتاا البرامج المعلوماتية واستعمالها ب تلوير .1
 صناعة محلية لها .

 الجديد  لإلعال  وا تصال .ج ب وتشجيع ا ست مارات اوجنبية فر التكنولوجيات  .2
 . لر تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت وتلويرها  تحسين فرت النفا  .3
 تعمي  استخدا  ا نترنت . .4
  علاء أهمية أكبر لرأس المال الفكرى . .5
وضدع اسدتراتيجية واضددحة للتنميدة الثشدرية المسدتدامة قددادر  علدر دمدج الدثالد فددر  : انيدا

 مالم  ه ه ا ستراتيجية فيما يلر : ويمكن  جمالاقتصاد المعرفة 
 عاد  هيكلة اإلنفاو الحكومر العا  وترشيده فدر سدبيل  جدراء زيداد  حاسدمة فدر  .1

 اإلنفاو المخصت لتعزيز المعرفة .
 ت مين دور التعلي  . .2
 القضاء علر أمية الحر  والفكر مع ا هتما  ثالتعل  مدى الحيا  . .3
 الحد اودنر من العدالة ا جتماعية .التخفيد من الفقر والحرمان وت مين  .4
 القضاء علر الهو  المعرفية بين الرجال والنساء . .5

 المقترحات والتوصيات :
 .التعلي  المفتوح والتعلي  عن ثعد  لالتوسع فر نظ  التعل  الحدي ة م  -1
 . Onlineعلر الشثكة العنكبوتية  Coursesتوفير المناهج والكورسات  -2
خريجددر القيددا  ثمشددروعات تنميددة مهنيددة مسددتدامة للخددريجين مددن خددالل راثلددة  -3

 الجامعات المصرية وغيرها .
وأدواتهددا فدال تدؤدى  لددر سدن القدوانين التددر تسدهل اإلسدتفاد  مددن البيئدة المحليدة  -4

 عرقلة أو خنق عملية التعل  .
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 نشاء شثكة انترنت لتسهيل التواصل واإلتصال بين اللالب ثعضه  الثعض وعين  -5
 اللالب ومعلميه  .

 نشاء صندوو تعاون دولر معرفر بين مختلدد الددول لتثدادل الخبدرات والتجدارب  -6
 والنتائج  ات الصلة ثمجتمع المعرفة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 
 لمياء صالح علي محمد                                    دور الجامعات المصرية تجاه مجتمع المعرفة

194 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

 املراجع
التعليميدة فدر تنميدة مهدارات التفكيدر ا بتكدارى  دور العمليدة":  ا2008اأحمد سيد حيدر

، المؤتمر العلمر ال انر الدور المتحير للمعلد   "لدى للثة كلية الترعية جامعة زمار
  .جامعة أسيوحكلية الترعية ,  رؤية عرعية ،–العرعر فر مجتمع الحد 

تهددادات ة وا جتماعيددة ا اجوحددد  المعرفددة بددين العلددو  اللبيعيدد": ا2007ا أحمددد شددوقر
المددؤتمر السددنوى ال الددل التعلددي  عددن ثعددد ومجتمددع المعرفددة ، متللثددات  "امجازفددة

تددوح ، جامعددة عددين الجددود  واسددتراتيجيات التلددوير , القدداهر  ، مركددز التعلددي  المف
 .يوليو 7-5شمس ، 

دور التعلددي  الجددامعر فددر بندداء اقتصدداد المعرفددة فددر ":  ا2019احسددن مصددلفر حسددن
، مجلة دراسات ترعوية ونفسية ، مجلة كليدة "دراسة تحليلية  –المجتمع المصرى 

 . ا ، الجزء ال انر102الترعية ثالزقازيق ، العدد ا
, المؤتمر القومر السنوى  "نحو جامعة مفتوحة مصرية":  ا2002احسين محمود ثشير

وول ا , مركدز تلدوير التعلدي  الجدامعر العرعدر عدن ثعدد , رؤيدة التاسدع االعرعدر ا
 .ديسمبر 18-17ين شمس , القاهر  , مستقبلية , جامعة ع

 محمدا ترجمة, ا النفس وعل  الترعية فر الثحل مناهج: ا1996ا دالين فان ب بولد ديو
 .  المصرية اونجلو,  القاهر ,  6 ح,  وآخرون  نوفل نبيل

، المددؤتمر ال الددل  "مجتمددع المعرفددة مفدداهي  أساسددية":  ا2012ارعحددر مصددلفر عليددان
 نوفمبر. 20- 18والعشرين لالتحاد العرعر للمكتثات والمعلومات ، الدوحة ، 

أ ر العولمة علدر تمويدل وتنظدي   دار  المؤسسدات التعليميدة فدر ": ا2005ازايرى بلقاس  
 ا.2سعود ، مجلد اجامعة المل   كلية الترعية ,،الرياض ، "الولن العرعر

أ ر التنمية الثشرية المستدامة فر تحسين فرت اندماا الجزائر ": ا2004اسالمر جمال 
, الملتقر الدولر حول التنمية الثشرية وفدرت ا نددماا فدر "فر اقتصاد المعرفة 

 جامعدة,  , كليدة الحقدوو والعلدو  ا قتصدادية اقتصاد المعرفة والكفداءات الثشدرية
 مارس.  10-9 ورقلة
, مجلدددة  "فلسددفة التميددز فدددر التعلددي  الجددامعر تجددارب عالميددة": ا2008اسددمير القلددب 

 ا.14ا , العدد ا50مستقبل الترعية العرعية , مجلد ا
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 صالح التعلي  ال انوى بين ضرور  المشاركة المجتمعية ومتللثات ": ا2005اشبل بدران 
لمشداركة وتلدوير التعلدي  ، المدؤتمر العلمدر السدنوى السدادس ، ا "مجتمع المعرفدة

رؤى مسدتقبلية ، القداهر  ، المركدز القدومر للثحدول  –ال انوى فر مجتمع المعرفة 
 يوليو. 10-9الترعوية والتنمية ، 

رؤية  –, المؤتمر العلمر الدولر اوول  "التعلي  وتحديات المستقبل":  ا2012اشبل بدران
استشرافية لمستقبل التعلي  فر مصر والعال  العرعر فر ضوء التحيرات المجتمعيدة 

 , المنصددور  جامعدة, مركدز الدراسدات المعرفيدة ثالقداهر المعاصدر  , كليدة الترعيدة و 
 .ا1مجلد ا
 يرهدا فدر تجديدد الدنظ  التكنولوجيدا الرقميدة وت ":  ا2005ازاهدرعبد الشكور ضياء الدين 

, مددؤتمر المعلوماتيددة والقدددر  التنافسددية للتعلددي  المفتددوح ، رؤى عرعيددة "التعليميدة 
 أبريل. 28-26تنموية ، القاهر  ، مركز التعلي  المفتوح ، جامعة عين شمس ، 

أ ر معليات ومظاهر مجتمع المعرفة علر اللفدل صدحيا ": ا2012اعصا  يحي الفياللر 
، سلسدددلة دراسدددات نحددو مجتمدددع المعرفدددة ، اإلصددددار الراثدددع  "سدددياواجتماعيددا ونف

 وا رععون ، مركز الدراسا ت ا ستراتيجية ، جامعة المل  عبد العزيز.
التخلدديا ا سدددتراتيجر لتنميدددة مهددارات خريجدددر التعلدددي   ":ا2015اعفددا  محمدددد جايدددل 

,  "الجامعر لمواجهة المتللثات المتجدد  لسوو العمل فر ضدوء اقتصداد المعرفدة
 .المركز العرعر للتعلي  والتنمية  ا,95ا , العدد ا22مجلد ا

 الشروو . دار,  بيروت,  5ح,  اوبجدى المنجدا : 1987ا الهنائر الحسن بن علر
، مؤتمر الترعية فدر  "الترعية فر اومة العرعية ومجتمع المعرفة": ا2006افايز مراد مينا 

 مجتمع المعرفة ، القاهر  ، المجلس اوعلر لل قافة.
، الكويت ، سلسلة مدن المعرفة ، اترجمةا خالد علر : ا2011افرانشيسكو خافيير -12

 ا.381كتب عال  المعرفة ، العدد ا
الدور التنموى للجامعة فر ضوء متللثات مجتمع المعرفة ":  ا2014اركريمة محمود شاك

 جامعدة, , رسالة ماجستير, كلية الترعية , قس  أصول ترعية   "دراسة تقويمية –
 .أسيوح 

:  معج  القاموس المحيا ، لبنان ، دار ا2005امجد الدين  محمد بن يعقوب الفيروزى 
 المعرفة.
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ا سدتعداد للمسددتقبل ،تنميدة مجتمددع المعرفدة وا بتكددار ":  ا2014امحمدد  بدراهي  منتصددر
دراسدة حالدةا  –وشروح ا نتقدال  لدر اقتصداد المعرفدة فدر الدولن العرعدر امصدر 

 ،مركز دراسات المستقبل ، جامعة أسيوح."
تجرعددة الجامعددات المصددرية فددر  عددداد وتكددوين المعلدد  ": ا2005امحمددود كامددل الناقددة 

, السنوى ال انر عشر ا العرعر الراثع ا لمركدز تلدوير , المؤتمر القومر "الجامعر
التعلي  الجامعر تلدوير أداء الجامعدات العرعيدة فدر ضدوء معدايير الجدود  الشداملة 

جامعدة عدين شدمس , الجدزء  , الترعيدة كليدة ديسمبر , 19-18ونظ  ا عتماد , 
 ا ول.

عددن ثعدد فددر بندداء  دور نظددامر التعلدي  المفتددوح والتعلدي ":  ا2012امندال صددثحر محمدد
، المؤتمر ال الدل والعشدرون الحكومدة والمجتمدع والتكامدل  "مجتمع المعرفة العرعر

فر بناء المجتمعات المعرفية العرعية ، ا تحاد العرعر للمكتثات والمعلومات ووزار  
 .ا 2ال قافة والفنون والترال القلرية ، الدوحة ،جزء ا

مقترح لتوظيد حدائق التكنولوجيا فر تلوير التعلي  تصور ": ا2017امياد  السيد حسين 
, قسد  , رسالة ماجستير, كليدة الترعيدة "الجامعر لتحقيق متللثات اقتصاد المعرفة

 . شمس عين جامعة, أصول الترعية 
 دار  المعرفددة ودورهددا فددر بندداء المجتمددع المعرفددر وتحقيددق ": ا2011انحدد  حسددين نعمددة

 – "ختار  لتجارب عينة من الدول العالمية والعرعيةتلبيقات م –التنمية المستدامة 
 ا .4مجلة كلية اإلدار  وا قتصاد , العدد ا

تصدور مقتددرح لتفعيدل دور اإلدار  المدرسددية ثدالتعلي  قبددل ": ا2013اوائدل وفيدق رضددوان 
, المؤتمر العلمر الدولر اوول "الجامعر فر ضوء التحديات المجتمعية المعاصر  

, رؤيدة استشدرافية لمسدتقبل التعلدي  فدر مصدر والعدال  العرعدر فدر ضدوء التحيدرات 
المجتمعيدة المعاصدر  , جامعدة المنصدور  ثا شددترا  مدع مركدز الدراسدات المعرفيددة 

 فبراير. 21-20ثالقاهر  , كلية الترعية , 
معات المصرية لبناء مجتمع المعرفة فر تلوير دور الجا":  ا2015اوفاء  براهي  الصادو

جامعددة لنلددا ، العدددد ،  الترعيددة كليددة مجلددة كليددة الترعيددة ، ، "ألمانيددا خبددر  ضددوء
 on the internet available at : http :// hem .bredband .net ا.58ا

/l dcc/ s2 / s 142.htm 
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