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 املستخلص: 

بناء جمتمع املعرفة من وجهة نظر السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملني،    هدفت الدراسة إىل بيان دور جامعة اإلسكندرية ف

تقوم  ، كام  التعليم  ف أوضحت النتائج أن جامعة اإلسكندرية تطبق نظام اجلودة الشاملة  لقد  و  والتعرف عىل سبل تفعيل هذا الدور،

التكنولوجي، كام  اإلسكندرية  عىل نرش الوعى    جامعة، هذا باإلضافة إىل عمل  جامعة اإلسكندرية بإنشاء مراكز بحوث متخصصة

%  51.6نسبة  ولقد أفاد  %،. 68.3أسفرت الدراسة أن جامعة اإلسكندرية تقوم بتوفري الكوادر املتخصصة واملؤهلة للمجتمع بنسبة  

توفر الدعم    عىل  جامعة اإلسكندرية، هذا وتعمل  الة واملساواة والديمقراطيةدبأن جامعة اإلسكندرية تعمل عىل غرس مبادئ الع

بلغت   مئوية  بنسبة  ورعايتهم  املوهوبني   للطالب  احللول  ،  % 76.6والتشجيع  توفر  اإلسكندرية  جامعة  أن  الدراسة  بينت  كام 

%، ولقد  66.6، بنسبة مئوية قدرها  ستجابةا  200ستجابات بلغت  ا قتصادية والثقافية للطالب بعدد  االجتامعية وللمشكالت اال

بينت  ، هذا ولقد  سوق العمل ةتوفر املتطلبات املعرفية اجلديدة من أجل مواجهجيب أن  ة اإلسكندرية  أوضحت الدراسة أن جامع

، كام تعمل %93.3ن جامعة اإلسكندرية تعمل عىل توفري مصادر املعلومات اإللكرتونية والتقليدية العلمية احلديثة بنسبة  أالدراسة  

هم، هذا باإلضافة إىل تشجيع اجلامعة للباحثني ىف املشاركة ىف املؤمترات العلمية ىل تيسري مهام الباحثني ودعمعجامعة اإلسكندرية  

ىف توفري املنح العلمية واملكافآت التشجيعية للطالب    سامهتن اجلامعة  أالدراسة  %، بينا أوضحت  71.6إىل    % 65ترتاوح بني  بنسبة  

%.،هذا  45األمن الوظيفى للعاملني باجلامعة بنسبة قدرها    اجلامعة تسعى جاهدة ف توفريأوضحت الدراسة أن  ، كام  %73.3بنسبة  

 %. 68.3باإلضافة إىل توفري اجلامعة لزيادة كفاءة العاملني وإثراء خرباهتم بنسبة مئوية قدرها 

 جمتمع املعلومات؛ املؤسسات األكاديمية؛ الوعي املعلومايت. الكلامت املفتاحية: 
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 :املقدمة
كل عرص جديد يعنى علام جديدا، وبال أدنى مبالغة فقد شطرت املعلوماتية    "  كتابه: الفجوة الرقمية:يقول نبيل عىل ف  

كام تكاد معرفة عرص املعلومات حتيل قدرا ال يستهان به من معرفة  ...    ماقبل عرصاملعلومات ومابعده :    مسارتطورالعلم إىل شطرين

 ".... "العلمى الفلكلور" املاىض وفلسفته إىل نوع من 

يدخل عاملنا اليوم مرحلة جديدة من تطور املجتمع اإلنساين فهويدخل اليوم إىل بوابة جمتمع املعرفة، وعىل الرغم من أن  

البلدان األخرى التزالبعيدةعن سامت هذا   املعرفة، وبعض  البلدان قد دخلت فعالً وأصبحت جمتمعاهتا جزءًا من جمتمع  بعض 

مع املعرفة كأسس وقواعد أصبح أمرًا واقعًا، وهويفرض عىل اآلخرين التعامل معه ومع قواعده  املجتمع، فإن هذا ال ينفي أن جمت

 .  وقوانينه

ومما الشك فيه إحدى أهم سامت جمتمع املعرفة اجلديد، هي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بكثرة ف مجيع 

ا الستخدام  واملستمر  املتصاعد  التزايد  خالل  من  هلذا  املجاالت،  األخرى  املهمة  السمة  و  واالتصاالت،  واإلنرتنت  حلواسيب 

العلمي   االكتشاف  خالل  من  إنتاجها  وإعادة  واستثامرها  وتوظيفها  املعرفة  استيعاب  أمهية  ف  شك  دون  تكمن  املجتمع، 

 . واالبتكارواإلبداع

للتغيري نحو األفضل  " ماليزيا    "املعرفة قوة وطريق مضمون  قال: كنت ف عام هكذا حتدث رئيس وزراء    األسبق حيث 

بالتعليم، وقال: إن  1978 م بلد زراعى متخلف عىل كل األصعدة واستطعنا تغيري بلدنا إىل مصاف األمم املتقدمة حني اهتمننا 

بحلول ماليزيا  تصبح  أن  النهائي  االقتصادية  (  2020)  هدفنا  األبعاد  مجيع  التقدم  يشتمل  أن  جيب  ولكن  متاما،  متقدمة  دولة 

 (2003:133 املر،. )اسية، واالجتامعية، والروحية والثقافيةوالسي

إنتاج املعرفة ونرشها والتعامل معها ف حل قضايا املجتمع، ويتم إنتاج املعرفة ف    :يتطلب بناء جمتمع املعرفة ثالث أنشطة

وبخاصة املؤسسات االقتصادية اجلامعات وىف مراكزالبحوث، ولكن البد أن نستعمل نتائجة من قبل خمتلف املؤسسات املجتمعية  

 . لدفع و تعزيز إنتاج املعرفة

 :  دور اجلامعات يف بناء جمتمع املعرفة
عندما نطلق لقب جمتمع املعرفة عىل جمتمع ما فهذا يعنى أن النشاطات املعرفية ومستوى فاعلية هذه النشاطات هي ما يميز  

 : هذا املجتمع وهى

 . والتقنيات احلديثة وبالتعليم والتدريب ووسائل اإلعالم املختلفة إتاحة ونرش املعرفة بوسائل االتصال -1

احلديثة،    -2 والتقنيات  اجلديدة  املعارف  من  االستفادة  وحسن  العلم  إليه  توصل  ما  أحدث  باستخدام  املعرفة  توظيف 

 .وتوظيف تكنولوجيا املعلومات ف تقديم وتطويروجتويد املنتجات واخلدمات املقدمة لألفراد

 . يد املعرفة بالبحث والتطوير وتأليف الكتب وإنتاج الربجميات واكتشاف كل ما هو جديد ف عامل رسيع ا لتغريتول -3

هي جوهر رسالة التعليم العاىل، فالبحث العلمي من أهم  (  نرشوتوظيف وإنتاج املعرفة)  وتعتربالنشاطات الثالث املعرفية

   .( 2009 إبراش،) وظائف اجلامعة باإلضافة إىل التعليم والتدريب وخدمة املجتمع املحىل 
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 :جامعة السكندرية يف سطور

ف    تضم  سابقا،وكانت  األول  فؤاد  القاهرة  جامعة  من   كفرع  أنشئت  عندما ١٩٣٨سنة  إىل   اإلسكندرية  جامعة  تاريخ  يرجع

 جامعة   بإنشاء  ١٩٤٢أغسطس  من  ىف الثانى  ملكى  مرسوم  ذلك  بعد  صدر  ثم  احلقوق،  وكلية  كليةاآلداب، : مها   فقط  كليتني  البداية

  -ةاهلندس  كلية  -العلوم  كلية    -الطب  كلية   -احلقوق  كلية – كلية اآلداب  :هى  كليات  سبع  من  تتكون  باإلسكندرية  األول  فاروق

 التجارة.  كلية - الزراعة كلية

  وكان   "البالدف    والعلوم  اآلداب  رقى  عىل  والعمل  العلمية،  البحوث  تشجيع" ىف  إنشائها   منذ  اجلامعة  رسالة  وحتددت

  قيام   بعدأي:    إنشائها؛  سنوات من  عرش   بعد  اجلامعة  سم ا  تغري   وقد  ،ةللجامع  رئيس  أول  العربى  األدب   عميد  حسني   طه   الدكتور 

 وختصصات  كليات  إنشاء  خالل  من  تعاظم دورها   احلني  ذلك  ومنذ ،  اإلسكندرية  جامعة  سمها ا  ليصبح   ،١٩٥٢عام  يوليو   ثورة

  الطب   كليةو  والفنادق،  السياحة  كليةو   الرتبية،  كليةو  طب األسنان،  وكلية  التمريض،  وكلية  الصيدلة،  كلية  هبا   أنشئت  فقد  جديدة،

 .بإدفينا  البيطرى

 الرتبية الرياضية   كلية:  وهى  باإلسكندرية،   حلوان  جامعة  تتبع  كانت  ومعاهد  كليات  إليها   اجلامعة  ضمت  ١٩٨٩ة  سن  وىف

  النوعية   الرتبية  كلية  هلا   ضمت  باشا، كام  سابا   بمنطقة  الزراعة  وكلية  اجلميلة،  الفنون  وكلية  للبنات،  الرياضية  الرتبية  وكلية  للبنني،

االقتصادية   الدراسات  كلية  فهى  باجلامعة  الكليات املستحدثة  آخر  أما  ،العايل  التعليم  وزارة  تتبعان   وكانتا   األطفال  رياض  وكلية

  لية ك  ٢٠م  تض  حيث  املرصية  اجلامعات  أكرب  من   اإلسكندرية  جامعة  وبذلك أصبحت  ، ٢٠١٢ة  سن  أنشئتوالتي    السياسية  والعلوم

ة سن  أنشئ  الطبية  البحوث  ومعهد  ،١٩٦٣ة  سن  أنشئ  العامة  ةالصح  معهد :  وهى  العليا،  معاهد للدراسات  ثالثة  إىل  إضافة  جامعية،

  والتدريب   العليا والبحوث  الدراساتف    التوسع  بغرض  كله  وذلك  ، ١٩٧٢ة  سن  أنشئ  والبحوث  العليا   الدراسات  ومعهد  ،١٩٧١

 .وغريها  والتجريبية والتطبيقيةة البحت العلوم جمالف 

  ٥٥٠٠و  املرصيني  من  وطالبة  طالب  22.000،  2017/2018الدراسى  العامف    العليا   الدراسات  طالب  عدد  بلغ  وقد

  منحت  املعاونة ،كام  اهليئة  من   م هيومساعد  تدريس  هيئة عضو٩٧٧١عليهم واإلرشاف  هلم  بالتدريس  الوافدين،ويقوم  الطالبمن  

 . دكتوراه درجة٩٠٠ماجستري،وعدد درجة٢٣٣٠عدد 2018/ 2107الدراسى  العامف  اجلامعة

  التعليم   نتشارا  دائرة  توسيع  مسئولية  العرشين  القرن  من  والثامن  السابع  العقدين  خالل  اإلسكندرية  جامعة   حتملت  وقد

 جلامعة   نواة  أصبحتوالتي    طنطا   ىف مدينة  الرتبية  وكلية  العلوم،  وكلية  الطب،  كلية  تأأنش  فقد  منها؛  القريبة  املحافظاتف    اجلامعى

ف    البيطرى  والطب  والزراعة  والرتبية  والتجارة  لآلداب،  وأنشات كليات  الشيخ،  كفرف   للزراعة  كلية  أنشأت  كام  ذلك،  بعد  طنطا 

 .دمنهور جامعةباسم  مستقلة جامعة إىل حتول أن ما لبث اإلسكندرية جلامعة فرعا  دمنهور،وكانت

 واآلثار واللغات  وللسياحة  للرتبية   كليات  أنشأت  حيث  الشامىل  الساحلف    -غربا – اإلسكندرية  جامعة  تأثري   امتد  وقد

  النائية   املنطقة  هذهف    اجلامعة  نائب لرئيس  ويرأسه  للجامعة  تابعا   فرعا   الكليات  هذه  وأصبحت  مطروح،   مرسىف    الرياضية  والرتبية

 .ملرص الغربية الصحراءف 

  التارخيى ا  دوره  خالل   من   العربى  طنالو ف    التعليم   نرش ف    كبري   بدور   اإلسكندرية  جامعة  أسهمت  فقد   مرص،  خارج  أما 

 اإلسكندرية  جامعة  وتبنتها   قتصاديا،ااجلامعة    إنشاء  فكرة  مرص  ساندت  فقد  ،١٩٦٠سنة  العربية  بريوت  جامعة  إنشاءف    البارز
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  االستقالل  يمس  ال  نحو  عىل  العربية  بريوت  جلامعة  النظام األساسى  حدده  علمى  أكاديمى  رباط  العالقة  تلك  حدد  حيث  أكاديميا،

 جامعة   خلرجيى  العلمية  الدرجات  متنح  اإلسكندرية  جامعة  كانت  ذلك  سبيل  وىف  واإلدارية واملالية،  العلمية  شئوهنا   ىف  هلا   الكامل

  نحو نصف  امتداد  عىل  العالقة  تلك  واستمرت  بكلياهتا،  الداخلية  اللوائح  وتعتمد  التدريس،  هيئة  بأعضاء  العربية، وتزودها   بريوت

تكاملت  بعد  واملنتدبني  املعارين  املتخصصني  باألساتذه  تزويدها   عىل   اآلن  مقترصة  وأصبحت  قرن،  العربية   بريوت  جلامعة  أن 

 .املختلفة التخصصاتف  اجلامعية املقومات

  السودان   جنوب  بدولة -تونج  مدينةف    هلا   فرعا   أنشأت  حيث  كذلك   أفريقيا ف    رسالتها   اإلسكندرية  جامعة  واصلت  وقد

  يضم   تشاد،  بدولة  أنجامينا   مدينة  وفرعا آخرىف،والتمريض   البيطرى،والرتبية،  الزراعة،والطب:  هى  كليات  أربع  من- حالياً  -يتكون

ف    التوسع  سرتاتيجيتها إ  ىف  اإلسكندرية  جامعة  وتضع،  وكلية الزراعة  البيطرى،  الطب  كلية:  مها   فقط  كليتني  احلارض   الوقت  ىف

  ىف  الدائم  وعطائها   لرسالتها   حتقيقا   كله  وذلك  والتعليمى،  األكاديمى،  املجالف    دول أخرى   مع   والتعاون  الفرعني  هذين  كليات

 .العلم واإلنسانية خدمة

   الشركات الدولية الرئيسية لجامعة اإلسكندرية :

 . اسم الرشيك )جامعة ساوث هامبتون(

 QS   89 - 132 التصنيف الدوىل

كة الطبية   . حمور الشا

 . سنوات  3الرشاكة مدة 

 .اسم الرشيك )جامعة كارديف مرتوبوليتان(

 QS 173 - 130 التصنيف الدوىل

كة الدولية  . حمور الشا

 . سنوات  5مدة الرشاكة 

 .اسم الرشيك )جامعة فرجينيا للتكنولوجيا(

 300-276التصنيف الدويل 

كة اهلندسية   . حمور الشا

 . سنوات  5مدة الرشاكة 

 .)جامعة موي، كينيا(اسم الرشيك 

 . التصنيف العاملي )ال يوجد(
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كة التدريسية والبحثية   . حمور الشا

 . سنوات  5مدة الرشاكة 

 .اسم الرشيك )نيوتن مرشفه للتمويل(

 . التصنيف العاملي )ال يوجد(

 . حمور الرشاكة

 . مدة الرشاكة

 )*(إحصائيات هامة :

اجلامع طبى،    ياحلرم  جممع  من  اإلويتكون  العلوم  واالجتامعية،جممع  واهلندسة،  و  نسانية  وزراعة  علوم  املعاهد  وجممع 

تربية رياضية بنات،  وتربية رياضية بنني،  ومتريض  وتربية نوعية ورياض أطفال،  وزراعة سابا باشا،  والطب البيطرى،  والبحثية،  

 . جممع فرع مطروحوجممع جنوب السودان، وجممع تشاد، و

 1938 تاريخ إنشاء جامعة اإلسكندرية  

 23 كليات اجلامعة عدد 

 158701 عليا(  دراسات و  انتساب  ، انتظام ) إمجايل عدد الطالب 

 3659 جانب( إمجايل عدد الطالب اجلامعني )األ

 146346 إمجايل عدد الطالب اجلامعني )انتظام ، انتساب( 

 9177 إمجايل عدد طالب الدراسات العليا )ماجستري( 

 3178 ( هالعليا )دكتوراإمجايل عدد طالب الدراسات 

 6181 عضاء هيئة التدريسأإمجايل عدد 

 2966 عضاء هيئة التدريس )باحثني فقط( أإمجايل عدد 

 17091 2015عدد خرجني اجلامعة 

 526 2015من اجلامعة  هعدد احلاصلني عىل دكتورا

 11 عدد املستشفيات اجلامعية 

 25 عدد املكتبات اجلامعية 

 23 الكليات مكتبات 

 1 مكتبة اجلامعة املركزية

 1500 عدد العاملني باجلامعة 

 1433488256.00 إمجايل دخل اجلامعة 

 172331260.00 بحاث إمجايل دخل األ 

 34466252.00 بحاث من الصناعة إمجايل دخل األ 
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 : مشكله البحث: أوالً 
اإلسكندرية عىل وجه اخلصوص حتديات تكنولوجية واقتصادية وعلمية كبرية   تواجه اجلامعات عىل وجه العموم وجامعة

مع عرص املعرفة والذى يعتمد ف األساس عىل رأس املال البرشى حيث يعد املحوراألهم ف التفكري والبحث والتطويروصناعة  

 . األفكار واإلبداع واالبتكار

املجتمع وتتأثر به،وبام إن الدراسات احلديثة أكدت أن مصدر تكوين املعرفة  وملا كانت اجلامعات مؤسسات اجتامعية تؤثر ف  

من   كمؤسسة  اإلسكندرية  جامعة  متارسة  الدورالذى  معرفة  تركزعىل  احلالية  الدراسة  فإن  اجلامعات،لذا  هى  األفكار  وتوليد 

ستطالع رأى عينة من أعضاء هيئة التدريس مؤسسات التعليم العاىل،مسؤليتها ىف تنمية املعرفة وتوليد األفكار،وذلك من خالل ا

 .  بجامعة اإلسكندرية

 : أهمية البحث: ثانياً 
 تنبع أمهية البحث من اآليت: 

 . حتاول الدراسة تقديم صورة متكاملة لدور جامعة اإلسكندرية ملواكبة الثورة املعلوماتية الالمتناهية -1

القوة والضعف ف جمال    -2 نواحى  قيام  الوقوف عىل  التي حتول دون  الصعوبات واملشكالت  املعرفية وتوضيح  التنمية 

 .جامعة اإلسكندرية بدورها كام ينبغى

دور جامعة اإلسكندرية ف دفع مسرية التنمية املجتمعية املعرفية ووضع تصورأفضل لتطويراألدوارىف املستقبل ىف جمال    -3

 .   تدريس واملوظف، والطالببناء وتنمية جمتمع املعرفة ورفع كفاءة عضو هيئة ال

 : تساؤالت البحث: ثالثاً 
للفرد املعرفة  بناء وتنمية جمتمع  لعملية  تقدم صورة متكاملة  التدريس)   الدراسة بشكل أساسى    –   املوظف   –  عضو هيئة 

أداء(الطالب لتطوير  اجلامعية  القيادات  انتباه  لشد  االجتاه،  هذا  اإلسكندرية ف  دور جامعة  واقع  حتليل  ملواكبة    ، هبدف  اجلامعة 

 : التطورات التكنولوجية احلديثة وذلك من خالل اإلجابة عىل جمموعة التساؤالت التالية

 ما الواقع الذى متارسه جامعة اإلسكندرية ف جمال بناءالفرد وإعداده معرفيًا؟ -1

 ع املعرفة؟ما دورجامعة اإلسكندرية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف جمال بناء وتنمية جمتم -2

 : عينة البحث: رابعاً 
ركزت الدراسة عىل أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب بجامعة اإلسكندرية بغرض تنوع العينة املختارة، ولذا تم  

التدريس والطالب والعاملني من الكليات املختلفة،وهم من تم توزيع    300  أخذ عينة عشوائية عددها  من السادة أعضاء هيئة 

 . ن عليهم االستبيا 
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 :منهج البحث وأدواته: خامساً 
اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصف التحليىل، الذى يركزعىل دراسة عدد كبري من املفردات من أجل اخلروج بمؤرشات  

 . تفرس سبب حدوث الظاهرة أو الوضع القائم موضوع الدراسة، وهو ما يتالءم مع موضوع البحث

 : أدوات جمع البيانات

 .االستبيان -1

 . املالحظة املبارشة -2

(  32) تم االعتامد ف هذه الدراسة عىل القراءات ف أدبيات املوضوع، وذلك حتى خترج االستبانة ف شكلها النهائي وتضم

لطالب  فقرة موزعة عىل ثالثة حماور، لقياس دور جامعة اإلسكندرية ف تنمية جمتمع املعرفة سواء للسادة أعضاء هيئة التدريس أو ا

أو العاملني باجلامعة،كام جلأت الباحثة للمالحظة املبارشة كوهنا عضو هيئة تدريس باجلامعة،كام تم إجراء مقابالت شخصية مع  

 .  بعض الزمالء

 : الدراسات السابقة: سادسا
 "دورمنظامت املجتمع ىف خلق جمتمع املعرفة"( 2010) دراسة البيضانى. 1

وصفى لتوضيح العالقات الوثيقة بني املجتمع املدنى وجمتمع املعرفة، وكذلك بيان أمهية  استخدمت هذه الدراسة املنهج ال

منظامت املجتمع املدنى ف بناء جمتمع املعرفة،كام توصلت الدراسة إىل تأدية املجتمع املدنى دورا مهام ىف خلق جمتمع املعرفة،وهناك 

مع املدنى تعمل ف جمال نرش وتنمية حقوق اإلنسان، وتلعب دورا مهام ىف  ارتباط وعالقة جدلية مهمة بينهام، إذ إن منظامت املجت

 .التأثريعىل الرأي العام والوعى املعرىف

 .مكونات البنيةاالجتامعية واالقتصاديةإلقامة جمتمع املعرفه ف الوطن العريب"( 2009) دراسة العبداهلل، مى. 2

جتمعات احلديثة، حيث أثرت تكنولوجيا االتصاالت عىل الفكر والنشاط  هدفت الدراسة إىل بيان أمهية وجود املعرفة ف امل

الدراسة مفهوم جمتمع املعرفة، وقامت بتحليل املعوقات ورشحت رشوط ومتطلبات إقامة جمتمع املعرفة،   اإلنسانى وأوضحت 

وبينت العريب،  الوطن  ف  واملعرفية  واالجتامعية  االقتصادية  البنية  مؤرشات  الدراسة  جمتمع    وأوضحت  إقامة  مستلزمات 

املعرفة،وخلصت إىل وجوب النهوض باللغة العربية،وإثراء التنوع الثقاىف داخل األمة ورضورة االنفتاح عىل الثقافات اإلنسانية 

 .من خالل حفز التعريب والرتمجة واالغرتاب من احلضارات غريالعربية
املطريى،  .  3 وتنمي(2008)دراسة  الفكرى  املال  رأس  إدارة  املعارصة،  التحوالت  ضوء  ف  اجلامعى  بالتعليم    ته 

 "تصورمقرتح"

هدفت الدراسة إىل البحث ف أبرز التحوالت والتحديات املجتمعية التي هلا عالقة برأس املال الفكرى التي تشكل جمملها 

ى املعارص كام استهدفت الكشف  ف فهم املجال املوضوعى واملجتمعى إلدارة رأس املال الفكرى، وبيان مدى أمهيته للتعليم اجلامع

 .عن أبعاد إدارة رأس املال الفكرى ف اجلامعات وصوال إىل متكينه من رفع األداء املنظمى للجامعة وحتقيق التميز

 .،نحو توثيق العالقة بني اجلامعة واملجتمع(2007)دراسة حسن، أمرية حممد، . 4
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مع من خالل وظائفها وواقع هذه العالقة مع توضيح أهم املفاهيم التي هدفت الدراسة إىل إبراز العالقة بني اجلامعة واملجت

تربز مربرات تدعيم هذه العالقة بني اجلامعة واملجتمع واستخدمت الدراسة املنهج الوصفى وأسفرت الدراسة عن نتيجة مهمة  

ث العلمى،وخدمة املجتمع،لذلك هلا وهى أن اجلامعة هلا سامت متيزها عن غريها كوهنا منظمة متعددة األهداف كالتدريس،والبح

كياهنا االجتامعى،ألهنا جمتمع نسيجه األساسى العالقات اإلنسانية،وذلك يتيح تعدد املجتمعات داخلها،وهي مؤسسة تعليمية تقع  

 .عىل قمة النظام التعليمى ف املجتمع، وتعتربأداته للقيادة الفكرية ملؤسساته املختلفة من إحداث التغيريوالتنمية

 Illuminating Qualities of Knowledge Communities in a Portfolio-Making،(2007)دراسةكريج،.  5

Context” 

 "حتليل خصائص جمتمعات املعرفة من خالل حقائب عمل لنظريات وممارسات املعلمني "

هبم   اخلاصة  العمل  حقائب  تطوير  أثناء  املعلمني  جتربة  حتليل  إىل  الدراسة  كام هدفت  املعرفة،  جمتمعات  إلنشاء  كأساس 

باالعتامد عىل   اخلاصة هبم  املعرفة  إنشاء جمتمعات  الفردية واجلامعية ف حماولة  املعلمني  لتجارب  الدراسة قصصا خمتلفة  عرضت 

 . حقائب العمل التي تم جتميعها من املعلمني

اط الفريق،والعمل بروح الفريق، واملسامهة  نش:  كامعرضت الدراسة مخسة أسس للنجاح كانت متوفرة بني املدرسني وهى

 . الفردية واجلامعية واملهنية، والقدرة عىل تصنيف املادة العلمية، والتطويراملستمر

 ,National policies concerning the economic rule of higher Education،(2003) دراسة جرانتيزكوماسيني،.  6

higher Education Policy 

 "تعليم العاىل والتكامل األوريباالقتصاد وال"

قامت الدراسة بمناقشة التحوالت ىف النظم القومية األوربية للتعليم العاىل، وما صدر حوهلا من أوراق حكومية رسمية  

توجه خطط التعليم ف القرن احلادى والعرشين، وخلصت الدراسة بعد استعراضها كافة األوراق بأن وجهات النظراحلكومية ف  

متيل إىل ربط التعليم العاىل مع اجلانب االقتصادى، وتؤكد عىل رضورة هيكلة التعليم العاىل حتى يتناسب مع سوق العمل،  أوربا  

 .وبام يؤدى للقيام بدوره التنافس بكفاءة وفاعلية

 . دوهذه الدراسة تبني اهتامم احلكومات الغربية بدورالتعليم وماله من مردود اقتصادى واجتامعى  مفيد  للبال

املدارس كمؤسسات لبناء "  School as Knowledge building Organization،(1999)دراسة سكاردماليا وبريتر،.  7

 "املعرفة

تعد دراسة نقدية هدفت إللقاء الضوءعىل أمهية املدارس كمؤسسات لبناء املعرفة، وبينت القليل من املدارس تسعى لتكوين  

 .  تجه الكثريمن املدارس للتقوقع داخل دورها التقليدي ف تقديم خدمات التعليممؤسسات فاعلة ف بناء املعرفة،حيث ت

وأوضحت الدراسة أمهية وجود املدرسة ف املجتمع وأمهية نوع التعليم الذي عليه أن تقدمه لتخدم ذلك املجتمع، ووضعت 

املدرسة من مزود خدمة التعليم للطالب، إىل نشاطات حمددة يتم من خالهلا حتويل الطالب من مستقبل إىل مشارك، وحتويل وظيفة  

 .منتج للمعرفة،ف إسهام لبناء جمتمع املعرفة، حيث إن بناء جمتمع املعرفة هيدف إلنتاج نظريات ذات قيمة

 A new vision of higher education،(1996)دراسة كارلوس،. 8



 173 د.منى عبد العزيز عبد الغفار إسامعيل

 

 

، حيث (Proactive University)  وأطلقت عليه مصطلحرؤية اليونسكو املستقبىل للجامعة،    "رؤية جديدة للتعليم العاىل"

فيه،   تتواجد  الذى  املجتمع  الصناعية واخلدمية ف  املؤسسات  مع  تعاونية  بعالقات  تتحدد مساعيها لالرتباط  اجلامعة  إن مالمح 

التي تواجه تلك املؤسسات   وتضع هلا وتسعى لتوجيه أنشطة تلك املؤسسات، وتستطيع طرح تصورات للوقاية من املشكالت 

 . حلول

إن املعارف التي تقدمها اجلامعة للفرد ف املجتمعات النامية، هلا أثر كبري ىف عملية الرقى االجتامعى،ألهنا تساعد عىل حتسني  

    .أوضاع الطبقات الفقرية من السكان وتيرس فرص العمل لألفراد وترفع مستوى معيشتهم 

 ستبانة: حتليل اال

 الدور الذى تمارسة جامعة اإلسكندرية فى مجال توليد المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ( يوضح 1جدول رقم ) 

ن  أ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،  ةاإلسكندرية ىف جمال توليد املعرفاتضح من حتليل اجلدول اخلاص بدور جامعة  

ستجابات حمايدة ، اهناك مخس  وستجابة، ا 220اجلامعة تقوم بتطبيق نظام اجلودة الشاملة ىف التعليم بواقع عدد استجابات بلغت 

متنع ا، فيام  اتستجابا  210متخصصة بواقع    ثكام أوضح أعضاء هيئة التدريس  أن جامعة اإلسكندرية تقوم بإنشاء مراكز بحو

عضو هيئة تدريس أن اجلامعة تعمل عىل توسيع مدارك الطالب نحو    190عن اإلجابة عرشة من أفراد العينة ،ولقد أجاب عدد  

عضو    185تفق  فقد امتنع عن اإلجابة أربعون عضو هيئة تدريس ،أما عنرص نرش الوعى التكنولوجى  االتحديات واملشكالت ،بينام  

عضو هيئة تدريس، فيام أجاب   25جامعة اإلسكندرية بتوفري هذا العنرص بشكل جيد، بينام حتفظ عن اإلجابة    قيامهيئة تدريس  عىل  

تفق أعضاء هيئة التدريس بأن اجلامعة ال  استجابة بأن اجلامعة تعمل عىل تنمية مهارات الطالب للتفكري العمىل، بينام  ا  155عدد  

 حمايد غري متوفر متوفر  العنرص  م

 % 1.6 5 % 25 75 % 73.3 220 تطبيق نظام اجلودة الشاملة ىف التعليم العاىل  1

 % 26.6 80 % 20 60 % 53.3 160 تشجيع البحث العلمى  2

 % 16.6 50 % 50 150 33.3% 100 جتامعيةالبحوث العلمية املتعلقة باملشكالت االتبنى  3

 % 3.3 10 % 26.6 80 % 70 210 إنشاء مراكز بحوث متخصصة  4

 % 21.6 65 % 41.6 125 % 36.6 110 تدريب الكوادر البرشية  5

 % 15 45 % 33.3 100 % 51.6 155 تنمية مهارات الطالب للتفكري العلمى  6

 % 13.3 40 % 23.3 70 % 63.3 190 مدارك الطالب نحو التحديات واملشكالتتوسيع  7

 % 6.6 20 % 50 150 % 43.3 130 إتاحة فرص التعليم والتدريب والتطوير للجميع  8

 % 28.3 85 % 30 90 % 41.6 125 دعم النرش العلمى 9

 % 15 45 % 46.6 140 % 38.3 115 دعم اإلبداع العلمى ىف كافة التخصصات العلمية  10

 - - % 66.6 200 % 33.3 100 توفري مصادر مالية لدعم البحث العلمى  11

 % 8.3 25 % 30 90 % 61.6 185 نرش الوعى التكنولوجى 12

 % 8.3 25 % 65 195 % 26.6 80 ستفادة من التقنيات العلمية املتاحة ىف نرش املعرفةاال 13
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ستفادة من التقنيات العلمية املتاحة ىف نرش  اجلامعة االال توفر  ستجابة ، كام  ا  200لدعم البحث العلمى بواقع    توفر مصادر مالية

بعدد   بلغت  ا املعرفة   املتعلقة  ا  195ستجابات  العلمية  البحوث  تتبنى  ال  اجلامعة  أن  التدريس  هيئة  أعضاء  أفاد  كام  ستجابة، 

بات  أعضاء هيئة  التدريس وبنفس النسبة كان عنرص إتاحة فرص التعليم والتدريب  ستجا ا% من  50جتامعية بواقع  باملشكالت اال

 والتطوير للجميع يقع ىف تقدير مقبول.

% 15أعضاء هيئة التدريس أن اجلامعة ال تدعم اإلبداع العلمى ىف كل التخصصات ،بينا كان  من  %  46.6  ت نسبةكام أفاد

%،  21.6% ، من إمجاىل العينة، بينام كان عىل احلياد  41.6ريب الكوادر البرشية فتحصل عىل  العينة عىل احلياد، أما عنرص تد   من إمجايل

مؤسسة، بينام    يةهتامم، ألن العنرص البرشى هو أساس تطوير أمن اال  امزيد  ا اجلامعة وتولي  هالتاىل فهذا العنرص جيب أن تدعم بو

بالغ اخلطورة    ا %، مما يعد مؤرش41.6ىل نسبة مئوية قدرها  ظى عنرص دعم النرش العلمى عىل تقدير أقل من مقبول وحصل ع ح

 . هاجلامعة بشكل أكرب ألن رسالة اجلامعة هى دعم البحث العلمى وتطوير هوجيب أن تدعم

 ( يوضح الدور الذى تلعبة جامعة اإلسكندرية فى مجال تنمية مجتمع المعرف لدى األفراد2جدول رقم ) 

الدور الذى تلع جامعة اإلسكندرية ىف جمال تنمية جمتمع املعرفة لدى الطالب،    بهيتضح من حتليل اجلدول الذى يوضح 

%، وكذلك التفاعل والتعاون مع 68.3تقديم الكوادر املتخصصة واملؤهلة للمجتمع بنسبة  واجلامعة    توفريوأسفر التحليل عن  

%،  51.6ة والديمقراطية بنسبة  واملساوا   ة%، يليها اجلامعة تعمل عىل غرس مبادئ العدال65رسمية بنسبة  المؤسسات املجتمع غري  

أن اجلامعة توفر الدعم والتشجيع  بستجابات الطالب  ا%، بينام املالحظ من  45باإلضافة إىل حمافظة اجلامعة عىل هوية املجتمع بنسبة  

فية للطالب قتصادية والثقا جتامعية واالستجابة يليها توفري اجلامعة إلجياد حلول للمشكالت االا   230لموهوبني ورعايتهم بواقع  ل

احلفاظ عىل   تعمل جاهدة عىلأن اجلامعة  بستجابة، هذا باإلضافة  ا  300من أصل  %،  66.6بنسبة مئوية قدرها  ستجابة  ا   200بواقع  

ولذا جيب أن يعطى هذا العنرص أولوية أكرب    ،%46.6بنسبة مئوية قدرها  الثقافة القومية الوطنية وكذلك دعمها للهوية الوطنية  

حظ أن اجلامعة ال توفر املتطلبات املعرفية وكام ل  نتامء وهذا مالحظ لدى عينة كبرية من طالب اجلامعة،اال  البحتى ال يفقد الط

مواجه أجل  من  اجلامعة،  ةاجلديدة  دور  ىف  واضح  وهذا خلل  العمل  املدربة    سوق  بالكوادر  املجتمع  يغذى  الذى  املعمل  ألهنا 

 حمايد غري متوفر متوفر  العنرص  م

 % 6.6 20 % 16.6 60 % 76.6 230 دعم وتشجيع املوهوبني ورعايتهم 1

 % 8.3 25 % 40 120 % 51.6 155 غرس مبادئ العدالة واملساواة والديمقراطية 2

 % 6.6 20 % 28.3 80 % 66.7 200 قتصادية والثقافية جتامعية واالإجياد احللول للمشكالت اال 3

 % 33.3 100 % 31.6 95 % 35 105 تقديم خدمات التنمية للمجتمع ىف شتى املجاالت   4

 % 33.3 100 % 48.3 145 % 18.3 55 توفري املتطلبات املعرفية اجلديدة املطلوبة لسوق العمل 5

 % 11.6 35 % 23.3 70 % 65 195 التعاون والتفاعل مع املؤسسات غري الرسمية  6

 % 6.6 20 % 25 75 % 68.3 205 املتخصصة واملؤهلة للمجتمعتقديم الكوادر  7

 - - % 53.3 160 % 46.6 140 احلفاظ عىل الثقافة القومية والوطنية  8

 % 20 60 % 35 105 % 45 135 احلفاظ عىل هوية املجتمع  9
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غرس   ومن خالل اجلدول نجد أن اجلامعة جيب أن تقوم بدور أكرب من حيث  املتخصصة التى تفيد املجتمع ىف شتى املجاالت،

والديمقراطية واملساواة  العدالة  وكذا    مبادئ  الثقافة  ،  عىل  احلفاظ  وكذلك  املجاالت  للمجتمع ىف شتى  التنمية  تقديم خدمات 

 الوطنية واملحافظة عىل هوية املجتمع. 

 ة اإلسكندرية فى مجال إعداد الفرد المتمكن معرفياً ( يوضح الدور الذى تمارسة جامع 3جدول رقم ) 

 

الفرد حتى يكون متمكن معرفيا، وذلك خلدمة   الذى يوضح دور جامعة اإلسكندرية ىف جمال إعداد  يتضح من اجلدول 

بواقع   احلديثة  العلمية  والتقليدية  اإللكرتونية  املعلومات  بتوفري مصادر  تقوم  اجلامعة  أن  نجد  الباحثني  تقوم  93.3جمتمع  %، كام 

م اجلامعة بتيسري  وتق  كام%،  83.3ار تكاليفهم وأعامهلم التعليمية والتدريبية بنسبة بلغت  ختيااجلامعة بتشجيع الباحثني عىل حرية  

لباحثني ىف املشاركة ىف املؤمترات والندوات ل%، هذا باإلضافة إىل تشجيع اجلامعة  65مهام الباحثني ودعمهم بنسبة مئوية بلغت  

ا68.3بنسبة بلغت   توفري املنح  باجلامعة    قيام%، كام تالحظ  71.7لعلمية بنسبة بلغت  %، كام توفر اجلامعة عنرص دعم املؤمترات 

%، هذا باإلضافة إىل توفري اجلامعة لزيادة كفاءة العاملني وثقل  73.3العلمية واملكافآت التشجيعية للباحثني بنسبة مئوية قدرها  

توافر األمن الوظيفى للعاملني   تعمل اجلامعة عىل %، كام 68.3بنسبة مئوية قدرها  عن طريق الدورات التدريبية والتثقيفية خرباهتم

عضو هيئة تدريس بأن اجلامعة ال توفر املتطلبات األساسية لعضو هيئة التدريس   178، بينام أفاد %45باجلامعة بنسبة مئوية قدرها 

كذلك أفاد الطالب والعاملني أن اجلامعة جيب أن هتتم برفع روح التنافس الرشيف بينهم حيث بلغت %،  59.3بنسبة مئوية بلغت  

 %. 83.3نسبة االستجابات التى تدعم استجابة عدم توافر 

  

 حمايد غري متوفر متوفر  العنرص  م

 % 11.6 35 % 23.3 70 % 65 195 تيسري مهام الباحثني ودعمهم 1

  - % 32.7 95 % 68.3 205 تشجيع الباحثني للمشاركة ىف املؤمترات والندوات 2

  - % 59.3 178 % 40.6 122 التدريستوفري املتطلبات األساسية لعضو هيئة  3

  - %28.3 85 %71.6 215 دعم املؤمترات العلمية   4

  - %16.6 50 %83.3 250 ختيار تكاليفهم وأعامهلم التعليمية والتدريبية اتشجيع الباحثني عىل حرية  5

  - %6.6 20 %93.3 280 توفري املصادر اإللكرتونية والتقليدية العلمية احلديثة 6

   % 26.7 80 % 73.3 220 توفري املنح العلمية واملكافآت التشجيعية  7

  - %83.3 250 %16.6 50 خلق روح التنافس الرشيف بني العاملني والطالب 8

 %9.6 29 % 23 66 %68.3 205 زيادة كفاءة العاملني وإثراء خرباهتم املهنية وتطويرها 9

 %20 60 %35 105 %45 135 باجلامعة توفري األمن الوظيفى للعاملني  10
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كبري ىف ىف جمال إعداد الفرد معرفيا، وكذلك ىف تطبيق رسالة وأهداف   جامعة اإلسكندرية التي تقوم بدور وبالتاىل نجد أن  

الباحثنياجل التى تدعم وتشجع البحث العلمى ودعم  النقاط التى جيب االهتامم هبا، منها: خلق روح امعة  ، إال أن هناك بعض 

 التنافس الرشيف بني العاملني والطالب، وكذلك توفري املتطلبات األساسية ألعضاء هيئة التدريس. 

  نتائج الدراسة وتوصياتها: 
 ائج منها:أسفرت الدراسة عن جمموعة من النت

 . وضحت الدراسة أن جامعة اإلسكندرية تطبق نظام اجلودة الشاملة ىف التعليم أ -1

 تقوم جامعة اإلسكندرية بإنشاء مراكز بحوث متخصصة.  -2

 أوضحت الدراسة أن جامعة اإلسكندرية تعمل عىل نرش الوعى التكنولوجى.  -4

 %،.68.3بتوفري الكوادر املتخصصة واملؤهلة للمجتمع بنسبة أسفرت الدراسة أن جامعة اإلسكندرية تقوم  -5

الدراسة    -6 أوضحت  نسبة  أكام  الع51.6ن  مبادئ  غرس  عىل  تعمل  اإلسكندرية  جامعة  بأن  أفادوا  واملساواة د%  الة 

 والديمقراطية.

بنس  -7 املوهوبني  ورعايتهم  والتشجيع للطالب  الدعم  توفر  اإلسكندرية  أن جامعة  الدراسة  بلغت  أوضحت  مئوية  بة 

76.6.% 

الدراسة أن جامعة اإلسكندرية توفر احللول للمشكالت اال  -8 والثقافية للطالب بعدد      قتصاديةالجتامعية واكام بينت 

 . %66.6، بنسبة مئوية قدرها ستجابةا 200ستجابات بلغت ا

 سوق العمل .  ةاجلديدة من أجل مواجهتوفر املتطلبات املعرفية جيب أن أوضحت الدراسة أن جامعة اإلسكندرية  -9

ن جامعة اإلسكندرية تعمل عىل توفري مصادر املعلومات اإللكرتونية والتقليدية العلمية احلديثة بنسبة  أبينت الدراسة    -10

93.3.% 

امعة أوضحت الدراسة بأن جامعة اإلسكندرية تعمل عىل تيسري مهام الباحثني ودعمهم، هذا باإلضافة إىل تشجيع اجل  -11

 %.71.6اىل  %65ترتاوح بني للباحثني ىف املشاركة ىف املؤمترات العلمية بنسبة 

 %.73.3ىف توفري املنح العلمية واملكافآت التشجيعية للطالب بنسبة  سامهتن اجلامعة أبينت الدراسة  -12

أن    -13 الدراسة  توفري  أوضحت  ىف  جاهدة  تسعى  باجلامعةاجلامعة  للعاملني  الوظيفى  قدرها    األمن  %،هذا  45بنسبة 

 %. 68.3باإلضافة إىل توفري اجلامعة لزيادة كفاءة العاملني وإثراء خرباهتم بنسبة مئوية قدرها 
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 توصيات الدراسة:
 توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات:

 . ةرضورة حرص اجلامعة عىل تعزيز ثقافة التعلم ىف املجتمع ودعم، نرش املعرفبأوصت الدراسة  -1

ملعرفة  اهتامم بنرش وتوظيف تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها ىف خمتلف جماالت احلياة وتوفري مصادر  أوصت الدراسة باال  -2

 طبوعة.املكرتونية أو  اإللتنوعة سواء امل

ستفادة من األبحاث حتياجات املجتمع واالاتوىص الدراسة برضورة تركيز اجلامعة عىل البحث العلمى الذى يستهدف    -3

 حتياجات املجتمع.ا العلمية التى تنتجها اجلامعة ومراكز األبحاث العلمية وحتويرها لتالئم 

 ل عىل ترمجتها وإتاحتها ألفراد املجتمع.إنشاء مراكز للرتمجة تكون مهمتها نقل املعارف والعلوم املختلفة والعم -4

 تفعيل الرشاكة بني اجلامعة واملؤسسات املحلية واإلقليمية عىل أساس تبادل املعرفة واخلربات.  -5

 كز البحوث العلمية ملواكبة التطور والتقدم العلمى.   انفتاح عىل العامل والتواصل مع اجلامعات املتقدمة ومراال -6

برض  -7 الدراسة  التشجعية ا ورة  توىص  واملكافآت  العلمية  املنح  وتوفري  ودعمهم  الباحثني  مهام  بتيسري  اجلامعة  هتامم 

 . بشكل أكرب للطالب املتفوقني 

 قتصادية والثقافية للطالب. جتامعية واالهتامم اجلامعة بتوفري احللول واملشكالت االا توىص الدراسة برضورة  -8

  طلبات األساسية لعضو هيئة التدريس حتى يتسنى له تقديم أفضل ما لديه. توىص الدراسة برضورة االهتامم باملت -9
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The study aimed to clarify the role of Alexandria University in building a knowledge society from the 
point of view of the faculty members and workers, and to identify ways to activate this role, and the results 
indicated that Alexandria University applies the comprehensive quality system in education, and the 
University of Alexandria is also establishing specialized research centers, in addition to The University of 
Alexandria is working on spreading technological awareness, and the study also revealed that Alexandria 
University provides specialized and qualified cadres to the community at a rate of 68.3%. And encouragement 
for gifted students and their care at a percentage of 76.6%, and the study also showed that Alexandria 
University provides solutions to social, economic and cultural problems for students with number of responses 
amounting to 200 responses, a percentage of 66.6%. The labor market, and the study showed that Alexandria 
University works to provide modern scientific electronic and traditional information sources With a rate of 
93.3%, Alexandria University also works to facilitate the tasks of researchers and support them, in addition 
to the university's encouragement for researchers to participate in scientific conferences at a rate ranging 
between 65% to 71.6%, while the study indicated that the university contributed to the provision of scientific 
grants and incentives for students at a rate of 73.3 The study also indicated that the university strives to 
provide job security for university employees at a rate of 45%. This is in addition to providing the university 
to increase the efficiency of workers and enrich their experiences by a percentage of 68.3%. 

 
Key Words:  Information society; Academic institutions; Information awareness. 

  


