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 تطوير منظومة التعليم الجامعي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة في مصر

 د / سويلم جودة سعيد

 اخلرطوم فرع/  القاهرة جبامعة االقتصاد مدرس

 

 أوالً: المشكلة البحثية:

ن ساهم يف حتقيق أبعد ؛  الناميةليه مجيع الدول إبات جمتمع املعرفة هدفًا اسرتاتيجيًا تسعى 

نتيجة استخدام املعرفة يف حتقيق تنمية شاملة ومستدامة يف الكثري من الدول املتقدمة 

. ويتطلب بناء جمتمع  اقتصاديات كبرية عجزت عن حتقيقها القطاعات االقتصادية املختلفة

البشرى واالستثمار يف تطويره من خالل  املعرفة لتحقيق اقتصاديات املعرفة االهتمام بالعنصر

تطوير منظومة التعليم اليت تعترب الركيزة األساسية يف توفري الكوادر والكفاءات الالزمة هلذا 

 .  اجملتمع

ثبتت والنمو؛ فالتجارب الدولية املعاصرة أيعد التعليم يف مجيع دول العامل من أهم أدوات التقدم 

أن كل و التعليم،اية التقدم احلقيقية بل والوحيدة يف العامل هي مبا ال يدع جمااًل للشك أن بد

الدول اليت حققت تقدمًا على كافة املستويات ــ االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية 

مبا دفع مجيع الدول الراغبة يف  ذلك،كانت منظومة التعليم هي أداتها يف حتقيق والعلمية ــ 

أي ستطيع تفلن  ولذا التعليم يف اول أولويات براجمها وسياساتها.وضع  إىلحتقيق التقدم والنمو 

؛ ومواجهة متطلبات هداف التنمية الشاملة وخاصة التنمية البشرية املستدامةدولة حتقيق أ

  والتعليم.ال من خالل العلم يتحقق ذلك إاملستقبل إال من خالل املعرفة والثقافة، ولن 

مرتبط بقدرتها على تطوير  مصر،ن حتقيق التنمية البشرية املستدامة يف ذلك؛ فإوعلى 

ن وضع سياسات تعليمية أمبا يعنى  بها،سياساتها التعليمية وإصالح منظومة التعليم اجلامعي 

قادرة على احداث نقلة نوعية يف التعليم اجلامعي ومواجهة مشكالت وحتديات املنظومة احلالية 

يف التعليم وحتقيق اقتصاديات  من خالل االستثمار مستدامة،ة بشرية قادر على حتقيق تنمي

 البشري(.املال  )رأسالثروة البشرية  وهيها مصر كهم ثروة متتلأ

ما هي السياسات اإلصالحية لقطاع  وهو:وتتلخص املشكلة البحثية يف اإلجابة على تساؤل أساسي 

وما هي آليات  مصر؟متطلبات بناء اقتصاد املعرفة يف التعليم اجلامعي يف مصر اليت حتقق 

 . حتقيقها؟

 ثانياً: أهمية البحث وهدفه: 

اجلامعي  حتمية اصالح منظومة التعليم ؛تنبع أهمية البحث من أهمية املوضوع واليت تتمثل يف

الناجتة مصر حتى ال تتفاقم مشكالته وتتزايد مصادر اهلدر االقتصادي املباشر وغري املباشر  يف

اجلامعي انطلق ة التعليم عن ضعف أداء املنظومة وخمرجاتها. ولعل الرتكيز على اصالح منظوم
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تنمية اقتصاد املعرفة من خالل لتحقيق احلقيقية واالساسية كون االنطالقة ين التعليم من أ

 .بشرية مستدامة

م اجلامعي يف مصر وعلى ذلك هدف البحث إىل ؛ وضع اآلليات الالزمة لتطوير منظومة التعلي

لبناء جمتمع املعرفة الذى حيقق اقتصاد املعرفة ، من خالل تشخيص الوضع القائم ملنظومة 

التعليم اجلامعي وحتديد الفجوة املعرفية ومن ثم تقليصها باآلليات املناسبة استفادًة من التجارب 

ات التعليمية غة السياسصياالدولية الناجحة يف مواجهة الفجوة الرقمية واملعرفية . مبا يعنى 

زمات واملشكالت اليت مت رصدها من واقع منظومة التعليم قبل اجلامعي يف الالزمة ملواجهة األ

 مصر وذلك اعتمادًا على الدروس املستفادة من التجارب الدولية الناجحة يف التعليم.

 ثالثاً: حدود البحث: 

وحتديد الفجوة بني  قبل اجلامعي يف مصرالتعليم ومستقبل يف دراسة واقع حدود البحث رتكز ت

واقع املنظومة التعليمية وكل من املستهدف  بني:اعتمادًا على الفرق  مستهدف،ما هو قائم وما هو 

يص هذه لومن ثم وضع السياسات املالئمة لتق التعليم،هلذه املنظومة ونتائج الدول الناجحة يف 

 مستدامة.تنمية بشرية  إىلالفجوة وصواًل 

  البحث:منهج عاً: راب

يعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي؛ من خالل وصف وحتليل واقع منظومة التعليم 

متهيدًا لوضع  املعرفة،امام بناء اقتصاد  وحتدياتهااجلامعي يف مصر؛ ومن ثم رصد مشكالتها 

ومن ثم وضع رؤية متكاملة ملنظومة التعليم اجلامعي لتحقيق  املشكالتاحللول املناسبة هلذه 

 .اقتصاد املعرفة يف مصر

  محاور وخطة البحث: خامساً:

 هي:ثالثة حماور أساسية  إىلوتنقسم خطة البحث 

 بناءه يف مصر. يفودور قطاع التعليم اجلامعي ماهية اقتصاد املعرفة  األول:احملور 

   املعرفة.ماهية جمتمع واقتصاد  أواًل:

 إصالحه.ومستقبل قطاع التعليم اجلامعي يف مصر وحتمية  ثانيا: واقع

 .بناء اقتصاد املعرفةالتجارب الدولية الناجحة يف  الثاني:احملور 

 مصر:تطوير منظومة التعليم اجلامعي لبناء اقتصاد املعرفة يف  اسرتاتيجية الثالث:احملور 

 .بناء اقتصاد املعرفة إىلاهلادفة يف مصر  اجلامعي متطلبات بناء منظومة التعليم أواًل:
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 لتحقيق اقتصادمتكاملة لتطوير منظومة التعليم اجلامعي يف مصر حنو اسرتاتيجية  ثانيًا:

 .املعرفة
 البحث:حملاور  وفيما يلى تناول تفصيلي

 في مصر  التعليم الجامعي وواقع منظومةالمحور األول: ماهية اقتصاد المعرفة 

ال شك أن جمتمع املعرفة هو البيئة املناسبة واحلاضنة القتصاد املعرفة الذي يعد التعليم أهم 

لذا جيب  مستدامة.ركائزه لتحقيق استمرارية وجوده ومنوه وحتقيق املستهدف له من تنمية 

وذلك  منهما،كل من جمتمع املعرفة واقتصاد املعرفة ومتطلبات وخصائص وركائز كاًل  علىالتعرف 

 النحو التالي: على

 المعرفة:ماهية مجتمع واقتصاد  أوالً:

بدأ القرن احلادي والعشرين بتغريات جذرية هامة تطرح العديد من التحديات والفرص ، فضاًل 

عن تعاظم أهمية املعرفة يف االقتصاد حيت أصبحت مسة هذا القرن هي االقتصاد املبين علي 

أن جمتمعات الغد ستكون قائمة علي ( ، مبا يعين  Knowledge-Based Economic)   املعرفة

املعرفة وهيمنتها ، ويعترب التعليم مفتاح املرور لدخول عصر املعرفة وتطوير اجملتمعات من خالل 

تنمية حقيقية لرأس املال البشري الذي هو حمور العملية التعليمية ، مبا يعنى أن جمتمع واقتصاد 

يح كل شيء فيه فرصًا للفرد ؛ ليتعلم كي يعرف املعرفة مرتبطان مبفهوم جمتمع التعليم الذي يت

ويتعلم كي يعمل ويتعلم كي يعيش مع اآلخرين ويتعلم كي حيقق ذاته . حيث أصبحت املعرفة هي 

بيديا ي) ويك  املال.كانت متمثلة يف األرض والعمل وراس  أنأهم األصول يف االقتصاد اجلديد بعد 

  ، املوسوعة احلرة (

باحثني يف جمال املعرفة الي مثة اقتصاد جديد يتطور يسمي باقتصاد ويشري العديد من ال 

ولقد استخدمت مصطلحات متعددة لإلشارة الي جمتمع (  Knowledge Economy) املعرفة 

قتصاد اجلديد و اقتصاد واقتصاد املعرفة ؛ منها جمتمع املعلومات واالقتصاد الرقمي وشبكة اال

واقتصاد االنرتنت واالقتصاد الشبكي واقتصاد الويب واقتصاد ورة املعلومات املعرفة وث

  (2010،  الشمري حممد)     .الالملموسات 

 املعرفة:مفهوم وخصائص ومتطلبات جمتمع واقتصاد  علىوفيما يلي نتعرف 

         مجتمع المعرفة :مفهوم وخصائص ) أ ( 

 (  2004،  ،) صاحل العمري وآخر( 2006،) عبد الرمحن جامل وآخر ، (2004 ، ) سويلم جودة 

 التغري،نها ما يؤهل البشر ملواجهة عامل الواقع شديد التعقيد سريع أ علىبداية تعرف املعرفة 

من خالل ميكن حتقيقها  املعلومات،وقدرة تعلم وهذا ما مييزها عن  إدراكها قدرة أنمبا يعين 

وتعد املعرفة سلسلة متكاملة ومرتابطة من املراحل  املكتسبة.التعليم والتدريب والتعلم واخلربة 
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تبدأ بالبيانات مرورًا باملعلومات والتحقق والتأمل والتفكري وصواًل الي احلكمة اليت هي قمة 

 املعرفة اليت تتشكل من مرحليت التأمل والتحقق.

(  2003ربية ) اال أن تقرير التنمية اإلنسانية الع املعرفة؛وعلي الرغم من تعدد تعريفات جمتمع 

ه ذلك اجملتمع الذي يقوم أساسا علي نشر املعرفة وانتاجها وتوظيفها بكفاءة يف أنعرفه علي 

مجيع جماالت النشاط اجملتمعي من اقتصاد وجمتمع مدني وسياسة وحياة خاصة وصواًل لرتقية 

عرفة هو جمتمع جمتمع امل أنمبا يعنى  .احلالة اإلنسانية باطراد ، أي إقامة التنمية اإلنسانية 

وبلغة االقتصاد تعين إقامة  الدقيقة.االنسان اجملدد والذكاء املشرتك والعقل الفعال واملعلومة 

جمتمع املعرفة؛ تأسيس منط انتاج املعرفة عوضًا عن هيمنة اإلنتاج الريعي الذي تشتق القيمة 

ج احلالي يف معظم الدول االقتصادية فيه اساسًا من استنضاب املواد اخلام الذي يعرب عن النموذ

 العربية.

قدراته يف جمال التنظيم  تأملناما  إذا املعرفة،مناذج جمتمع  أبرزويعد اجملتمع الياباني   

االستثمار يف  علىولعل هذا يفسر تركيز اليابان  استثماره،والتحكم يف راس املال البشري وحسن 

جماالت الرتبية والتعليم والصحة وهي عناصر أساسية يف عملية تكوين املوارد البشرية وتلك 

   الياباني.هي عناصر قوة النموذج 

اكتساب وإنتاج وتوظيف  علىجمتمع املعرفة هو ذلك اجملتمع القائم  أنومما سبق ميكن القول ب

فضاًل عن كونه جمتمعًا تتعدد فيه مناهل العلم والثقافة وتتكامل فيه  التقدم؛املعرفة يف خدمة 

الي  _كافة مستوياتهم  على _فراده دائمًا ويسعي أ والتطوير،منظومة التعليم مع جهود التنمية 

وبلغة  والعاملية.مزيد من املعرفة والتواصل مع الثقافات؛ جبانب جمابهة التغريات احمللية 

مة جمتمع املعرفة يعين تأسيس منط انتاج املعرفة عوضًا عن هيمنة اإلنتاج ن إقافإ االقتصاد؛

 والصناعي.الريعي 

لذلك فانه لتفعيل منظومة املعرفة داخل منظومات اجملتمع جيب تفعيل عناصر اكتساب املعرفة 

 كاآلتي:واملتمثلة يف عدة خطوات هي 

 النفاذ الي مصادر املعرفة )اقتناء املعرفة(. .1
 املعرفة.استيعاب  .2
 استخالص املعرفة وتنظيمها. .3
 توظيف املعرفة. .4
 توليد املعرفة اجلديدة. .5
 اهالك املعرفة القدمية أو احالهلا باجلديد. .6

رها ثم توظيفها دورة املعرفة متر بثالثة مراحل تبدأ بتوليد املعرفة ثم نش أنوهذا يعين 

دورة املعرفة يف تمر وهكذا تس خالل التغذية العكسية يتم توليد معرفة جديدة ، ومنواستخدامها

ويتضح من املراحل السابقة أن جهود معظم  اإلنساني.تكوين معارف جديدة ترتقي باجملتمع 
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هم أوتوظيفها وهما  نشرهاالدول العربية ومنها مصر تتوقف عند مرحلة اقتناء املعرفة دون 

 مراحل اكتساب املعرفة.

من أهم خصائص جمتمع املعرفة أنه جمتمع يعلم ويتعلم ويتواصل ويبتكر ويضع األنظمة لعل و

 علىويقوم جمتمع املعرفة  الرقمية.ويتقدم يف كافة جوانب احلياة من خالل استخدامه للتقنية 

 هي:ركان أساسية أ

 للدميقراطية.ي والتعبري دعمًا أحرية الر .1
 املعلوماتية.نشر وتعميم وسد الفجوة  .2
 اجملتمعي.انتاج املعرفة وتوظيفها بكفاءة يف النسيج  .3
 ثقافية.ابداع منوذج معريف ذو خصوصية  .4

ولعل االختالالت يف األركان السابقة تفسر ختلف االقتصاديات العربية ومن بينها مصر عن 

التعليم هو أحد أهم أدوات الدخول الي هذا العصر وبناء  أنوال شك  املعرفة،الدخول الي عصر 

ثقافة  –اتصال واعالم  أهمها:وهو ما يتطلب توافر جمموعة من األسس واألدوات  املعرفة.تمع جم

مواجهة هذه  أنمبا يعين  راق.مستوي تعليم  –راس مال بشري  –جمتمع املعرفة وعلومه واركانه 

 مبا املعرفة،والشرط الضروري لبدء بناء جمتمع  األساسيالتحديات يف الدول العربية تعد املدخل 

 واالختالالت.ناسبة ملواجهة هذه التحديات ليات املآلايستلزم التحرك السريع حنو وضع 

 ( 2006) عبد الرمحن جامل وآخر ،   ) ب ( مراحل تكوين مجتمع المعرفة :

 هي:مثة عدة مراحل مرتابطة لتكوين جمتمع املعرفة ميكن اجيازها يف ثالثة مراحل 

  احلديثة:وجود طليعة جمتمع املعرفة ومستخدمي التقانة  االولي:املرحلة 

النهضة  ويتم ذلك من خالل وجود راس مال بشري يشكل طليعة جملتمع املعرفة وميكنه من قيام

 التالي:الشكل  وهذا ما يوضحه التنموية،

 

 

 

استخدام 
 التقانة

االصالح 
 السياسي

االصالح 
 االقتصادي

االصالح 
 االجتماعي

االصالح 
االداري 
 والتنظيمي

التنمية 
 البشرية



 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة 

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

769 

 المجتمع:نمو مجتمع المعرفة وزيادة مستخدمي التقانة الحديثة في  الثانية:المرحلة 

مبا  كافة اجملاالت،وهي مرحلة تتطلب تكثيف اإلصالح واستخدام العلم والتكنولوجيا املتاحة يف 

 علىفخلق جمتمع املعرفة يعنى اعداد االنسان القادر  املعرفة،يشكل البيئة الصاحلة لنمو جمتمع 

 هي: ثالثة مستويات علىاستخدام املعلومة والتكنولوجيا يف خمتلف جماالت احلياة 

فيزداد وعيه  املعرفة، إطاروفيه يتعلم املتعلم كيف يربمج املعلومة اجلديدة يف  تربوي:مستوي 

 املعريف.

 واملصطلحات.وفيه يتمكن املتعلم من استكشاف القوانني واستخدام املفاهيم  حبثي:مستوي 

 وفيه حيول املتعلم املعلومة الي معرفة واملعرفة الي ابتكار  التجرييب:مستوي العمل 

االستخدام املكثف للعلم والتكنولوجيا يف حل مشكالت وقضايا أي جمتمع يوسع  أنوال شك 

 التالي:كما يوضحه الشكل  املتميزين؛قاعدة مستخدمي التكنولوجيا ويوسع حلقات 

 

ومستخدمي التقانة الحديثة وتزايد المبتكرين المرحلة الثالثة : تكامل مجتمع المعرفة 
 والمبدعين :

وذلك بتكامل  املستدامة،وهي مرحلة تكامل جمتمع املعرفة وحتقيق النهضة التنموية الشاملة 

 جمتمع املعرفة وزيادة اعداد املبتكرين واملبدعني واملفكرين ؛ وهو ما يوضحه الشكل التالي :

استخدام 
 التقانة

االصالح 
 السياسي

االصالح 
 االقتصادي

االصالح 
 االجتماعي

االصالح 
االداري 
 والتنظيمي

التنمية 
 البشرية
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 أهمها:لتحقيق أهدافها من أساسية ولعل هذه املرحلة حتتاج الي متطلبات 

  من خالل إعادة هندسة العملية التعليمية مبا يواكب التغريات  التعليم:تطوير منظومة

 اجلودة.والتحديات املعاصرة وربط التخطيط الرتبوي خبطط التنمية وحتقيق معايري 
  من خالل زيادة خمصصات االنفاق عليهما مع أهمية تشجيع  والتطوير:دعم البحث العلمي

 فيهما.وحتفيز العاملني 
  من خالل إقامة بين حتتية أساسية لالتصاالت والربجميات ووسائل  التكنولوجيا:استخدام

 االلكرتوني.التكنولوجيا األخرى والتوسع يف التعليم 

                     ومتطلباته: اقتصاد المعرفة مفهوم  )ج(

   ( OECD ,1996) ،(2010) مجال مويسة،  ، ( 2011،  ) مراد علة،(2012) أمحد ملحم،  

ظهر مفهوم اقتصاد املعرفة عقب الثورة الصناعية وثورة االتصاالت والذي يعتمد اعتمادًا أساسيا 

ه ميكن أنتكنولوجيا املعلومات. وعلي الرغم من وجود تعريفات متعددة القتصاد املعرفة ، اال  على

ه ذلك االقتصاد الذي يدور حول احلصول علي املعرفة واملشاركة فيها أنتعريفه إمجااًل ب

واستخدامها وتوظيفها وابتكارها؛ بهدف حتسني نوعية احلياة بكافة جماالتها من خالل 

من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة ، مع أهمية استخدام العقل االستفادة 

البشري كراس للمال ، جبانب توظيف البحث العلمي إلحداث جمموعة من التغريات االسرتاتيجية 

يف طبيعة البيئة االقتصادية وتنظيمها مبا يتالءم مع كل من؛ حتديات العوملة وتكنولوجيا 

 .تدامة مبفهومها الشمولي التكامليصاالت وعاملية املعرفة والتنمية املساملعلومات واالت

اقتصاد املعرفة ميثل حتقيق واستثمار املعرفة فيه اساسًا أن  القول؛هذا التعريف ميكن  علىوبناًء 

بينما  والطاقة، اآلالتفالثروة يف عصر الصناعة مت حتقيقها من خالل  الثروة.جوهريا يف خلق 

مبا يؤدي الي ارتباط  الفكري؛اقتصاد املعرفة تتحقق من خالل تقنية املعلومات وراس املال يف  الثروة

مبا  ومباشر.كافة املهن والتخصصات يف املستقبل بتقنيات املعلومات واالتصاالت بشكل معقد 

جناح املؤسسات سوف يعتمد كثريًا قدرتها وفعاليتها يف مجع املعرفة واستخدامها يف  أنيعين 

  .جديداإلنتاجية وإنتاج  رفع

االصالح 
 السياسي

االصالح 
 االقتصادي

االصالح 
 االجتماعي

االصالح 
االداري 
 والتنظيمي

التنمية 
 البشرية
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ولذلك يتطلب اقتصاد املعرفة نوعًا جديدًا من التعليم والتدريب، حيث أصبحت االمية املعلوماتية 

جبانب  احلياة،من املظاهر املعيقة للتقدم، فضال ان تطور املعرفة السريع يتطلب التدريب مدي 

حيث تشري  السابقة؛يتطلب هذا االقتصاد مستوي علمي وتكنولوجي للعمالة اعلي من الفرتات 

العمالة املتخصصة يف املعلومات وتكنولوجيا املعلومات يف تزايد  علىالطلب  أنالدراسات الي 

ق هيكلية سو علىمبا يؤثر  املتعلمة،العمالة غري  علىمع اخنفاض الطلب مستمر وبشكل سريع 

 العمل.

بالعمل علي نشر جمتمع املعلومات  –مسميات اقتصاد املعرفة  كأحد –ويتميز االقتصاد الرقمي 

واملعرفة وتشجيع بناء احلكومات االلكرتونية ، ويتكون هيكله من جمموعة من املؤسسات 

، االلكرتونية اليت تتشابك مع بعضها البعض من خالل شبكات املعلومات الداخلية والدولية 

ويعترب الربيد االلكرتوني ومواقع االنرتنت؛ القاعدة األساسية لتحقيق التشابكات االقتصادية 

بني املؤسسات لتنفيذ التجارة االلكرتونية ، مبا يعين تسهيل تبادل السلع واخلدمات واألموال 

 الكرتونيًا .

 هي:وترتكز متطلبات اقتصاد املعرفة يف ثالثة عناصر 

 املعرفة،العام وترشيده واجراء زيادة حامسة يف االنفاق املخصص لتعزيز إعادة هيكلة االنفاق  .1

مع أهمية توجيه اهتمام كبري مبراكز البحث  اجلامعي،اًل الي التعليم وابتداًء من املدرسة وص

 العلمي.
مع أهمية خلق املناخ املناسب  عالية،خلق وتطوير راس املال البشري بنوعية  علىالعمل  .2

 انتاجي.للمعرفة اليت أصبحت اهم عنصر 
وانتهاج فكر الشركات العاملية الكربى اليت  املعرفة،املستثمرين والشركات أهمية اقتصاد  إدراك .3

زءًا جتساهم يف متويل جزء من تعليم العاملني لديها ورفع مستوي تدريبهم وكفاءتهم وختصص 

 واالبتكار.ا للبحث العلمي ا من استثماراتهمهًم
 هي:هم ركائز اقتصاد املعرفة أ أنسبق جند ومما 

  املؤسسياحلافز االقتصادي والنظام Economic Incentive and Institutional Regime:  وهي

أسس اقتصادية قوية تستطيع توفري كل األطر القانونية والسياسية اهلادفة  علىركيزة تقوم 

 املعلوماتوتشتمل علي السياسات اهلادفة الي جعل تكنولوجيا  والنمو،الي زيادة اإلنتاجية 

جبانب ختفيض التعريفات اجلمركية علي منتجات التكنولوجيا  ويسر،اتاحة واالتصاالت اكثر 

 واملتوسطة.وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية 
  التعليمEducation   :حيث  االقتصادية،نافسية والذي ميثل اهم متطلبات اإلنتاجية والت

س املال البشري القادر علي أيتعني علي احلكومات توفري االيدي العاملة املاهرة واالبداعية أو ر

وتنامي احلاجة الي دمج تكنولوجيا املعلومات  العمل،ادماج التكنولوجيات احلديثة يف 

 احلياة.واالتصاالت واملهارات اإلبداعية يف املناهج التعليمية وبرامج التعلم مدي 
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 االبتكار Innovation :  والذي ميثل نظام فعال من الروابط االقتصادية مع املؤسسات االكادميية

رفة املتنامية واستيعابها وتكييفها مع وغريها من املنظمات اليت تستطيع مواكبة ثورة املع

 االحتياجات الوطنية يف ضوء املتغريات العاملية.

  واالتصاالت:تكنولوجيا املعلومات Information and Communication Technology : وهي اليت

تسهل جتهيز ونشر املعلومات واملعارف وتكييفه مع االحتياجات احمللية لدعم النشاط االقتصادي 

 عالية.حتقيق قيم مضافة  علىوحتفيز املشاريع 
مرتكزات اقتصاد املعرفة متثل احملرك الذاتي جملتمع املعرفة من خالل عدة  أنوعلى ذلك يتضح 

العوملة والتكيف مع رغبات العمالء وندرة الكوادر واملهارات البشرية  من:خصائص ترتكز يف كل 

والرتكيز على خدمة املستهلك والتجارة االلكرتونية والتعليم والتعلم املستمر والتسويق والعمل 

إقامة  أهمها:املعرفة جيب توافر عدة مقومات  علىحتقيق اقتصاد قائم  أنمبا يعين  اإللكرتوني.

 والتطوير.التعليم والبحث  ؛املعرفةجمتمع 

  :وعناصره) د ( أهمية اقتصاد المعرفة 

-حيفز املؤسسات علي التجديد واالبتكار  أهمها:ترتكز فوائد اقتصاد املعرفة يف عدة عناصر 

حيقق خمرجات ونواتج  -حيقق التبادل الكرتونيًا  -علي نشر املعرفة وتوظيفها وانتاجها  يقوم

بينما تتمثل عناصره يف  يعطي املستهلك ثقة اكرب وخيارات أوسع . -تعليمية مرغوبة وجوهرية

تهيئة عمال  –توافر منظومة حبث وتطوير فاعلة  –وجود جمتمع تعلمي  –اجملتمع له  تأييد :

 ( 2010، ) حممد الشمري   مصداقية املعرفة . –إجياد الربط االلكرتوني الواسع  –معرفة وصناعها 

D.W. Livingstone& Other,2012   

  ) هـ ( مؤشرات اقتصاد المعرفة :

     كالتالي:هي  فئات؛ميكن تصنيف مؤشرات اقتصاد املعرفة وفقًا ألربعة 

 (2011، ، ) مراد علة  ( 2004،  يوسف ) حممد    

مثل البيانات املتعلقة باألحباث والتنمية واحصاءات براءات  والتكنولوجيا:مؤشر العلم  .1

 االخرتاع واملنشورات العلمية وميزان املدفوعات التكنولوجية ومؤشرات نشر املعلومات واالتصاالت.
من البحوث اليت قامت بها وهي مؤشرات مأخوذة  االبتكار:تنظيم نشاطات املتعلقة باملؤشرات  .2

 اهليئات الوطنية.
ومثة مصدرين هلذه املؤشرات هما البيانات املتعلقة بالتعليم  البشرية:املؤشرات املتعلقة باملوارد  .3

 العمال.والتدريب والبيانات املتعلقة بالكفاءات او مبهن 
وهي متعددة ومتنوعة ويشوبها الكثري من  واالتصاالت:مؤشرات نشر تكنولوجيا املعلومات  .4

 مبا يصعب استخدامها يف املقارنات الدولية نظرًا لعدم مصداقياتها.العيوب 
 (2011) مراد علة ،         لي جمتمع املعرفة واملعلومات :إ) و ( معوقات االنتقال 
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مثة العديد من العوامل اليت تقف حجر عثرة امام اجملتمع املصري ومعظم اجملتمعات العربية 

 يف:وتتمثل هذه العوامل  واملعلومات،لالنتقال الي جمتمع املعرفة 

حيث ال تزال معظم شبكات االتصاالت واالنرتنت حباجة الي تطوير  التحتية:عوامل البنية  .1

 ع التكنولوجيا الرقمية احلديثة.لكي تتمكن من التعامل بكفاءة م
وصغر حجم املؤسسات العاملة يف واملتمثلة يف اخنفاض مستوي الدخل  االقتصادية:العوامل  .2

 اقتناء التكنولوجيا. علىجمال تكنولوجيا املعلومات وتنافسها فضال عن ضعف القدرة 
واملتمثلة يف اخنفاض مستوي التعليم يف مجيع مراحل التعليم جبانب عدم  الرتبوية:العوامل  .3

تدريس كل من احلاسوب واللغة اإلجنليزية بشكل فاعل فضاًل عن قصور يف معرفة اللغة 

 اإلجنليزية وممارستها.

 إصالحها:وحتمية ليم الجامعي في مصر التعمنظومة واقع  ثانياً:

يعد دراسة وحتليل منظومة التعليم اجلامعي يف مصر؛ املدخل األساسي لتشخيص واقع هذه 

حتديد مدي بعدها عن حتقيق وما يواجهها من حتديات تعيق تطورها ومن ثم املنظومة 

 وفيما يلي تناول ألبعاد هذه املنظومة: املعرفة.متطلبات إقامة جمتمع املعرفة وبناء اقتصاد 

 منظومة التعليم الجامعي في مصر:ع ) أ ( واق

العديد من تعددت وتنوعت الدراسات اليت تناولت حتليل منظومة التعليم اجلامعي ومت رصد 

سواء مام حتقيق املستهدف منها أاالختالالت اليت تعاني منها هذه املنظومة وتقف حجر عثرة 

ما يلي تلخيص لواقع هذه وفي املعرفة.و لدعم جمتمع واقتصاد للتنمية البشرية املستدامة أ

 ( 2004) سويلم جودة ،    اختالالت: املنظومة وما بها من 

ازمة التعليم اجلامعي هو امتداد لالختالالت املتأصلة يف منظومة التعليم قبل اجلامعي  أن .1

ضعف فعالية  –اخنفاض كفاءة نظام التعليم  –املناهج  –التعليمية  )املبانيواملتمثلة يف أزمات 

 املالية(.ضعف املخصصات  –قصور يف اإلصالحات التعليمية  –جهود حمو االمية 
  يف:مثة مشكالت كثرية متعلقة باإلدارة اجلامعية واملتمثل أهمها  .2
  مستوياته.غياب املعايري املنضبطة لألداء اجلامعي يف مجيع 
 اإلدارة.اليب احلديثة يف وجود قيود إدارية وتنظيمية ومالية كثرية وعدم انتهاج األس 
  مستوياتها.القصور يف تطبيق األساليب التكنولوجية يف اإلدارة اجلامعية بكافة 
 االتي:هيئة التدريس يتمثل أهمها يف  بأعضاءوجود مشكالت واختالالت كثرية فيما يتعلق    .3
  قسم.التعليمية والبحثية لكل  باألعباءالعلمية وعالقتها  لألقسامغياب اهلياكل الوظيفية 
  اجلامعية.عدم التفرغ للعمل اجلامعي وخاصة بالنسبة للقيادات 
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  انتاجيتهم. علىاخنفاض املرتبات واللجوء الي البحث عن مصادر اخري للدخل مبا يؤثر 
 يف:تتلخص  الطالب،وجود مشكالت متعددة يف جمال شئون  .4
  بية.االستيعاازدحام اجلامعات مبا يفوق قدراتها 
  الطالب.برغبات وميول  تأخذنظم القبول ال 
  العمل.ضعف العالقة بني التخصصات املتاحة وسوق 
  املقدمة.عدم تكامل اخلدمات الطالبية وتدني مستوي اخلدمات الطالبية 
 هي:ها تعاني من بعض املشاكل اجلوهرية أناما يف جمال العملية التعليمية فنجد    .5
  وتطويرها وإدخال األساليب التكنولوجية احلديثة يف العملية عدم االهتمام باملناهج

 التعليمية.
 .قصر مدة العام الدراسي واختصاره دون وجود خطة زمنية ثابتة 
  العليا.عدم وجود مقررات اختيارية يف املناهج يف معظم الكليات واملعاهد 
 التالية:سي مت رصد املشكالت أويف جمال التكامل االفقي والر .6
 بني منظومة التعليم اجلامعي وبني قنوات اجملتمع األخرى من  افقي دم تكامل واتصالهناك ع

يف كونه وحدة مبا خيل بوحدة التعليم  اخل،صحة واجتماع وإنتاج ودفاع وقضاء وامن وثقافة ...

مربجمة من الفكر واملعرفة والسلوك تركز علي العقل والروح والسلوك وتبين االنسان املتوازن 

 وعقليًا واجتماعيًا وسلوكيًا وجسمانيًا.نفسيًا 
 سي بني مراحل التعليم املختلفة وكذلك بني سنوات املرحلة أعدم اتصال واتساق وتكامل ر

 الواحدة.
 يف:مثة مرتكزات سلبية يف منظومة التعليم اجلامعي تتمثل   .7
  اجلوهر يف العملية التعليمية.الشكل دون  علىالرتكيز 
  التعليمية.البريوقراطية والتكنوقراطية 
  السلوكية.غياب الرتبية 
  الفعالة.غياب السلوكيات اجلماعية 
  احمليطة.فجوة كبرية بني حمتويات املقررات والواقع العملي للبيئة  
دون اإلصالح االسرتاتيجي، مبا ادي الي قصور كبري اإلصالح التكتيكي للتعليم اجلامعي انتهاج  .8

منظومة التعليم اجلامعي وفشلها يف حتقيق املستهدف هلا وكذلك فشلها يف حتقيق يف أداء 

 متطلبات اقتصاد املعرفة.
تتفاعل مع املعرفة والثقافة يف  مؤسسة جمتمعية تعليمية أكربومما ال شك فيه؛ أن اجلامعة تعد 

ظهور العديد من السلبيات  اال اخنفاض كفاءة النظام التعليمي يف مصر ادي الي مستوياتها،رقي أ

واملشكالت اليت تظهر الفجوة الكبرية يف املشاركات اجملتمعية للمساهمة يف حلول هذه املشكالت. 

معظم مشكالت منظومة التعليم والبحث العلمي يف مصر جاءت نتيجة  أنومما هو جدير بالذكر 

تعبريها بشكل متكامل عن جمموعة من األسباب أهمها: عدم استقرار السياسة التعليمية وعدم 

  طموحات املستقبل للمجتمع املصري.
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مثة ضرورة لبناء  أنو والفاعلية،الكفاءة  ميف مصر تتسم بعدأن منظومة التعليم  القول؛خالصة 

املعرفة ) التعليم منظومة متكاملة وفاعلة للتعليم كمطلب أساسي يف دعم وبناء منظومة اكتساب 

مثة ضعف مبنظوميت البحث العلمي والتطوير التقين  أنكما  لتقين ( ،، البحث العلمي ، التطوير ا

خمرجات منظومة التعليم هي مدخالت  ننتيجة عدم ارتباط منظومة التعليم بهما ، أل

للمنظومتني اللتان تعاني من ضعف املخصصات املالية وضعف البنية املؤسسية علي الرغم من 

جململ الي اخنفاض نتائج البحث العلمي والتطوير وتردي توافر القدرات البشرية ، مما ادي يف ا

انتاجيتهما . فالبحث العلمي يعاني من ضعف اإلنتاج يف جماالت أساسية وشبه غياب يف حقول 

 .فضال عن غياب البيئة العلمية املواتية لتنمية العلم وتشجيعه املعلوماتية،متقدمة مثل 

 ضعف منظومة املعرفة، إىلدي أضعف املنظومات الثالث املكونة ملنظومة اكتساب املعرفة  أنوال شك 

لذا جيب مواجهة كل هذه التحديات من  اشكاهلا.شتد مع زيادة مظاهر العوملة بكل أمر الذي األ

ولعل ما  خالل تطوير منظومة التعليم اجلامعي لتوفري متطلبات بناء اقتصاد املعرفة يف مصر.

( ، والذي أشار الي  2015هذا الضعف يف منظومة املعرفة ؛ ما أظهره مؤشر املعرفة العربي )  يؤكد

% ( كأحد مؤشرات قياس املعرفة يف الدول العربية ، حيث  57ضعف مؤشر التعليم العالي البالغ ) 

 –البحث والتطوير واالبتكار  –ضم هذا املؤشر ايضًا مؤشرات عن كل من : التعليم قبل اجلامعي 

التعليم التقين والتدريب املهين ؛ واليت أظهرت  –تكنولوجيا املعلومات واالتصال  –االقتصاد 

 مجيعها ضعفًا يف القيمة والتكوين. 

 ( 2015 ، ل مكتومآحممد بن راشد ) مؤسسة 

  مواجهتها:وكيفية في مصر الفجوة الرقمية  )ب(

 (  2004جودة ،  سويلم( ، ) 2004،  العربي أشرف ، ) (2008،  واخرونبعلي  )محزة

تتعدد أوجه الفجوة الرقمية بني سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية الرغم من  على

بأنها ه ميكن تعريفها امجااًل أناال  مواجهتها،واليت لكل منها أسبابها ووسائل وتكنولوجية 

يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا  اإلنتاج(درجة التفاوت يف مستوى التقدم )سواء باالستخدام أو 

جند بأن الفجوة الرقمية  ومن هنا املعلومات بني بلد وأخر أو تكتل وأخر أو مناطق البلد الواحد

درة على استخدام التقنيات احلديثة هي تلك الفجوة اليت تفصل بني من ميتلكون املعرفة والق

  .وبني من ال ميلكون هذه املعرفة وتلك القدرة

    

 

 :يف اآلتيواليت ميكن تلخيصها هناك العديد من األسباب وراء اتساع الفجوة الرقمية و
 وضعف امليزانيات والبحث العلمي والتطوير التعليم  منظومات اكتساب املعرفة من تدني مستوى

 تطويرها.لإلنفاق عليها واملخصصة 
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  على مواقع الشبكة  االطالعباللغة االجنليزية اليت تسهل ملستخدمي األنرتنت  االهتمامعدم

 .العنكبوتية
  النزيف املتزايد يف العقول سواء الفعلي باهلجرة او الرقمي عرب شبكة االنرتنت، خاصة

 لعوامل جذب كبرية من الدول املتقدمة.للنخبة املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات واليت تتعرض 
 االنتقال الي اقتصاد املعرفة ادي الي ارتفاع حصول الدول النامية على املعرفة. أن 

وما يرتتب عليها من آثار سلبية كثرية ونظرًا التساع هذه الفجوة وزيادتها مبعدالت سريعة 

ه جيب التحرك أنف العامل،أهمها اخنفاض املستوي العلمي والوعي التكنولوجي والتواصل مع 

من خالل ثالثة  عليهاالسريع والبدء يف اختاذ سياسات وإجراءات احلد منها وصواًل الي القضاء 

ومثة  .هي احلصول علي املعرفة ثم استيعابها ثم نقلها علي املدي البعيد خطوات أساسية 

املدي الطويل واملتوسط جل جيب البدء بها متهيدًا للخطوات اليت تستهدف خطوات قصرية األ

 علىاألقل الي احملافظة  علىتؤدي  أنواليت ميكن  ؛خللق بيئة جاذبة لرأس املال البشري يف مصر

 هذه اخلطوات هي:هم ولعل أ بعد.الكفاءات املصرية اليت مل تهاجر 

اإلسراع يف اصالح التعليم سواء اجلامعي او قبل اجلامعي مبا حيقق تطوير العملية التعليمية  .1

مع ضرورة إعادة هيكل األجور واملرتبات  والتكنولوجيا،مبا يتماشى مع متطلبات عصر املعرفة 

ألعضاء هيئات التدريس بكافة مراحل التعليم والباحثني مبا حيقق هلم سبل التفرغ ملهامهم 

 يوية.احل
 مواجهة هجرة العقول خبلق بيئة جاذبة هلم للحد من اهلجرة وعودة الكفاءات لالستفادة منها. .2
بناء بنية حتتية جملتمع معلوماتي وتكنولوجي راقي وهذا يعين ويشرتط وجود إمكانيات  .3

 .مالية واقتصادية هائلة

  المعرفية: الفجوةمواجهة مصر في يم الجامعي في تحديات أمام منظومة التعل) ج ( 

 (  2011،  ، ) مراد عله (2010، ، ) حممد الشمري  ( 2012،  محد ملحمأ) 

مبا يتطلب  النظام الرتبوي الذي هو املصدر األساسي للمعرفة، علىن بناء اقتصاد املعرفة يعتمد إ

لذا فان اقتصاد املعرفة  املعرفة.دخول اجملتمع عصر نقلة نوعية يف النظام الرتبوي والتعليمي ل

 أهمها:ومن  مصر،يضع العديد من التحديات واملطالب امام الدول النامية ومنها 

تزايد سرعة التفجر املعريف مبناهج ومفاهيم وأساليب عملية حديثة وما يصاحب ذلك من  .1

نشأة فروع علمية عديدة من جهة؛ وقيام ختصصات بينية بني فروع العلم، أو ظهور نوع من 

لتكامل بني خمتلف أوجه احلياة من جهة ثالثة. مما يفرض علي نظم التعليم سرعة متابعة ا

الفكرية  هذا التفجر املعريف ونشره، وإنتاج معرفة جديدة وتنويع صور استخدامها وتوفري القدرة

 .والبنية التحتية لتوليدها 
بفضل حتول املعرفة الي مورد متجدد وعامل رئيسي يف  وفرة؛حتول اقتصاد املعرفة الي اقتصاد  .2

اسراع  الرتبوية؛النظم  علىمبا يفرض  واستثمارها.اإلنتاج يزيد من اإلنتاجية حسب استخدامها 

 اإلنتاجية.اخلطي لتكوين راس املال املعريف كي توفر أصول العملية 
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هور ظتصاالت واالعالم الي يؤدي االستخدام املتنامي لتكنولوجيا املعلومات الرقمية واال .3

النظم التعليم توفري التعليم الالزم للتعامل مع هذا  علىمبا يفرض  احلرة.حتديات التجارة 

املعرفة واالبتكارات  علىتعتمد  ألسواقومبا يؤهلهم  اجملال،التطور املعريف والتكنولوجي يف ها 

 العقلية.
طبيقية اإلجرائية اليت تفيد يف تطوير شئون تزايد االجتاه يف اقتصاد املعرفة حنو املعرفة الت .4

واالجتماعية والثقافية ذلك من ظهور التكامل بني املعرفة االقتصادية  علىوما يرتتب  احلياة،

حبثية ومهارات تقنية من خالل  وهو ما يفرض تطوير شبكة معرفية بكفاءات علمية. والسياسية

 املعرفة.منظومة 
العلمية واملفكرين والكفاءات التقنية عالية املستوي؛ يف دعم اقتصاد دمغة تزايد احلاجة الي األ .5

التنمية الوطنية املستهدفة لن تتحقق يف ظل غياب األصول املتجددة القتصاد قائم  نأل املعرفة

  علي راس املال املعريف الذي يهاجر الي دول جاذبة له يف حال عدم توظيفه او االستفادة منه.
مبا يفرض تطوير النظم  املتبادلة،زيادة االعتمادات االقتصادية والسياسية تؤدي العوملة الي  .6

 همش يف ظل العوملة.تال  حتىالثقافات الوطنية  علىالتعليمية مبحتوي معريف وانساني حيافظ 
املعرفة  علىتركز األنشطة االقتصادية يف األنشطة األولية مبا يعين اخنفاض الطلب  .7

 واالستثمار فيها وبالتالي تعطيل منظومة املعرفة وافتقار النشاط االقتصادي هلا.
التحتية  وضعف عالقة قضايا التنمية بالبنى البحث والتطوير علىضعف نسبة االنفاق  .8

 التكنولوجية.
ن واقع منظومة التعليم اجلامعي والبحث والتطوير يف مصر وما يواجهها من إ القول،خالصة 

مصر،  يف اقتصاديات املعرفة التعليم اجلامعي لتحقيق حتمية اصالح منظومةحتديات يفرض 

ال تتفاقم الفجوة املعرفية ويصعب التعامل  حتىمع أهمية البدء يف اخلطوات التنفيذية سريعًا 

 معها.

 بناء اقتصاد المعرفةفي الناجحة  الثاني: التجارب الدولية المحور

مثة العديد من التجارب والنماذج اليت جنحت يف بناء اقتصاد املعرفة واليت ميكن االستفادة من 

رؤيتها وسياساتها املؤدية الي هذا النجاح لالستفادة منها يف وضع اسرتاتيجية متكاملة تعتمد 

 –املتحدة االمريكية  )الوالياتولعل من اهم هذه النماذج  اجلامعي.لتعليم علي تطوير منظومة ا

مارات العربية منطقة اخلليج وسنركز علي اإل –سيوية وسنتناول منها اليابان واهلند النمور اآل

 النماذج:. وفيما يلي تناول هلذه  إسرائيل(منطقة الشرق األوسط وسنركز علي  –املتحدة 

 ( 2008عيشوش رياض وآخرون ،  )      األمريكي:أواًل النموذج 

 ) أ ( مالمح التجربة : 
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جتربة رائدة ومؤكدة  املعرفة؛تعد جتربة الواليات املتحدة االمريكية يف دخوهلا جملتمع واقتصاد 

واالتصاالت. حيث ارتباط النمو االقتصادي املرتفع باالنتشار املتسارع لتكنولوجيا املعلومات  على

أن االقتصاد اجلديد او اقتصاد املعرفة ارتبط يف بادئ االمر بالتغريات املذهلة اليت شهدها 

تكنولوجيا املعلومات  علىاالقتصاد األمريكي يف السنوات األخرية نتيجة االعتماد املكثف 

معدالت  مع اخنفاضواالعالم واالتصال واالنرتنت، مبا ادي الي حتقيق النمو املتواصل املتزامن 

ن دخول الواليات املتحدة االمريكية عصر اقتصاد املعرفة عشوائيًا، بل التضخم والبطالة. ومل يك

كان مرتكزًا علي أسس معرفية وتكنولوجية قوية ساهمت بقوة يف الدخول الي هذا االقتصاد 

واليات املتحدة ة. حيث حققت الاملعرف علىاملعريف وفتح التنافس يف جمال جديد هو التنافس 

مريكية عوائد ضخمة من اقتصاد االنرتنت نتيجة تقديم منتجاتها وخدماتها يف الشبكة األ

الدولية والتجارة االلكرتونية، ولعل هذا يفسر تزايد انفاق الشركات علي البحث والتطوير يف 

 ( .  % 30تكنولوجيا املعلومات من امجالي االنفاق علي البحث والتطوير مبا يزيد عن ) 

 ) ب ( الدروس املستفادة :

ن التقنية الرقمية قد مكنت الشركات االمريكية من التفاعل مع أويستفاد من هذه التجربة؛ 

املستجدات احمللية والعاملية بسرعة وكفاءة. حيث ان تأسيس البنية التحتية للمعلومات وشبكات 

العنصر البشري يف العمليات الروتينية؛ االتصال وخلق البيئة التقنية الرقمية قد قلص من دور 

مع إحالل احلاسوب والشبكات بداًل منه، مما ادي الي إزالة أسباب تأخر انتقال املعلومات وختفيض 

 تكلفتها على املستخدم النهائي.

 ( 2006) عبد الرمحن جامل وآخر ،  (، 2004حسني عمران ،  )       الياباني:ثانيًا : النموذج 

 ) أ ( مالمح التجربة : 

حيث عوض باقتدار غياب الثروات الطبيعية  املعرفة،فضل مثال جملتمع الياباني هو أيعد اجملتمع 

اخللق الذكي والتجديد  علىعن طريق حسن إعداد املوارد البشرية ذات القدرات االستثنائية 

  املقتدر.

 اليابانية:وفيما يلي ملخص ملالمح التجربة 

بعد احلرب العاملية الثانية بلغ االقتصاد الياباني مرحلة االنعدام وأصبحت اليابان حمتلة من  .1

 التوجهاليابان يف  بدأت، ثم (1955)حيت عام الواليات املتحدة االمريكية ملدة سبع سنوات 

وإعادة ( بدأت مرحلة الدميقراطية  1959ومنذ عام )  (،1957)منذ عام للتصدير الي السوق األمريكي 

 (. 1960% ( عام )  9.5اهليكلة حيت حققت منوًا متميزًا يف الناتج احمللي اإلمجالي بلغ حنو ) 
بدء االهتمام  %(؛ 8.6)حيث حقق االقتصاد الياباني معدل منو  (1965 – 1960)وخالل الفرتة  .2

التعليم قبل اجلامعي الزامي ويدفع  أصبححيث  اجلامعي.بهيكلة التعليم بشقية اجلامعي وقبل 

بينما يف التعليم اجلامعي مت التوسع يف  التعليم،من ضرائب احملليات وتتبع يف نظامها وزارة 

وبدأت اليابان تنتج الراديو الرتانزستور كتطوير للحجام  وااللكرتونيات،علوم اهلندسة والطب 

 األساسية.ج األجهزة املنزلية وتطوير البنية الكبرية جبانب انتاج الكامريات ومت التوسع يف انتا
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مت تطوير الصناعات وخاصة صناعة املنسوجات والسيارات والتوجه  (1985 – 1967)خالل الفرتة  .3

حنو التصدير بقوة مبا ادي الي اصالح العجز يف كل من ميزان املدفوعات واملوازنة العامة وحتسن 

 الستثمارية.ايف قيمة العملة احمللية وحتسن يف البيئة 
مت تبين سياسة العوملة لكل من اإلنتاج واالستهالك والتوسع يف  (1992 – 1986)وخالل الفرتة  .4

التكنولوجيا  علىحيث اجتهت الصناعة لذوي الياقات البيضاء واليت تعتمد  االسيوية،األسواق 

نتجات جديدة وإنتاج األجهزة االلكرتونية مع استخدام اهلندسة العكسية وتطويرها واخلروج مب

 البحوث والتطوير. علىفضاًل عن التوسع يف االنفاق  العاملية،لغزو األسواق 
 علىد باألساس مومما سبق يتضح ان االقتصاد الياباني بعد احلرب العاملية الثانية اعت .5

 األخرى.الثقافة املعرفية املتوفرة لدي االفراد وخاصة بعد ان فقدت كافة املقومات االقتصادية 

الرغبة يف استرياد وتصدير تلك املعرفة  علىحيث سعي االفراد الي التكثيف يف التعليم اعتمادًا 

وخاصة تلقي املعرفة املتقدمة من الغرب واستخدام اهلندسة العكسية للخروج مبنتجات جديدة 

ة انتشار املعارف بني افرد املؤسس علىالتكنولوجيا كثيفة املعرفة والعمل  علىحديثة تعتمد 

ولعل اهم ما يوضح ذلك هو ما يؤكده مؤشر التنمية البشرية  ،الواحدة وبني مؤسسات اجملتمع

 ثابت.الثقافة املعرفية كدخل  علىومدي تقدم الفرد الذي يعتمد 
 اآلتي:أهم الدروس املستفادة يف مثل وتت ) ب ( الدروس املستفادة :

 اجلامعية.املراحل  حتىاالهتمام بالتعليم خاصة العلوم الرياضية والكيماوية والطبيعية  .1
 إلجراءحيث يعتمد االلتحاق به  العمل،االهتمام بالرتاكم العلمي واملعريف بالتدريب اثناء  .2

عامًا وال يسمح بالدخول او االنتقال الي املصانع األخرى  ( 60)  ثم يستمر به حيت بلوغه اختبار؛

 املنافسة لنفس املنتج .
االهتمام باستكمال ما مت إجنازه من اعمال واحباث خالل املراحل الزمنية السابقة مع اتباع  .3

 للبحوث.خطط وبرامج 
رتاع أو االهتمام بنقل اخلربات من الدول اجملاورة واملتقدمة عن طريق شراء براءات االخ .4

 التدريب.
 الداخلية.االهتمام بالعمل اجلماعي مع عدم تواجد النزاعات  .5
 االبتكار والتطوير عن طريق استخدام اهلندسة العكسية ثم التطوير. .6

  ( 2004) مدحت  أيوب ،          اهلندي:ثالثًا النموذج 

 ) أ ( مالمح التجربة :

تتميز التجربة اهلندية بكونها تنتهج منوذج تنموي يبدأ من أخر ما توصلت اليه البلدان األكثر 

ثم السلع الوسيطة ثم الصناعات االستهالكية مبا  الرأمساليةتقدما من حيث البدء بإنتاج السلع 

ق التنمية. ولعل هذا التوجه حيقق اختصار الفرتة الزمنية للحاخيتصر فرتة طويلة من عمر 

بالدول املتقدمة وتضييق فجوة التنمية معها، وذلك من خالل استثمار راس ماهلا البشري يف 
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دخول عصر املعرفة والتقدم فيه، مبا يودي الي قيادة اقتصاد املعرفة للنمو يف باقي القطاعات 

االقتصادية األخرى. ومما هو جدير بالذكر ان اهلند متكنت خالل فرتة وجيزة ان حتقق صعودا 

متميزا يف اقتصاد املعرفة خاصة يف تكنولوجيا املعلومات وبصفة خاصة قطاع الربجميات الذي 

مت تطويره ليقود االقتصاد يف النمو من خالل قيام الشركات بتنفيذ عقود تعهيد مع شركات 

 أمريكية وأوروبية وتقدم خدمة عالية اجلودة ومنخفضة التكلفة.   

 ) ب ( الدروس املستفادة :

 التجربة يف االتي:  هذه وتتلخص الدروس املستفادة من

متكنت اهلند من خالل الطفرة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات وخاصة الربجميات؛ أن تدخل  .1

عصر العوملة ليس باعتبارها مستهلكًا ملنتجاته ولكن باعتبارها منتجًا رئيسيًا الحد اهم 

از من خالل رؤية سياسية حمفزة أدت الي ولقد حتقق هذا اإلجن العصر.مدخالت صناعة هذا 

توظيف مزايا اهلند التنافسية من ثروة بشرية وتكلفة منخفضة وجودة عالية وتكوين مهاري 

 متميز.
يعد النموذج اهلندي يف بناء وتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات مثااًل لآلثار اإلجيابية  .2

نمويًا حيث يعد قطاع الربجميات اهلندي الناجتة عن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ت

الثاني بعد الواليات املتحدة االمريكية يف املساهمة يف الناتج احمللي اإلمجالي وامجالي 

 الصادرات.
يعد رصيد اهلند الكبري من راس املال البشري العالي التكوين أهم دعائم ارتفاع منو تكنولوجيا  .3

  هما:املعلومات، ويرجع ذلك الي سببني أساسيني
 أدت الي ختفيض ( سبتمرب اليت 11حداث ) أ تقلص ظاهرة هجرة الكفاءات اهلندية للخارج بعد 

الطلب األمريكي علي العمالة اهلندية ، مبا دفع اهلند الي االستفادة من ابناءها داخليًا وتقديم 

 احلوافز املادية مبا دعم قدرة اهلند يف زيادة تطورها التكنولوجي .
 تسهيالت البحث والتطوير يف اهلند من قبل الشركات األجنبية يف قطاعات  زيادة متركز

 تكنولوجيا املعلومات واألدوية.
 االستفادة من اخلربات املرتاكمة للكفاءات اهلندية العائدة واليت كانت تعمل يف وادي السليكون. .4
عم هلم تشجيع الشركات العاملية ومتعددة اجلنسيات لالستثمار يف اهلند وتقديم الد .5

 وتزويدهم بالكفاءات اهلندية الالزمة هلذه الشركات.

 ( 2004) عبد اخلالق فاروق ،   : مراحل النمور االسيوية يف بلوغ املعرفةرابعًا : 

انطالقًا من األساليب األساسية لنقل التكنولوجيا من الدول املتقدمة الي الدول النامية واملتمثلة 

يف ثالثة أساليب هي التكنلوجيا الزائرة او التكنولوجيا املستعارة او التكنولوجيا املنقولة بالشراء 

حتقيق تنميتها  جند ان معظم دول النمور االسيوية قد انتهجت أربعة مراحل يف التعاقد،او 

 كالتالي:راحل وكانت امل متفاوتة،بدرجات  التكنولوجية

اجملاالت يف خلق بيئة مناسبة جلذب  أحداالستفادة من املزايا التنافسية والرتكيز علي  .1

 األجنبية.االستثمارات 
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 احليوي؛الرتكيز علي جذب الصناعات املغذية بعد وصول صناعات املرحلة السابقة الي احلجم  .2

 اقتصادية.هذه الصناعات واملكونات املغذية  جلعل
 والتطوير.التخصص يف عدة صناعات واالهتمام بقطاع البحوث  .3
 العاملية.تشجيع الشركات الوطنية ذات اخلربة املكتسبة لدخول األسواق  .4

ومما هو جدير بالذكر ان هذه الدول جنحت يف جذب هذه االستثمارات وافتتاح فروع للشركات 

 فيها.الدولية 

 ( 2004مجال غيطاس ،  (     اإلماراتي : ًا : النموذجخامس

 ) أ ( مالمح التجربة :

( وقادتها حريصون علي وضع  1971يف عام )  تأسيسهان اهم ما مييز التجربة اإلماراتية انه منذ إ

خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بعيدة املدي مبا ادي الي دخول عصر املعرفة بعد 

تبعه منو متسارع حيت االن . مبا يعين ان جتربة اقتصاد املعرفة  التأسيسثالثون عامًا من هذا 

يت واجهت االقتصاد خالل هذه الفرتة يف االمارات شكلتها جهود بذلت ملواجهة التحديات ال

 املعرفة. علىشكلت يف جمملها القوة الدافعة لبناء االقتصاد القائم  الطويلة،

أربعة اقسام رئيسية سار  علىيف دولة االمارات  تأسس قتصاد املعرفةومما هو جدير بالذكر ان ا

ولكنها يف اجململ عملت  اخري،العمل فيها بشكل متزامن احيانًا وسبق بعضها اآلخر يف أحيان 

وفيما يلي استعراض موجز هلذه األقسام وما تضمنته من سياسات وتوجهات  واحدة.كمنظومة 

 املعرفة:ساهمت بقوة يف بناء اقتصاد 

 ( السياسات احلكومية : 1) 

عقول وجهود ابناءها  علىاعتمدت احلكومة يف بناء رؤيتها االسرتاتيجية للتنمية االقتصادية 

االمارات الي منفذ لدمج االقتصاد احمللي باالقتصاد العاملي. ومت ترمجة هذه الرؤية الي لتحويل 

شكلت يف  خمتلفة،خطط وسياسات واهداف وبرامج ومشروعات تنموية وقوانني وتشريعات 

وحرصت احلكومة علي تكوين البيئة  املعرفة. علىجمملها اساسًا مهمًا لبناء االقتصاد القائم 

بناء بيئة عمل مالئمة الزدهار التجارة والصناعة من خالل اإلعفاءات الضريبية  التنافسية مع

 االمارات.وحرية حتويل األرباح خارج 

وفيما يتعلق بالناحية التشريعية والقانونية قامت الدولة بتوفري بيئة قانونية وفقًا ملتطلبات 

سواء فيما يتعلق بالقوانني الوطنية او االتفاقيات الدولية اليت  املعريف،التحول الي االقتصاد 

وخاصة املتعلقة باجلرائم القانونية اليت تتعلق بتكنولوجيا املعلومات  الدولة،صادقت عليها 

 واالتصاالت.

 ( البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات : 2) 

ملعلومات من أهم دعائم ومتطلبات التحول الي متثل البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا ا

( والدولة تسعي الي هذا اهلدف ، حيث أسست مؤسسة االمارات  1976ومنذ عام )  املعريف.االقتصاد 

العامة لالتصاالت ومت تطوير هذه البنية حيت أصبحت اكثر الدول يف منطقة الشرق األوسط من 
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ات ، والذي يتضمن املفهوم العريض لالتصاالت حيث قوة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلوم

الفضائية والالسلكية وخدمة الثريا والشبكات ؛ مبا يف ذلك شبكات االتصاالت السلكية األرضية 

خدمة الكابل التليفزيوني متعدد الوسائط وخدمة وشبكات التليفون احملمول وشبكة االنرتنت و

 االتصاالت البحرية وغريها.

 وق البنية التحتية والرؤي احلكومية :( مؤسسات ما ف 3) 

حيث افرز العاملني السابقني قوة ثالثة لدعم بناء اقتصاد املعرفة من خالل انشاء العديد من 

االقتصاد. ولعل اهم ما مييز هذه املؤسسات هلذا  األساسياملؤسسات العمالقة اليت متثل احملرك 

مشوهلا لقطاعات متنوعة ما بني االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والقطاع املالي والصحي 

والتجاري وغريها، جبانب ان القاسم املشرتك هلذه املؤسسات هو االستناد الي البنية األساسية 

الف ختصصاتها. وتتضمن هذه املؤسسات الرغم من اخت علىلالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

واحة سيلكون  –التجمعات التكنولوجية –العديد من املشروعات من أهمها: مدينة دبي لإلنرتنت 

 املناطق احلرة. –قرية املعرفة  –دبي 

 ( تنمية املوارد البشرية : 4)  

بدون تكامل اهم  مثارهالسابقة لبناء اقتصاد املعرفة االماراتي مل يكن سيؤتي  األسسال شك ان 

 وتأهيلكبري يف النظام التعليمي ونظم التدريب واليت تضمن تدريب  تغيريعنصر وهو احداث 

فاقتصاد املعرفة  التقليدي.املوارد البشرية املتاحة وفق مهارات تتعدي ما يوفره النظام التعليمي 

التفكري النقدي  علىرة مهارات سلوكية مثل املقد املتاحة؛يتطلب امتالك املوارد البشرية 

وسعت القيادة الي حتقيق هذه األهداف يف التنمية  احلياة.واالستعداد للتعلم املستمر مدي 

لتحقيق اهداف التنمية البشرية وذلك ولكنها انتهجت ثالثة اجتاهات  البعيد،البشرية يف املدي 

 وهي: الالزمة؛لتوفري الكفاءات واخلربات 

  املنطقة.جذب جمموعة من املتخصصني ذوي املهارة يف 
 .تطوير املواهب الوطنية من خالل نظام تعليمي سليم 
 دريبية مناسبة القتصاد املعلومات.رعاية وتنفيذ برامج ت 

 ) ب ( الدروس املستفادة :

قطاع لعل اهم الدروس املستفادة من التجربة اإلماراتية هو اعتماد قطاعات التعليم والصحة وال

 واإلنتاج،داه رئيسية للعمل املعلومات وما تولده من معارف كأ تكنولوجيا علىاحلكومي يف نشاطها 

وهو ما خلق سوق كبري خلدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وساهم بشكل كبري يف تطوير 

 عليها.املشروعات العمالقة اليت تعتمد 

 ( 2013جناة الصائغ ، )          : اخلليجية سادسًا: املبادرات

يعد قيام مدينة دبي لإلنرتنت يف االمارات العربية املتحدة، ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

باململكة العربية السعودية، واجمللس القومي للعلوم والتكنولوجيا بالكويت، من املبادرات العربية 

ز مشكالت البحث والتطوير يف اجلادة ملواجهة القصور يف أنشطة البحث والتطوير. ولعل أبر

معظم الدول العربية هي مشكلة التمويل حيث خيصص هلذه األنشطة نسبة ضئيلة من الناتج 

احمللي اإلمجالي ال تتناسب مع احتياجات ومتطلبات تطوير هذه األنشطة ومبا حيقق نهضة 

 تكنولوجية قوية تؤدي الي بناء اقتصاد املعرفة.
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 ( 2004) عبد اهلل شحاته ،         اإلسرائيلي: : النموذج  سابعًا

 ) أ ( مالمح التجربة :

لقد اعتمدت التجربة اإلسرائيلية علي تطوير سياسة البحث والتطوير من خالل نهضة حقيقية 

جبانب  _أدت الي تصنيفها احد اهم ثالث دول ذات جناح متميز يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

ولقد ساهمت احلكومة بالدور الرئيسي يف جناح هذا القطاع من خالل دعم  _ايرلندا واهلند

( عندما انشات ) املكتب العلمي الرئيس ( يف عدة وزارات )  1968بحث والتطوير منذ عام ) سياسات ال

الصناعة والزراعة والدفاع والطاقة والصحة والتجارة ( ليكون املشرف الرئيسي علي عمليات 

التطوير العلمي داخل هذه الوزارات ؛ ومن بني مهامه االشراف علي االتفاقيات اخلاصة بالتبادل 

. وترتكز برامج علمي والتنموي مع الدول األجنبية بهدف جذب االستثمارات يف هذا اجملال ال

برنامج حاضنات  -برنامج الدعم القياسي : يف يالدعم احلكومي للمكتب العلمي الرئيس

  للصناعة.مشروع هيئة املاجنيت وهو مشروع تطوير البنية األساسية  -التكنولوجية 

 املستفادة :) ب ( الدروس 

واليت  والتطوير،وتتمثل هذه الدروس يف رصد العوامل اليت ساهمت يف تطوير سياسات البحث 

 اآلتي:متكن تلخيصها يف 

 الدعم احلكومي للمشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم. .1
 أهمية الصناعات العسكرية القائمة على البحث والتطوير يف هيكل الصناعة الوطنية. .2
مع الشركات األجنبية يف جمال البحث العلمي والتطوير التعاون الدولي  تزايد اتفاقيات .3

 احمللية.لتسويق املنتجات 
التفصيل ملا له من دور بارز من  بشيءوالذي جيب احلديث عنه  .األكادمييتزايد أهمية الدور  .4

 هما:وتزايد هذا الدور من خالل مسارين  والتطوير.يف جناح سياسات البحث 
  خلق قدرات علمية مؤهلة وكفاءات مت تدريبها يف الغرب او تعلمت يف الغرب ثم انتقلت

الناتج املادي.  علىللحياة يف إسرائيل، جبانب ارتفاع مستوي التعليم، حيث يتفوق الناتج العلمي 

 يضاف الي ذلك االستفادة من القدرات العلمية من خالل شراكات علمية بني اجلامعات والشركات.
  تنامي ثقافة االلتزام األكادميي بني املواطنني من أصل إسرائيلي ويقيمون باخلارج، حيث

دعمت هذه الثقافة انشاء فروع لشركات عمالقة يف التكنولوجيا داخل إسرائيل نتيجة رغبة 

لي موطنهم األصلي إاملواطنني املقيمني باخلارج والذين قد حيملون جنسية أخري؛ الي العودة 

فرعها يف  أصبحمريكية اليت شركة انتل األ ولعل من أشهر هذه النماذج؛ بلدهم.صاد لدعم اقت

 .هم فروعها على االطالقأإسرائيل 
ن القاسم املشرتك لنجاح التجارب السابقة هو االهتمام بتطوير كل من التعليم ؛ أالقولخالصة 

وذلك يف ظل بيئة تنظيمية  واالتصاالت،والتطوير وتكنولوجيا املعلومات  العلمي والبحث

  املعرفة.وتشريعية تدعم تكوين جمتمع املعرفة وبناء اقتصاد 
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لبناء  والبحث العلمي المحور الثالث: استراتيجية تطوير منظومة التعليم الجامعي
  مصراقتصاد المعرفة في 

انطالقًا من نتائج احملورين السابقني أمكن حتديد الفجوة بني واقع منظومة التعليم اجلامعي 

توفري متطلبات تكوين جمتمع املعرفة وبناء اقتصاد املعرفة وبني املتطلبات  يفوقصورها 

ذلك ميكن صياغة  وعلى التشريعية.األساسية لبناء اقتصاد املعرفة سواء التنظيمية او 

توفري  إىلتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خالل رؤية تهدف  اسرتاتيجية

متطلبات بناء اقتصاد املعرفة ومقومات استمراره من خالل سياسات وآليات مناسبة حتقق 

زمين حمدد يتفق مع املتغريات احمللية واإلقليمية والدولية املتسارعة خاصة  إطاراملستهدف وفق 

 واالتصاالت.املعلومات  يف جمال تكنولوجيا

وميكن وضع رؤية متكاملة السرتاتيجية تطوير منظومة التعليم اجلامعي بهدف بناء اقتصاد 

ولي يف حتديد متطلبات بناء منظومة التعليم األمرحلتني؛ تتمثل املعرفة يف مصر من خالل 

لي بناء اقتصاد املعرفة اعتمادًا علي الفجوة احلالية بني املنظومة إاجلامعي يف مصر اهلادفة 

ومتطلبات اقتصاد املعرفة ، ثم تأتي املرحلة الثانية الستهداف وضع اسرتاتيجية متكاملة لتطوير 

إلي هداف اسرتاتيجية ترتجم أمنظومة التعليم اجلامعي من خالل رؤية شاملة تنبثق عنها 

لي تكوين إحقيق األهداف االسرتاتيجية واليت تهدف يف النهاية ليات مناسبة لتسياسات وآ

 علىجمتمع املعرفة ومن ثم بناء اقتصاد املعرفة يف مصر . وفيما يلي تناول هلاتني املرحلتني 

 النحو التالي:

أوالً: متطلبات بناء منظومة التعليم الجامعي في مصر الهادفة إلى بناء اقتصاد 
 :المعرفة

املستوي لتحديد املتطلبات الرئيسية التشريعية والتنظيمية سواء العامة او املتعلقة ويهدف هذا 

مبنظومة التعليم اجلامعي، انطالقًا من حتليل الواقع وحتديد الفجوة ومن ثم حتديد متطلبات 

ونلخصها يف إحدى الدراسات امجلتها واليت  سد هذه الفجوة. وفيما يلي تناول هذه املتطلبات

 (2004، سويلم جودة ) تي:اآل

 مصر:المتطلبات العامة لبناء اقتصاد المعرفة في  )أ(

واليت تتمثل يف خلق البيئة املناسبة لتكوين ودعم جمتمع املعرفة الذي بدونه ال ميكن ألي  

مبا يعين أن تكوين جمتمع املعرفة يعد شرطًا ضروريًا لبناء اقتصاد  مثارها،سياسات ان تؤتي 

املعرفة يف مصر؛ من خالل تكوين وتهيئة مجيع منظومات اجملتمع للتعامل مع اقتصاد املعرفة 

النحو  علىوميكن صياغة هذه املتطلبات  االقتصاد.استثمار هلذا  أفضلبالشكل الذي حيقق 

 التالي:
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استكمال البنية األساسية جملتمع املعلومات كخطوة أساسية وضرورية لدخول مصر عصر  .1

 املعرفة.
تطوير التشريعات واألنظمة املختلفة السائدة واملتشابكة مع منظومة التعليم الالزمة لبناء  .2

 الشفافية.مبدأ  علىاقتصاد املعرفة القائم 
منظومة  الفرعية؛أهمية تطوير منظومة العلم والتكنولوجيا واليت تضم بني منظوماتها  .3

، ومبا حيقق املعرفة، وهو ما يتطلب االنفاق املناسب على التعليم والبحث العلمي والتطويراكتساب 

منظومة التعليم الفعالة اليت هي أساس خلق نظام وطين لإلبداع الذي يدعم بقوة اهم متطلبات 

. حبيث يتحقق التشابك والرتابط الكبري بني هذه املنظومة يف اء جمتمع واقتصاد املعرفةبن

جبانب ترابط مكوناتها الداخلية املتمثلة يف  والتكنولوجيا؛مصر واملنظومة العاملية للعلم 

 .، مبا حيقق التطور الذاتي والتلقائي هلامنظومات اجملتمع املختلفة

بناء اقتصاد  إلىمنظومة التعليم الجامعي الهادف في )ب( المتطلبات األساسية 
 مصر:المعرفة في 

معها، وهو ما ن بناء منظومة تعليم فعالة يدعم فاعلية املنظومات املتشابكة واملتكاملة ال شك أ

حتقيق نهضة  إىلميكن حتقيقه من خالل توفري األمانة العلمية والعمل بروح الفريق اهلادف 

 علمية. لذا جيب توافر جمموعة متطلبات أساسية يف هذه املنظومة نلخصها يف اآلتي:

النظر الي منظومة التعليم كوحدة متكاملة بدال من النظرة اجلزئية ملكوناتها مبا يفقدها  .1

والبعد عن العالج التكتيكي الزمات التعليم واعتماد منهج التخطيط  والتكامل،الرتابط 

 والسياسات.االسرتاتيجي يف العملية التعليمية حتقيقًا للرتابط بني كل من األهداف 
 التعليم.حتقيق مبدأ اجلودة الشاملة يف التعليم من خالل تفعيل هيئة االعتماد وضمان جودة  .2
تتحول املؤسسة التعليمية  حتى مشواًل، أكثراملعرفة بصورة ان تكون نظم التعليم موجهة حنو  .3

 الي جمتمع تعليميي وقنوات رئيسية للتواصل واالتصال.
ومتطلبات استيعاب فكر  علىاستكمال البنية األساسية للمعرفة وتكوين املؤسسات ذات القدرة  .4

مبا يؤدي الي مواجهة التحديات  ومبتكراته،واالستفادة من منجزاته  عصر املعرفة ونشر تعليمه

 التعليم.املعوقة لفاعلية منظومة 
خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا  التعليم؛نوعية  علىالتعليم مبا ينعكس  علىاالنفاق املتزايد  .5

وجيب ان يقرتن هذا االنفاق باالستفادة والتوظيف الكفء هلذه  املتقدمة،بالتكنولوجيا 

 تمعي هلذه التكنولوجيا كبريًا.يكون األثر اجمل حتىالتكنولوجيا 
 –بالعلوم اإلنسانية  مقارنة-تصحيح اخللل يف نسبة امللتحقني بفروع العلوم والرياضيات  .6

 املعرفة.واليت تعد قاعدة التقدم التقين الذي يغذي اقتصاد 



 تطوير منظومة التعليم الجامعي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة في مصر
 

 

786 

تعزيز العمل اجلماعي دعما لثقافة العمل بروح الفريق سواء على مستوي املنظومات الفرعية  .7

 مستوي إدارة هذه املنظومات فيما بينها. علىظومة التعليم او ملن
املعرفة واستخدامها؛ مبا يعين ضرورة  علىتطوير املناهج مبا يعزز قدرة الطالب علي احلصول  .8

حتويل التعليم من أداة لتمرير املعارف الي أداة لتعليم كيفية التعلم، جبانب إعادة تأهيل اعداد 

 والتقنية.مناسبة يف اجملاالت العلمية 
مستوي  علىضرورة االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات ملا هلا من فوائد كبرية يف التعليم  .9

ويتكامل مع ذلك التوسع يف نشر التعليم عن  ن الطالب واملعلم واإلدارة للعملية التعليمية.كل م

 بعد ملا له من فوائد كبرية يف التعليم املستمر.
 مصر،التوسع يف مفهوم املدرسة الذكية الذي يعد حجر الزاوية يف تطوير منظومة التعليم يف  .10

 واملدرسة؛ن الطلبة واولياء األمور واملعلمني والذي يهدف الي خلق جمتمع متكامل ومتجانس م

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحديث العملية  علىارتكازا  البعض،وكذلك بني املدارس بعضها 

ان  وال شكمهارة واحرتافية.  أكثرمبا يؤدي الي تكوين أجيال  والرتبية،التعليمية ووسائل الشرح 

مفهوم املدرسة الذكية يدعم بقوة متطلبات التعليم عامة ويساهم يف توفري خمرجات قادرة 

 بداع وابتكار.إالتعامل مع التكنولوجيا احلديثة مبا خيلق أجيال ذات مهارات وذات  على
واليت تستخدم خمرجات املدرسة  املستقبل،ويتكامل مع مفهوم املدرسة الذكية مفهوم جامعة  .11

 األهداف.مبا يعين استكماهلا لنفس  هلا،مدخالت الذكية ك

وبدون هذه  اقتصاده،تعد املتطلبات السابقة مبثابة البيئة املناسبة لتكوين جمتمع املعرفة وبناء 

كمان هذه املتطلبات  اهلدف.املتطلبات تظل التحديات قائمة وتقف حجر عثرة امام حتقيق ذلك 

متكاملة ذات رؤية واهداف وسياسات تتفق مع احتياجات متثل املدخل األساسي لوضع اسرتاتيجية 

 .جمتمع املعرفة وتراعي القدرات احلقيقية للبيئة املصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا

 وميكن تقسيم البيئة الالزمة جملتمع واقتصاد املعرفة إىل بيئتني متكاملتني هما:

واليت تتمثل يف وضع التشريعات املناسبة لضبط اجملتمع يف مسار تكوين  البيئة التشريعية: .1

جمتمع املعرفة ومن ثم بناء اقتصاد املعرفة. وتصنف هذه التشريعات الي تشريعات عامة لضبط 

اجملتمع واخري خاصة لضبط منظومة التعليم مبا يتوافق مع منظومات اجملتمع ومبا حيقق 

 من هذا احملور. يف البند ثانيًا بإجيازاستعراضها واليت ميكن  اقتصاد املعرفة.
واليت تتمثل يف اإلطار التنظيمي لعمل منظومة التعليم اجلامعي واستثمار  البيئة التنظيمية: .2

واليت ميكن  املدخالت بعمليات تعليمية حتقق خمرجات تليب متطلبات اقتصاد املعرفة.

من  ير منظومة التعليم اجلامعي يف البند ثالثًااستعراضها من خالل االسرتاتيجية املتكاملة لتطو

 هذا احملور.
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، جودة ) سويلم  من أهمها: مصر:ثانياً: التشريعات الالزمة لبناء اقتصاد المعرفة في 
2017 ) 

وضع تشريعات تعفي القطاع اخلاص من الضرائب على األموال اليت يقدمها لدعم املنظومة  .1

 التعليمية.
ملواجهة الفساد داخل هذه املنظومة والذي يهدر كل املساعي اهلادفة وضع تشريعات صارمة  .2

 للتطوير.
قيام كل من اجملالس القومية املتخصصة واجملالس االستشارية لرئيس اجلمهورية واألحزاب  .3

ورفع توصياتها جمللس النواب  –وعمق وأسلوب علمي  بواقعية-السياسية، بدراسة مشاكل التعليم 

 نني تسهم بفاعلية يف مواجهة حتديات التعليم وإصالحه.لتكون مشروعات قوا
اصدار التشريعات ذات العقوبات الرادعة ملواجهة الفساد املتفشي يف كافة مؤسسات الدولة مب  .4

أثناء وبعد فرتة املسئولية لكافة  املساءلةفيها من املؤسسات التعليمية، مبا يضع اجراءات 

 املسئولني بالدولة.
فز وتنظم املشاركة اجملتمعية يف كافة اجملاالت العامة ومبا خيدم اصالح اصدار تشريعات حت .5

 وتطوير التعليم بشكل خاص. 
اصدار تشريع يلزم احلكومة بتطبيق الدستور فيما يتعلق بزيادة نسبة اإلنفاق على التعليم  .6

وتقديم %( من الناتج احمللي االمجالي، وذلك لتوفري التمويل املناسب لتطوي التعليم 4بنحو )

 خدمة تعليمية قادرة على حتسني جودة خمرجاتها.
قيام جملس النواب املصري بدور فاعل يف مراقبة صانع السياسة التعليمية وإلزامه بتنفيذ ما  .7

 خطط له وفق أطر زمنية حمددة ومعلنة مسبقًا.

متكاملة لتطوير منظومة التعليم الجامعي لتحقيق اقتصاد نحو استراتيجية اً: الثث
 :المعرفة

تنطلق أي اسرتاتيجية متكاملة؛ من خالل عملية ختطيط اسرتاتيجي ذات رؤية واقعية مرتمجة 

أهداف اسرتاتيجية حتققها آليات مناسبة لسياسات وإجراءات متكاملة. لذا فانه ميكن  اىل

 استعراض االسرتاتيجية املقرتحة من خالل هذه العناصر: 
بناء وتكوين  إىلسعي منظومة التعليم اجلامعي  يف؛جيب أن تكون الرؤية متمثلة   الرؤية: ( أ)

خمرجات جادة يف حتصيل العلم والرغبة يف التعلم مدي احلياة ومسايرة التطور التكنولوجي 

 املعرفة.مبا خيدم متطلبات تكوين جمتمع املعرفة ومن ثم بناء اقتصاد  احلديث،

 يف:اليت تتمثل و االسرتاتيجية:األهداف  )ب( 
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تطوير املقررات الدراسية اجلامعية مبا يدعم مهارات التفكري العلمي واخللق واالبتكار لدي  .1

 .وحيقق التكوين اجليد لراس املال البشري طالب اجلامعة
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مبا يتناسب مع متطلبات اقتصاد املعرفة وخاصة فيما  .2

مع أهمية توفري الدعم هلم إلنتاج  واالتصاالت،يتعلق بالتعامل مع قطاع تكنولوجيا املعلومات 

 حبث علمي متميز وخيدم متطلبات اقتصاد املعرفة.
نشر ثقافة املعرفة وازكاء روح البحث عن املعرفة وتنمية  علىبناء مؤسسات جامعية قادرة  .3

فكرة التغيري وما يتطلب ذلك من رؤية  علىوتكون هه املؤسسات قائمة  واقعيًا،الدوافع لتوظيفها 

 اجلامعية.فكرية خاصة عند تصميم املؤسسة 
حتديات مبا يتناسب مع متطلبات مواجهة  اجلامعي،حتقيق اجلودة يف خمرجات نظام التعليم  .4

 املتغريات الدولية واليت من أهمها التحول حنو اقتصاد املعرفة.
تعزيز وتنويع مصادر الدعم املالي املخصصة ملتطلبات تطوير منظومة التعليم اجلامعي  .5

 التطوير.البحث العلمي مبا يتناسب مع احتياجات  علىواالنفاق 
 تي:ن نوجزها يف اآلأميكن واليت حملاور البحث انطالقًا من نتائج التحليل السابق و

ترتكز متطلبات تكوين جمتمع املعرفة يف تطوير منظومة التعليم ودعم البحث العلمي  .1

 احلياة.والتطوير مع ضرورة استخدام التكنولوجيا يف مجيع مناحي 
خلق وتطوير راس املال البشري بنوعية  علىترتكز متطلبات بناء اقتصاد املعرفة يف العمل  .2

كما ترتكز اركان  املعريف.مع ضرورة مساهمة الشركات العمالقة يف متويل بناء راس املال عالية 

اقتصاد املعرفة يف احلافز االقتصادي والنظام املؤسسي جبانب التعليم واالبتكار وتكنولوجيا 

 املعلومات.
 تلخيصها مثة العديد من الدروس املستفادة من التجارب الدولية يف بناء اقتصاد املعرفة ميكن .3

 االتي:يف أهمها 
  منظومة التعليم والبحث العلمي لتكوين وبناء اقتصاد املعرفة. علىاالعتماد 
 .حتقيق طفرات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ومواجهة ظاهرة  خلق ثقافة االلتزام األكادميي والعمل اجلماعي واخالقيات البحث والتطوير

ن سوء بيئة البحث العلمي يف مصر وأصبح اجملتمع طارد هلذه هجرة الكفاءات اليت نتجت ع

 .الكفاءات
ليات اليت حتقق هذه األهداف اليت تكمل األهداف سات وحتديد اآللذا ميكن وضع السيا

 :وذلك من خالل التالي دفة لبناء اقتصاد املعرفة يف مصر،االسرتاتيجية للمنظومة املسته

 اقتصاد املعرفة يف مصر:)ج( السياسات الالزمة لبناء  

وميكن تناول هذه السياسات من خالل عدة اقسام تتفق مع األهداف االسرتاتيجية لتطوير 

 منظومة التعليم اجلامعي، واليت نستعرضها على النحو التالي:

 اآلتي:من خالل  :وطرق تدريسها اجلامعية سياسات تطوير املقررات (1)
  يتحقق العمق التعليمي. حتىاالهتمام بالكيف وليس الكم يف وضع املناهج 
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 وحتفيز الطالب علي التوسع يف دراسة وتدريس مناهج العلوم والرياضيات والكمياء والطبيعة ،

 .وتوحدًا مفاهيم أكثر عمقًا علىعداد مناهج تركز أ. مع أهمية التخصص فيها
  والتقليل من احملتويات النظرية يف املقررات.االهتمام بالدراسات التطبيقية 
  فيها.االهتمام مبناهج البحث العلمي والتفكري اإلبداعي والتعمق 
 .االهتمام بتنمية مهارات استخدام اللغة اإلجنليزية كأهم آداه للوصول للمعرفة 
 .االهتمام مبقررات تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتعميق تطبيقاتها 
 اآلتي:من خالل  التدريس:درات أعضاء هيئة سياسات تنمية ق (2)
  .االهتمام بالتطوير املهين واألكادميي بشكل مستمر ألعضاء هيئة التدريس 
 .االهتمام بتحفيز ثقافة العمل اجلماعي واألمانة العلمية لدي أعضاء هيئة التدريس 
 املعرفة. توفري كل وسائل التواصل والتدريس ومبا يتفق مع مقررات دعم متطلبات اقتصاد 
  هيئة التدريس وخاصة فيما  ألعضاءاالهتمام بتوفري كل مستجدات التخصصات العلمية

 يتعلق بدعم متطلبات اقتصاد املعرفة من تكنولوجيات متطورة.
 اآلتي:من خالل  امعية:اجلؤسسات املسياسات بناء  (3)
  املتفقة مع احتياجات دعم املؤسسات اجلامعية احلالية بكافة املتطلبات املالية والتنظيمية

 اقتصاد املعرفة.
 .اختيار القيادات اجلامعية وفق معايري تتفق مع متطلبات اقتصاد املعرفة 
  وضع متطلبات أساسية ومواصفات تتفق مع احتياجات منظومة التعليم اجلامعي وذلك عند

   انشاء مؤسسات جامعية جديدة.
     اآلتي:من خالل  اجلامعي:سياسات حتقيق اجلودة يف خمرجات نظام التعليم  (4)

 ( 2012،  ) أمحد ملحم ( 2004جودة ، ) سويلم 
 .انتهاج سياسة التخطيط االسرتاتيجي الشامل لوضع االهداف واليات حتقيقها   
  وضع معايري قياس خمرجات التعليم اجلامعي كوسيلة لضمان جودة التعليم وتقييم اخلدمة

وميكن ذلك من خالل انشاء مؤشر لقياس املعرفة يف التعليم  التعليمية املقدمة من كل اجلامعات.

اجلامعي يعتمد علي براءات االخرتاع والنشر العلمي وكذلك مؤشر لتكنولوجيا املعلومات 

 ( 2105واالتصال ) تقرير مؤشر املعرفة ، 
  واالمتحانات.تطوير أسلوب وضع املقررات وأساليب التقييم 
 ملا حيققه من مبدأ التعليم املستمر مدي احلياة. ادواته، التوسع يف التعليم عن بعد بكل 
 .التوسع يف التعليم املهين والتقين مبا يدعم متطلبات اقتصاد املعرفة 
  املالي:سياسات تعزيز وتنويع مصادر الدعم  (5)

  ( 2004جودة ،  ) سويلم      من خالل اآلتي:
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  حتفري مؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص لالستثمار يف انشاء جامعات خاصة متنوعة

انشاء جامعات للتعليم عن بعد لدعم منظومة التعليم اجلامعي مبا  علىومتطورة جبانب الرتكيز 

   يتفق مع متطلبات اقتصاد املعرفة.
  التكنولوجية الداعمة القتصاد خلق الية لدعم البحوث التطبيقية اليت تساهم يف التنمية

 املعرفة.
  ملا لذلك من  اجلامعي،حتفيز رجال االعمال علي حتمل جزء من أعباء متويل تطوير التعليم

 احتياجاتهم.مشروعاتهم من خالل توفري خمرجات تعليمية تتفق مع  علىاثار إجيابية 
 ر منظومة التعليم اجلامعي التوجه حنو التعاون الدولي واإلقليمي لتوفري الدعم املالي لتطوي

 وتلبية احتياجات اقتصاد املعرفة يف مصر.
 يواكبهمل  ان ختصيص أي موارد إضافية لتطوير البحث العلمي لن يؤتي مثاره ما ومما ال شك فيه؛

ربط خمرجات البحوث االكادميية باالحتياجات الفعلية للمجتمع ، حيث اشارت احدي الدراسات 

الي ان عملية ربط البحث العلمي بالعملية اإلنتاجية ستؤدي الي إعادة هيبة البحث العلمي يف 

مصر واهميته يف حتقيق منو اقتصادي حقيقي ومضطرد يف اجملتمع ، كما سيعيد للعلماء 

اعتبارهم ، كما ان عملية الربط هذه ستؤدي الي زيادة الطلب علي البحث العلمي مبا  والباحثني

حيقق اقتصاديات البحث العلمي يف مصر وخيلق آليات تطويره الذاتي وحيفز الكثريين علي 

استمرار التعلم والبحث العلمي مبا يضيف الكثري من الكفاءات العلمية اليت ختدم اجملتمع 

 ( 2004،  العربياشرف )                  بقوة يف بناء اقتصاد املعرفة يف مصر .وقضاياه وتساهم 

ومما جتدر اإلشارة إليه؛ أنه علي الرغم من ادراك احلكومات املصرية املتتابعة ألهمية توفري بيئة 

ر مناسبة للبحث العلمي والتطوير جلذب كفاءاتها املهاجرة واحملافظة علي كفاءاتها اليت مل تهاج

بعد ، اال ان هذا االدراك مل يتحول الي سياسات فاعلة قادرة علي مواجهة هذا النزيف يف العقول 

املهاجرة ، مبا يستلزم التحرك السريع حنو سياسات جذب للكفاءات تصحح هذ الوضع املرتدي 

أشرف ) ( ،   2003) سويلم جودة ، حيت ال يزداد االمر سوءًا ويؤدي الي مزيد من التخلف واالنهيار. 

 ( 2004العربي ، 
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