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التعليم العالي وضرورة التحول إلى مجتمع المعرفة
د .لطفية علي الكميشي

*

يعد التعليم العالي واجهة مشرقة ألي مجتمع من المجتمعناو ولن له اتتمنو كمينر من الندو ن
فحرصننو عل ننء الش ننات الجامع نناو والكلي نناو ف نني م تلن ن

المج ننا و.أل التعل ننيم يعت ننر وا ننة مجتم ننع

المعرفة واحند ركناه ا الهامنة .وتلناه اناتر لتلنو التتلينة النء قنو تتنود تعيين ار عميتنا فني ميندا التعلنيم
والتي تتمم في (الوساهط المتعدد  -ا لترلو – مور ا تصا و)
ا مجتمننع المعرفننة تننو المجتمننع ال ن ي تكننو المعرفننة في ن احنندك قننو ا نندا وا تكننار وتننء

دعامة رهيسية م دعاهم تتدم األمم واللهوض ها أي أ المعرفة تي مرو تن ا العصنر ولتند أصن

مجتمع المعلوماو يتحو تندريجيا لحنو مجتمنع المعرفنة .وا اك مجتمنع يتطلنع النء التميين المعرفني
يجب أ يهتم شك أساسي مؤسساو التعليم العالي.

كمننا تع ند مؤسسنناو التعلننيم العننالي مصنند ار أساسننيا ومهمننا لتحننديي وتطننوير المجتمننع م ن

تحتيننا الهنند

ن

م ن وجودتننا ا وتننو ت وينند الطل ننة مهنناراو تننؤتلهم لللجننا ا أ ت ن ا المؤسسنناو

أص ن حو تواج ن تحنندياو التطننور التتلنني وا قتصننادي وا تحننو المؤسسنناو العلميننة الننء مجتمعنناو
معرفية يسهم في تع ي األم الفكري.

المقدمة:

ا التعلننيم يعنند اسننتمما ار ش نريا ل ن مد

ت ن وم رجات ن حينني تشننم التتلينناو الحديمننة فنني ت ن ا

ا س ننتممار والت نني نندورتا تش ننك ملهج ننا ملام ننا للعملي ننة التعليمي ننة لن ن له ا داد ا تتم ننام ف نني الس ننلواو
األ ينر نندور التتليننة فنني العمليننة التعليمينة وقنند حنندي جنندا

نني المهتمني فنني تن ا الحتن من لاحيننة

أتميننة التتليننة وألواعهننا وجنندوك ا سننتعالة هننا وأفالن األسنناليب ل سننتفاد ملهننا فنني تطننوير وتحننديي
التعليم ومعالجة مشنك ت ورفنع أدات المعلنم والطالنب و لنه لمواجهنة تحندياو العصنر أل التعلنيم تنو
ركي

لات األمم واللهوض ها وا رتتنات الشنعوب حتنء تتحتنا الرفاتينة للفنرد والمجتمنع ولحن لعني

اليننوم عصننر الفجننار المعرفننة وعصننر التتليننة والمعلومنناو وتمننا المحننره الرهيسنني لك ن

لينناو التطننور

فني كن جالنب من جوالنب الحيننا وعلين نندأو تتليننة التعلنيم تعمن علنء تط يننا المعرفنة الملامننة فنني
ح المشك و التعليمية حيي تساتم ت ا الوساهط والتتلياو في لنا امكالناو ووسناه تعلنيم جديند
*

دكتوراا معلوماو -عالو تيهة تدريس جامعة ط ار لس.
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وتعم علء ياد قدر ا ستيعاب.وت لا وسناه ايالنا جديند فني لتن المحاالنراو اواقامنة اللندواو

كم ننا تس نناتم ف نني المس نناعد عل ننء ايج نناد من نواد تعليمي ننة جدي نند كم ننا ستس نناتم ف نني اس ننتطاعة العلم ننات
وال ناحمي من ا طن

علنء األ حنناي الحديمنة المتتدمنة وتن ا تعت نر طننو ايجا ينة تسناعد علنء رفننع

المستوك العلمي والتتلي للدو اللامية و لنه من

ن

ا طن

علنء كن منا تنو جديند فني أي حتن

م الحتو سرعة فاهتة و دو أية تكلفة.

مشكلة الدراسة:

عصر المعلوماو تواجهلنا أ منة تر وينة حناد تني :عجن لانم التعلنيم التتليدينة عن

ولح لعي

الوفات المطالب الراتلة التي يتطل ها عصر المعلوماو.
ل ا فا الجامعاو ليسو مجنرد لل حني العلمني اواعنداد العلمنات اوالمنا يجنب أ توان

اليننوم المعرف ننة لتحتي ننا متطل نناو واحتياج نناو المجتم ننع المحل ننء وتومي ننا أواص ننر التع نناو
العالي ومؤسساو المجتمع المدلي.

الجامعناو
نني التعل ننيم

أهداف الدراسة:
 -1المساتمة في التطور والمعرفة.

 -2مواك ة الحيا المهلية أو التعلم مدك الحيا .
 -3ا ستفاد م وساه التتلية وا تصا الحديمة في توفير المعلوماو.
 -4ا تتمام تأتي أسات الجامعاو.
 -5الوقو

علء مااتر الحالار المتافية في عصر المعرفة.

أهمية الدراسة:
 -1أص

التعليم العالي أساسيا في حيا الدو المعاصر وفء تتدم األفراد والمجتمعاو.

 -2ا التعليم العالي يهد
الحيا .

شك أساسي الء تعليم الطل ة كين

يفكنرو ويوافنو المعرفنة فني

 -3ا المعرفة أتم مصادر المرو في مجتمع المعلوماو.

منهج الدراسة:
يعتم نند ال ح نني عل ننء الم ارج ننع اللاري ننة لضلت ننا الفك ننري ف نني موال ننو  :التعل ننيم الع ننالي وال ننرور

التحو الء مجتمع المعرفة.

تساؤالت الدراسة:
 ت المعلومة تعت ر تي السلعة الرهيسية في مجتمع المعرفة؟ ما مراح تكوي مجتمع المعلوماو؟521
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 ت لل يهة تأمير علء دور المعرفة في توليدتا ولشرتا وتوايفها؟ -ت يعت ر ا لسا في مجتمع المعرفة تو رأس الما ؟

 -ت تلاه تحدياو رهيسية أدو الء التعيير في التعليم العالي؟

مصطلحات الدراسة:
 المعرفة:الهنا مجموعنة من المعنالي والمفناتيم والمعتتننداو واألحكنام والتصنوراو الفكرينة التني تتكنو لنندك
ا لسا لتيجة لمحاو ت المتكرر لفهم الااتر واألشيات المحيطة .
 مجتمع المعرفة:ال ن

لننه المجتمننع ال ن ي يتننوم أساسننا علننء لشننر المعرفننة اوالتاجهننا وتوايفهننا كفننات فنني جميننع

مجا و اللشاط المجتمعي :ا قتصاد والمجتمنع المندلي والسياسنة والحينا ال اصنة .وصنو لترقينة
الحالة ا لسالية أي اقامة التلمية ا لسالية.
 -تقنية المعلومات:

ت نني ال ح نني عن ن أفالن ن الوس نناه لتس ننهي الحص ننو عل ننء المعلوم نناو وت ادله ننا وجعله ننا متاح ننة
لطال يها سرعة وفاعلية.
 التعليم الذاتي:تو األسلوب الواعي الملام ال ي يتوم

الفرد المرور لفس علنء المواقن

التعليمينة الم تلفنة

كتسنناب المعلوم نناو والمه نناراو حي نني يلتتن ن مح ننور ا تتم ننام من ن المعل ننم ال ننء الم ننتعلم فيصنن

المننتعلم تننو ال ن ي يتننرر متننء وأي ن ي نندأ ومتننء يلتهنني وأي وسنناه ي تننار وتننو المسننؤو ع ن تعلم ن
وع اللتاهج والت ارراو التي يأ تا .
 محاور الدراسة: -مفهوم المعرفة.

 مفهوم مجتمع المعرفة. أ عاد مجتمع المعرفة.-

صاهص مجتمع المعرفة.

 -مراح تكوي مجتمع المعرفة.

 أتمية المعرفة فء لات المجتمع. التعليم فء عصر المور المعرفية. ع قة التعليم العالي مجتمع المعرفة.521
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 التعليم العالي والتحدياو. مفهوم المعرفة:يؤكد ال احمو علء أ تلاه ع قة متدا لة ي (ال يالاو -المعلومناو -المعرفنة) حيني ينرت ط
مفهن ننوم المعرفن ننة مفهن ننوم ال يالن نناو والمعلومن نناو .فال يالن نناو تن نني المن نناد ال ن ننام التن نني تسن ننت لص فيهن ننا

المعلومناو وتننء ع نار عن أرقنام وحننرو

ورمنو

أمننا المعلومناو فهنني لناتج معالجننة ال يالناو ومن

ي تعريفاو المعرفة" :فهي تجميع للمعلوماو او المعلء ووالنعها فني لنص يمكن الوصنو النء
فهننم يمكللننا من ا سننتلتا "(.الالننويحي " )2002علننء ألهننا كن شننيت الننملي أو انناتري يستحال نرا

األفنراد ألدات أعمنالهم قتتنا أو ت نا قن ارراو صناه ة"(.الكيسني " )2001الهنا مجموعنة من المعنالي
والمفن نناتيم والمعتتن ننداو واألحكن ننام والتصن ننوراو الفكرين ننة التن نني تتكن ننو لن نندك ا لسن ننا لتيجن ننة لمحاو ت ن ن
المتكننرر لفهننم الانناتر واألشننيات المحيطننة ن " (.تلنندي  ")5221ا المعرفننة فنني ا سننط معاليهننا تنني
المحصنلة اللاتجنة عن العمليناو الفعلينة من كننات وفهنم اوادراه وتميين وتفكينر وتند ير وحفنا وتحلين
وتركيننب وت ين ن ا الننافة ال ننء عوام ن الح ننس المع يننة له ننا م ن ن ن تفاعلهننا م ننع ال يهننة ال ارجي ننة
المحيطن ننة ا لسن ننا من ن ن أشن ننيات وموج ن ننوداو وا ن نواتر وحت ن نناها ولان ننم متافي ن ننة واجتماعي ن نة وغيرت ن ننا".
(ا نوالعيلي  )2002وان مصطططلم مجتمططع المعرفططة كنيططرص مططن المصطططلحات التططي تمي ط هططذص الفتططرة
التاريخية من تاريخ البشرية يعنى:
 -تند ير ال يالنناو والمعلومنناو والمعننار وتلميتهننا اوادارتهننا كمنرو ومننورد اساسننء من مننرواو المجتمننع

ومواردا.

 تيسير است دام ت ا الموارد والمصادر المعرفية وتلايمها است دام الوساه اآللينة وغيرتناو اصة تتلياو المعلوماو وا تصا و.

 -نني وتت ننديم اواتاح ننة تن ن ا المن نوارد والمص ننادر ع نند فهرس ننتها وتص ننليفها وتكش ننيفها وتحليله ننا

لتك ن ن ننو ف ن ن ننء دم ن ن ننة المس ن ن ننتفيد تحتيت ن ن ننا ألتدافن ن ن ن وغاياتن ن ن ن وت ن ن ننء اته ن ن ننا أت ن ن نندا

مجتمعن ن ن ن

وغايات (.اله لي ) 5002

اك أ مجتمننع المعرفننة تننو لننه المجتمننع ال ن ي يتننوم علننء التننا المعرفننة وتلايمهننا ولشننرتا
وتوايفها فء جميع أصلا

العلوم حتء لصن النء تحتينا التلمينة الشناملة والمسنتديمة ففني

مجتمننع المعرفننة يكننو ا لسننا تننو رأس المننا

اعت ننارا ملتجننا للمعرفننة وتتنناس المجتمعنناو

ورقيهن ن ننا من ن نند ك التن ن نندراو الفكرين ن ننة التن ن نني يلتجهن ن ننا األف ن ن نراد وقيمتهن ن ننا الفعلين ن ننة فن ن ننء المجتمن ن ننع(.
ح يب ) 5002
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مفهوم مجتمع المعرفة:
المعرفنة وتسن يرتا فنء دمنة التلمينة وتنو

تو المجتمنع التناهم علنء اكتسناب اوالتنا وتواين
مجتم ننع تتع نندد فين ن ملاتن ن العل ننم والمتاف ننة و ل ننه تكامن ن ملاوم ننة التعل ننيم والتلمي ننة ويتمين ن
مجتمع المعرفة أل متتدم فء كافة مجا و الحينا من

ن

مواك تن لثحنداي ومسنتجداو

العصننر سننت دام التتليننة الرقميننة .ويتننوم مجتمننع المعرفننة علننء أركننا أساسننية تنني  :حريننة
الرأي والتع ير سد الفجو المعرفية التا المعرفة وتوايفها (.ح يب ) 5002
مفهوم مجتمع المعرفة:
وق ن ن أ لصن ن ال ننء تعرين ن

الرسمية :

مجتم ننع المعرف ننة يج ننب أ لع ننر عل ننء مايس ننمء نندور المعرف ننة

دورة المعرفة الرسمية (جامل)6002 ،
توليد

نشر

استخدام

المعرفة

المعرفة

المعرفة

تطنطذيطة مرتططدة
توليد المعرفة :حيي تلطلا المعرفة في التفاع

ي الحتاها والمعار المتوفر من جهنة و ني عتن

ا لسا وقدرت علء التفكير وا دا م جهة أ رك.
نشططر المعرفططة  :ا لسننا

ط يعت ن يحتننا الننء المعرفننة فنني كافننة أمننورا وعلي ن فننا الننرور اكتسنناب

المعرفة لضلسا تمام الرور حصول علء قوت اليومي.

اسططتخدام المعرفططة :ا قننو المعرفننة تننأتء لتيجننة توايفهننا كفننات فنني م تل ن

شننهو الحيننا و للسننء

مدك تأمير ال يهة علء دور المعرفة في توليدتا ولشرتا وتوايفها.
م

اللتاط السال

كرتا ت ر مؤشراو يمك ا عتمناد عليهنا فني تحديند ووصن

مجتمنع

المعرفة والتي تكم في اآلتي :مدك ا تتمام ال حي والتلمية ا عتمناد علنء الحاسنوب وا لترلنو

التدر في مجا التا ولشر المعرفة ومع أتمية ت ا العلاصر ي نر علصنر ممين لهن ا المجتمنع ا
وتنو " التننا المعرفننة " اعت ننار أ المعرفنة احنند الركنناه األساسننية التني يتننوم عليهننا ا قتصنناد الجدينند
وال ي تكو في المعرفة مح العم ورأس الما .
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وقد انبثقت عدة تعريفات لمجتمع المعرفة نورد منها:
"ال ن

لننه المجتمننع ال ن ي يتننوم أساسننا علننء لشننر المعرفننة اوالتاجهننا وتوايفهننا كفننات فنني جميننع

مج ننا و اللش نناط المجتمع نني :ا قتص نناد والمجتم ننع الم نندلي والسياس ننة والحي ننا ال اص ننة .وص ننو

لترقية الحالة ا لسالية أي اقامة التلمية ا لسالية (".المرك العر ي ا قليمي ) 5002

ا مجتم ننع المعرف ننة يعل ننء" ق نندر لوعي ننة عل ننء التلا ننيم اوايج نناد لي نناو راقي ننة وعت لي ننة ف نني مج ننا

التس ننيير وترتي ننب الحي ننا وال ننتحكم ف نني المن نوارد المتاح ننة وحسن ن اس ننتممارتا وتوايفه ننا و اص ننة المن نوارد
ال ش نرية الموقننع الم هننم فنني تحتيننا اللمننو ا قتصننادي كمننا يعلننء ت ن ا المفهننوم ك ن له تطننوير ألمنناط
التصدا والتحكم في التدراو المتلوعة( ".ولاس ) 5005

و لع ننة ا قتص نناد تعل ننء اقام ننة مجتم ننع المعرف ننة تأس ننس لم ننط الت ننا المعرف ننة عوال ننا عن ن تيمل ننة
ا لتا السريعة ال ي تشتا التيمة ا قتصادية في أساسنا من استلالناب المنواد ال نام التناهم اآل فني

اغلننب ال لنندا العر يننة امننا م اشننر فنني ال لنندا العر يننة اللفطيننة أو اشننتتاقا فنني غيرتننا لتيجننة ل عتمنناد
علء المعولاو وتحوي و العاملي م األولء( ".ولاس ) 5005
و ل ننات عل ننء ماسن ن ا لس ننتطيع الت ننو أ مجتم ننع المعرف ننة ت ننو مجتم ننع ا لس ننا المج نندد والن ن كات

المشتره والعت الفعا والمعلومنة الدقيتنة.كمنا يمكللنا التنو نأ كن المجتمعناو قنادر علنء أ تكنو

مجتمعنناو معرفيننة لننو الف نوارا المت ايلننة يلهننا م ن حينني كننات المنوارد ال ش نرية وتفوقهننا وقنندرتها علننء
ال لننا والتجدي نند وتل ننه التنندر رتيل ننة ال ننتحكم ف نني المعلومنناو وحسن ن توايفه ننا والتنني تعت ننر من ن ا ننر
سماو المجتمعاو المتتدمة اليوم والتي تتمتنع تندراو تاهلنة فني الوصنو النء المعلومنة والنتحكم فيهنا

وحس ن توايفهننا وا تكارتننا آللينناو وتتلينناو حديمننة ومتطننور فنني مجننا التعلننيم مم ن التعلننيم المفتننو
التعليم ع

عد التعليم ا لكترولي ِ.

أبعاد مجتمع المعرفة:
 -1البعطططد االقتصطططاد :

ش ننه أ ا قتص نناد يلع ننب دورا ف نني دم ننة مجتم ننع المعرف ننة حي نني تعت ننر

المعلوم ننة فن نني مجتمن ننع المعرف ننة تن نني السن ننلعة أو ال دمنننة الرهيس ننية أل اقتصننناد المعرفن ننة ي ن نرت ط
ا تكار و التجديد والتطوير.

 -5البعد التقني :اك أ مجتمع المعرفة يعلء مواك ة تتلينة المعلومناو وتوايفهنا فني كافنة مجنا و
الحينا والنرور ا تتمنام الوسناهط ا ع مينة والمعلوماتينة االنافة النء تنوفير ال لينة ال منة من
وساه اتصا وتكلولوجيا ا تصا و لتكو في متلاو الجميع.

 -2البعد االجتمطاعي :ا المجتمنع أيالنا مطالنب تنوفير الوسناهط والمعلومناو الالنرورية من حيني
الكم والكي .
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 -4البعد الثقافي :ويعلء مجتمنع المعرفنة اعطنات اتتمنام وأتمينة العنة للمعلومنة والمعرفنة وا تتمنام
التدراو ا داعية وتوفير امكالية حرية التفكير وا دا والعدالة فء تو يع العلنم والمعلومنة ني
كافة ط تاو وشراه المجتمع (.ح يب ) 5002

خصائص مجتمع المعرفة:
م المسلم

أ سماو مجتمنع المعرفنة تسنتمد أساسنا من سنماو تتلينة المعلومناو اتهنا والتني

تلدر في اللتاط التالية:
 -ا المعلوماو غير قا لة ل سته ه أللها تراكمية.

 ا التيمننة الحتيتيننة للمعلومنناو تننو رفننض عنندم التأكنند وتلميننة قنندر ا لسننالية علننء ا تيننار أكمننرالت ارراو فاعلية.
 -يجب أ تتوم تتلية المعلوماو علء أساس التركي علء العم الن تلي وتعميتن و لنه من

ن

ا دا المعرفة وح المشك و وتلمية الفرص المتعدد أمام ا لسا (.ياسي .)1225
ويصل بعض الباحثين إلى تحديد إطار مجتمع المعرفة فى المالمم التالية:

 -1الملفعة المعلوماتية م

الشنات لينة تحتينة معلوماتينة تتنوم علنء أسناس الحواسنيب اآللينة

فء صور ش كاو المعلوماو و لوه المعلوماو.
 -5ا صلاعة المعلوماو تي التي ستهيم علء ال لات الصلاعي.
 -2ا تحتيننا أعلننء درجننة متتدمننة م ن مجتمننع المعرفننة سننتتمم

مرحلننة تتسننم ق نندا المعرفننة م ن

است دام ش كة ا لترلو عالميا.
 -4ا تتلية المعلوماو لها دور ك ير فء الوصو الء مجتمع المعرفة.

 -2يتمي مجتمع المعرفة احتواه علء فهاو ك ير تتعام مع المعلوماو وتء:
 فهننة صننعير تعم ن فننء لننا معلومنناو جدينند وتالننم ك ن م ن ( العلمننات وال نناحمو والمصننممووالم دعو ) ال ي لديهم التدر علء لا معلوماو جديد .

 فهننة ك يننر تعم ن فننء لت ن وتوصنني المعلومنناو والمعننار وتتمم ن فننء العنناملي فننء ال رينند وال ننراوالهات

وا لترلو.

 الفهن ننة العامل ن ننة ف ن ننء ت ن ن ي المعلوم ن نناو واس ن ننترجاعها كأ صن نناهيي المعلوم ن نناو وأمل ن ننات المكت ن نناووالمومتي .

 فهة الط ب وتم يتالو ج وقتهم فء استت ا المعلوماو والت ود ها. -6تت ايند كمينناو المعلومنناو علننء وسنناهط متعنندد ند األشننكا التتليديننة وتن ا نندورا سننيلعكس علننء
ط يعة وشك التعليم (.الهادي ) 1292
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مراحل تكوين مجتمع المعرفة:
الوصو الء مجتمع المعلوماو يمر عد مراح وتء:
 -1المرحلة األولى :ت دأ م ملطلا وجود رأس ما
-6المرحلة الثانية :وتتطلب تكمي

ا ص

شرك وال ي يعت ر الصدار لمجتمع المعرفة.

واست دام التتلينة الحديمنة اك ا

لنا مجتمنع المعرفنة

يعلننء اعننداد ا لسننا التننادر علننء اسننت دام المعلومننة فننء كافننة ملنناحي الحيننا علننء م مننة مسننتوياو

وتء:

 -مستوى تربو  .وينتعلم فين المنتعلم كين

ي نرمج ويوان

المعلومناو الجديند فنء اطنار المعرفنة

و ه ا ي داد م اتسا مدارك .
 -مستوى بحثي .وفي يتم اكتشا

التوالي واست دام المفاتيم.

 مستوى العمل التجريبي .وفي يتم تحوي المعلومة الء معرفة والمعرفة الء ا تكار .-3المرحلة الثالثة :تكام مجتمع المعرفة وتحتيا اللهالة التلموية الشاملة المستدامة و لنه تكامن
مجتمع المعرفة و ياد اعداد الم تكري والم دعي وت ا يحتنا النء متطل ناو واسنتحتاقاو تتحندد فيمنا

يلي:

 تططوير منوومططة التعلططيم :حيني تواكننب كن مسننتجداو ومسنتحدماو العصننر فيمنا ي ننص العمليننةالتعليمية.
 دعم البحث العلمي والتططوير :عن طرينا رصند مي الينة اصنة لل حني العلمني وتشنجيع وتحفينالعاملي فيها(.حجر )5004

 اسطططتخدام التقنيطططة :و ل ننه ققام ننة ل نني تحتي ننة أساس ننية ل تص ننا و وال رمجي نناو ووس نناه التتلي ننةاأل رك والتوسع فء التعليم ا لكترولي(.حجر )5004

أهمية المعرفة فى بناء المجتمع:
تعنند المعرفننة دعامننة رهيسننية من ن دعنناهم تتنندم األمننم وتننء مص نند ار تامننا م ن مصننادر التننو فن ني
المجتم ننع ويطل ننا عل ننء تن ن ا العص ننر (عص ننر المعرف ننة) حي نني أصن ن حو مص نند ار للتت نندم ف نني م تلن ن
مجا و الحيا ا تمم مرو ت ا العصنر وقند أصن

مجتمنع المعلومناو يتحنو تندريجيا لحنو مجتمنع

المعرفننة .أل المجتمننع المعرفنني أوسننع لطاقننا م ن المجتمننع المعلومنناتي ألل ن يالننم جميننع المصننادر
التي يلتج علها معرفة .وم الم حنا أ اعتمناد المجتمنع علنء تتلينة المعلومناو وا تصنا و ينؤدك
ال ننء تت نندم معرف نني وا الت ننا المعلوم نناو يال ننع الل ل ننة األساس ننية ل ل ننات مجتم ننع معرف نني .ولت نند أم ننرو

التطنوراو الهاهلننة التنني ننر و للعيننا فنني اآلولننة األ يننر اصننة فيم نا يتعلننا الرقملننة والعولمننة وتعيننر
أساليب الحيا وطرا المعيشة علء التحو م (مجتمع المعلوماو) الء (مجتمع المعرفة).
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ططه ننا وأولوياته ننا ل ننات مجتم ننع

المعرفننة لت ط ننو لح ننو التطننور والتلمي ننة و الت ننالي فننا أي مجتم ننع يتطل ننع الننء التمين ن المعرف نني ين نرت ط
ا تتمام مؤسسناو التعلنيم العنالي أل اللشناطاو التني تتنوم تلفين تا تتالنم التنا المعرفنة ولشنرتا

حينني تسنناتم قمننداد المؤسسنناو األ ننرك الجدينند م ن األفكننار وقنندراو من الك نوادر المؤتلننة .و نناللار
الننء تلننه اللشنناطاو المعرفيننة ملاننار التعلننيم العننالي يتال ن للننا ا لشنناطاو ال حنني العلمنني اوالتننا
المعرفة ولشاطاو التعليم والتدريب تأتء الم مهماو مؤسساو التعليم العالي.
يمتلننه المعرف ننة فننا مالن ن

اوا ا كننا المجتم ننع مننم يمتل ننه المننا ولكلن ن
يص مجتمعا معتمدا علء اآل ري وله ا لسنتطيع أ لجن م نأ التلمينة فني الحتيتنة تني لمنو العتن
وتء التدر علء التنا المعرفنة وتوايفهنا و هن ا تصن

يسنناوك ش ننيها أللن ن

الع قنة ني التعلنيم العنالي والتلمينة تني مندك

قدر المؤسساو الجامعية علء لا المرو في ا لتا المعرفي(.الحواو )5006

التعليم فى عصر الثورة المعرفية:
يتمي ن ن ت ن ن ا العصن ننر عصن ننر صن ننلاعة المعلومن نناو التن نني أص ن ن حو الركي ن ن األساسن ننية فن نني لن ننات
ا قتصننادياو الحديمننة أل المعرفننة أص ن حو تشننك مننوردا اقتصنناديا .وم ن أتننم مانناتر التننو أللهننا
الس ي للحاا ركب الحالار صوصا فنء مجنا التعلنيم وال حني العلمني و نراتاو ا

تن ار وحماينة

المتفوقي وتشجيع ا تكار اواعداد ال احمي (.الع اسي )5010

كمنا يعت نر التعلنيم الجنامعي من األدواو التر وينة الشناملة التني تسنهم فني تكنوي الفنرد والمجتمننع

وتننو الس ن ي األكينند الننء اعننداد التننوك ال ش نرية المت صصننة فهننو ملتتننء المواتننب الفكريننة والطاقنناو
ال

قنة الم دعنة التني تعطنء المتافنة أ عادتنا وتندفع هنا لحنو ا ندا  (.ند ار Electronic )5006
Mediaولت نند اش ننتملو الوس نناهط الجدي نند عل ننء مجموع ننة من ن الوس نناهط ممن ن  :الفاكس ننميلء وال ري نند

ا لكترول نني والتليفن ننو المرهن نني واألقم ننار الصن ننلاعية وت ن ن ا األشن ننيات م ننايطلا عليهنننا تتلينننة المعلومن نناو

وا تصننا و ويعت ننر قطننا التعلننيم احنند اك ننر أس نواا أجهن الميكروالكترولينناو ومننا تطننور علهننا م ن
وساهط جديد والتي ستساتم مساتمة فعالة في تحديي وتطوير مهلة التعليم والتني ندورتا سنت يد من
تحسي قدر المعلم و ياد جود العملية التعليمية(.ع د الهادي )5002
ويجب أ تستهد

ملاتج التعليم في مرحلة التعلنيم العنالي  :يناد مسنتوك المنواد المتاحنة فني نرامج

الت نندريس الج ننامعي -التن نوا

الكم نني نني ال ن نريجي ف نني مج ننا و العل ننوم ا لس ننالية والعل ننوم ال حم ننة

والتط يتية وفتا لحاجاو سوا العم .

وا تتلية التعليم تي ":اللارية والتط يا في تصنميم العمليناو والمصنادر وتطويرتنا واسنت دامها

اوادارتها م اج التعليم " ولتواي

التتلية فني التعلنيم سن ي

تمنا :االنافة التتلينة ودمنج التتلينة
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التتلينة لللاننام التعليمني دو أحنداي أي امننر أو

تعيير ودمج التقنية علمي م طط يتوم علء رؤية مستت لية واالحة( .الورفلي .)2001

ويتضم اثر التقنية على التعليم من ثالث وايا وهى:
 -5بناء مدرسة المستقبل :وتء مدرسة دو أسوار و قيود متاحة للجميع ومتصنلة جمينع قواعند
المعلوماو.
 -2إعداد معلطم األلفيطة :معلنم األلفينة تنو الن ي يتعينر دورا من الملتن فني النلام التتليدينة النء دور
الوسيط ي لام المعلوماو في العملية.

 -3تطوير وابتكار مناهج غير تقليدية :وت ا الملاتج مرت طة حاجاو المجتمع الحتيتينة و لنه فني
كيفية ال حي ع المعلومة وتلايمها وتوايفها(.الورفلي )2001
ويجب أن تووف تقنية المعلومات فى عملية جودة التعليم من خالل:
 -5الشات مراك تميي وقدو تتعرض لثوالا المؤمر م اشر علء جود التعليم.
 -2اد نننا تتلين ننة المعلومن نناو الن ننم محتوين نناو الملننناتج والمتن ننرراو التعليمين ننة كالوسن نناهط المتعن نندد
والتعليم ا لكترولي ع ر ش كة المعلوماو الدولية (ا لترلو) وغيرتا.

 -3تأكيد أتمية التعليم ع طريا تحسي جود تأتي وتدريب المعلمي (.ع د الهادي ) 2001
 -1ا لمو

التعليم المستت لي الن ي سنو

يحتالن تتلينة المعلومناو وا تصنا و المتتدمنة يعت نر

لمو جا ديلاميكيا للتعليم مستمدا م ا لفتا ومتا عة المتعيراو ويتسم التالي ن ن:

–ال ص صة .Privatization
 العت لية وال راعة .Dexterity-الواقعية .Pragmatic

-المرولة .Flexibility

الكفات .Efficiency-الرؤية ال عيد .Long Term Vision

–الر حية .Profitability

–التعيير .Changeability
–الديلاميكية (Dynamicع د الهادي )2001

عالقة التعليم العالي بمجتمع المعرفة:

يعنند التعلننيم الجننامعي تننو الرصننيد ا سننتراتيجي للتلميننة فنني المجتمننع وكمننا يعنند العامن الرهيسنني
ال ن ي يعمن ن علننء الوف ننات متطل نناو التلميننة المس ننتت لية و اعت ننار أ الجامع ننة ت نني يننو ال ننر ف نني
جميننع أصننلا

المعرفننة .وقنند أص ن حو مؤسسنناو التعلننيم الجننامعي فنني عصننر المننور المعرفيننة تواج ن
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ن نني دو العن ننالم صوصن ننا فن نني عن ننالم

ا تصا و وت ا دورا أدك الء الفتا متافي وعلمي لطن ب التعلنيم العنالي ووجنود تلنافس فيمنا ينلهم

للحصو علء اك ر قدر م المعلوماو لتأتي و لات ا لسا (.الجديد )2052

وا مس نناتمة التعلن ننيم ا يجا ي ننة فن ننء التلمي ننة تعتمننند عل ننء لوعينننة التعل ننيم وم همت ن ن
المجتمع

ت

التعليم اليوم م التركي علء المهاراو اليدوية الء التركين علنء المهناراو العتلينة

ولم يعد يلار الء العملية التعليمينة علنء ألهنا مجنرد دمنة ن أصن حو اسنتمما ار يهند

مستوك الحيا لثفراد(.حس )2052
وقد أص

حتياجن نناو
النء تحسني

معلوما أ وجود الجامعة مرت ط وجود م منة أمنور مهمنة جندا ا وتنء الفكنر والعلنم

والحالننار وت ن ا أمننور متدا لننة مننع عالننها ومكملننة عالننها ال ن عض .وا أتنندا

الجامعننة فننء ك ن

ما ومكا تي التدريس وال حي العلمي و دمة المجتمع  .وعلي فا الجامعنة توصن

ألهنا مركن

اشعا حالاري وعلمي للعالم اجمع.
كمنا تعنند مؤسسنناو التعلننيم العنالي قيمننة حالننارية فننء األدا والتنو التنني تحننره ا حننداي وتعطننء

الدفعة التي تسير حركة التاريخ و ه ا تعت ر الجامعاو علوا الشعوب(.ال يدي )2001

ا عصر المعلوماو يرت ط مور شناملة فنء تتلينة المعلومناو التني تني فنء جوترتنا لتلنة تر وينة
فننء المتننام األو حينني ننر و المعرفننة كننأتم مصننادر التننو ا جتماعيننة حينني صننارو عمليننة تلميننة
الموارد ال شرية تي التا ت ا المعرفة (.ع د الجواد ) 2002

ويلعب التعليم العالي دور كبير فى بناء مجتمع المعرفة وذلك عن طريق:

 -5اعاد اللار فنء فلسنفة التعلنيم الجنامعي للمسناتمة فنء لنات مجتمنع معرفني تصن
مكا

لتا المعرفة جميع أدواتها ومحتواتا وتص

 -2اقلا المسهولي

فين الجامعنة

العملية التعليمية وعات للتيم والمم .

قد ا تتلية المعلوماو وا تصا فء العملية التعليمية.

 -3ا تتمام ققامنة دوراو تدري ينة لطن ب الجامعناو فنء كيفينة اسنت دام وتواين

تتلينة المعلومناو

المتاحة علء ش كة المعلوماو الدولية ( ا لترلو )

التعليم العالي والتحديات:
كلما اد تعتد المجتمع وتلوعو ألشطت ادو قدرتن علنء توليند المعلومناو و شنه أ المجتمنع

العر ي يواج تحدياو التر الحنادي والعشنري المتمملنة اتسنا أفنا المعرفنة والنرور السنيطر عليهنا
فن ن ن ن ننء كاف ن ن ن ن ننة الت صص ن ن ن ن نناو اس ن ن ن ن ننت دام تتلي ن ن ن ن نناو حديم ن ن ن ن ننة تس ن ن ن ن ننه الوص ن ن ن ن ننو ال ن ن ن ن ننء المعلوم ن ن ن ن نناو
المطلو ة(.عليا )2001

ا مجتمننع المعرفننة يتمي ن

توت ن فننء عنند قطاعنناو والتنني تتمم ن فننء اسننت دام تتليننة المعلومنناو

وا تصننا و وقواعنند ال يالنناو وغيرتننا م ن التطننو ارو الهاهلننة فننء مجننا المعلومنناو وا تصننا و ممننا
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فنرض لننه تحننديا علنء أ تعينند الجامعنناو التتليديننة لتواكنب مسننتحدماو ومسننتجداو العصننر أل اك
مجتمننع يرينند أ يص ن الننء مكالننة مجتمننع المعرفننة علي ن أ يتسننم

صاهص ن المعاصننر أل مجتمننع

المعرفننة متطننور ارغننب الوصننو الننء لننات المعرفننة وتننو مجتمننع يعتمنند فيمننا يعتمنند علي ن علننء لاننام
تعليمي يتسم المرولة والمتدر فء اكتساب المعرفة (.ركاو )2002
ويواجه التعليم العالي تحديين رئيسيين:
 -5كي

يستطيع التعليم أ يفي حاجاو والياو المجتمع لحو التتدم؟

 -2كي

يفي التعليم حاجاو األفراد الراغ ي فء العلم والمعرفة؟

 -3وقد اهرو س ع تحدياو رهيسية أدو الء التعيير والتطور فء التر العشري وتء:
 -5تحدك المور العلمية والتكلولوجيا والمعرفية.
 -2تحدك الملافسة العالمية.
 -3استت لية الترار الوطلي.
 -1المعرفة قو .
 -1موو المدرسة :مجتمع

مدارس.

 -1ما ا لعلم في الوت الفجار المعرفة؟ وكي

لعم في الوت الفجار السكا ؟

 -1تعليم التكلولوجيا أم التعليم التكلولوجيا؟
 -1تحدى الثورة العلمية والتكنولوجيا والمعرفية:
 ت ويد األفراد المهاراو والمعار التي تتطل ها المور العلمية. -المعرفة لم تص

أسير الجد ار ولكلها أص حو لس ية وليسو مطلتة.

 المعرفة متعير تعير العلم وملاتج وطراهت . المعرفة متراكمة ومتلاتية صور م تلة. -2تحدى المنافسة العالمية:
 -الملافسة التوية تستل م األ

فء ا عت ار معايير الجود الشاملة فء التعليم.

 التعلننيم الجدي نند ال ن ي يس ننعء الننء تعا ننيم دور ا نندا وتمك نني المننتعلم من ن طننرا الحص ننو عل ننءالمعرفة.
 -تعيير دور المعلم م حام للمعرفة الء المرشد والموج .

 -3استقاللية القرار الوطني:

 ا يلعب التعليم دورا التمتيفء والتلويري التالايا العالمية. تمكي الفرد م التدر علء ات ا الترار الرشيد. -4المعرفة قوة:
531

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  7ديسمبر 4102

 التعيراو التي يشهدتا العالم م مور اتصا و ومعلوماو. ا لتتا الء عصر كمي لم يعد الس -سيص

المعرفة.

تو التو ولك أص حو المعرفة تي التو .

الص ار فء عصر المعرفة ي ا لسا واآللة وليس ي ا لسا وا لسا .

 -5موت المدرسة  :مجتمع بال مدارس:
 اهننور ال نندي الرسننمي للمنندارس علننء ش ن كاو ا لترلننو التنني تعطننء التعلننيم فننء اق ن وقننو و أق نجهد ممك .

 -تتدم ش كة ا لترلو وارتفا أعداد المتعاملي معها.

 -6ماذا نعلم فى ضؤ انفجار المعرفة؟ وكيف نعمل فى ضوء انفجار السكان؟
 -7تعليم التكنولوجيا أم التعليم بالتكنولوجيا؟
 المن ننور العارم ن ننة فن ننء مج ن ننا تكلولوجين ننا المعلومن ن ناو والتن نني أدو ال ن ننء تحن ننو و عميت ن ننة فن نني مج ن نناالمعلوماو والحاسب ا لء.

 -العصننر الح ننالي ت ننو عص ننر اقتص نناد المعرف ننة حي نني التوجن ن ال ننء تواين ن

المعرف ننة لتلمي ننة اقتص نناد

المجتمع.
 -التعليم شرط الروري لتحتيا اللهالة وتطوير اللام التعليمية.

ويتم تعليم التكنولوجيا من خالل :

 مساعد الت مي فء التعر علء أ عاد المور التكلولوجية وتطوراتها فء المجا و الم تلفة. الته ننات عص ننر اقتص ننار الم ننلهج عل ننء المعرف ننة والعل ننوم اللاري ننة وح نندتا وتحول ننو ال ننء ا تتم ننامالتط يتاو العلمية والتكلولوجينا فنء جمينع المجنا و وأصن حو التكلولوجينا فنء كمينر من ال لندا

جت

يتج أ م الملهج الدراسي.

أما التعليم بالتكنولوجيا فيتم من خالل:
 است دام التكلولوجيا فء العملية التعليمية. -است دام التكلولوجيا فء التعلم ال اتي.

 التحو م التعليم والتدريس الء التعلم ال اتي. تحوي التعليم م الحفا والتلتي الء تلمية التفكير وتلمية قدراتهم ا داعية. المشنناركة ا يجا يننة للت مي ن وتلميننة التنندر علننء التأم ن وا تكننار اوات ننا التفكيننر العلمنني فننء ح نالمشك و (.ركاو )2002
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المراجع
أوالا :الكتب:
-5ا ن نوالعيلي عل نني لين ن  /األص ننو الفلس ننفية للتر ي ننة قن نراتاو ود ارس نناو -.عم ننا  :دار الفك ننر للط اع ننة
واللشر والتو يع .2002ص.201
الكيسي ص

ادار المعرفة -.التاتر  :الملامة العر ية للتلمية ا دارية .2001ص.55

الدي

-3الهادي محمد محمد تكلولوجيا المعلوماو وتط يتها -.التاتر  :دار الشروا .5212ص.21
 -1نند ار

كم ننا لجين نب التعل ننيم الج ننامعي وتح نندياو المس ننتت  -.ط -.5ا س ننكلدرية :دار الوف ننات

شن ن

.2001ص.55
-1ح ين ننب مجن نندي ع ن نند الك ن نريم مجتمن ننع المعرفن ننة وا ن نندا فن ننء التن ننر الحن ننادي والعش ن نري  -.التن نناتر دار

الفكر .2002ص.52

-1ع نند اله ننادي محم نند محم نند التعل ننيم ا لكترول نني ع ننر شن ن كة ا لترل ننو تت ننديم /حام نند عم ننار-.ط-.2
مصر :الدار المصرية الل لالية .2001ص.32
-1علي ن ن ننا

ر ح ن ن نني مص ن ن ننطفء مجتم ن ن ننع المعلوم ن ن نناو والواق ن ن ننع العر ن ن نني  -.ط -.5عم ن ن ننا  :دار جري ن ن ننر

.2001ص.511

-1تلدي صال دياب (و رو ) أسس التر ية -.ط -.3عما  :دار الفكر .5221ص.532
ثاني ا :الدوريات

 .1ا ن نراتيم األم نني حج ننر رؤي ننة لتع ين ن مجتم ننع المعرف ننة وا تك ننار ف ننء ال ننوط العر نني  -.مجل ننة اتح نناد
الجامعاو العر ية
 .5الملص ن

 -.42األرد

.5004ص ص .522 -522

ولنناس /مجتمننع المعرفننة وا ع ن م ا اعنناو العر يننة  5005عنندد( )4جامعننة النندو العر يننة

اتحاد ا اعاو الدو العر ية.
 .2فهن نند ن ن ع ن نند ا الالن ننويحي ادار المعرفن ننة فن نني المكت ن نناو وم ارك ن ن المعلومن نناو اللارين ننة والتط ين ننا-.
 50س تم ر  .5002تاريخ ا ط

Cybrarians Journal .5015 .9.9 :

ثالث ا :الندوات والمؤتمرات العلمية

 .4محمنند مجات نند اله لنني ع نند ا محمننود الص ننارمء /ال نوا ط ممارس ننة الحريننة ف ننء مجتمننع المعرف ننة من ن
حوو المؤتمر السلوي العنام السنادس فنء ا دار ( دور ا دار العر ينة فنء اقامنة مجتمنع المعرفنة) الملعتند
فء سلطلة عما  14-10س تم ر .5002ص.142-142
 .2ع د الرحم ع د الس م جام

محمد ع ند النر اا ا نراتيم وين  :التعلنيم ا لكترولني كيلينة لتحتينا مجتمنع

المعرفة :حي متدم الء المنؤتمر والمعنرض الندولي األو لمركن التعلنيم ا لكترولني ( التعلنيم ا لكترولني
حت ة جديد فء التعلم والمتافة) .5006/4/ 12-12
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 .6السننيد ياسنني  /المننور الكوليننة ومجتمننع المعلومنناو :لحننو ما عنند الحدامننة شننهو الشننرا األوسننط عنندد15
ال عطططن :ع نند ال ننرحم ع نند السن ن م جامن ن
ل ل ننا  .1225نقططط ا

محم نند ع نند ال ننر اا ا ن نراتيم وين ن  :التعل ننيم

ا لكترول نني كيلي ننة لتحتي ننا مجتم ننع المعرف ننة :ح نني مت نندم ال ننء الم ننؤتمر والمع ننرض ال نندولي األو لمركن ن
التعليم ا لكترولي ( التعليم ا لكترولي حت ة جديد فء التعلم والمتافة) .5006/4/ 12-12
 .2علي الحواو  /التا المعرفة و فاا التعليم العالي فء لي ينا .ورقنة متدمنة للندو التعلنيم العنالي والتلمينة فنء
الجماتيرية  .5006ص ص .202 -522
 .9تشام

ع د ا الع اسي /التعليم الجامعي في ا ادار المعرفنة:ورقنة متدمنة للمنؤتمر العشنري ل تحناد

العر ي للمكت او والمعلوماو (أعلم) ص ص .1002-222
 .2علنني محمننود الننورفلء ".التعلننيم ا لكترولنني ع ننر ا لترلننو ".ورقننة متدمننة للنندو التعلننيم العننالي والتلميننة فننء
الجماتيرية .5006
.10

ص ن ا حس ن ال ي نندي /دور الجامعننة واألسننتا الج ننامعي فننء ت ن لي المعوق نناو التنني تواج ن ال ح نني

العلمنني والتطننور التكلولننوجي .ورق ننة متدمننة للمننؤتمر ال ار ننع تحننو شننعار ف نناا ال حنني العلمنني والتط ننوير
التكلولوجي فء الوط العر ي .المؤسسة العر ينة للعلنوم والتكلولوجينا التعناو منع و ار التعلنيم العنالي فنء
سوريا.5002.
.11

م تننار ع نند الج نواد  /تطننوير رعايننة الط ن ب فننء الجامعنناو المص نرية فننء الننؤ تحنندياو ا لفتننا

المتافي فء عصر المعلوماو :ورقة حمية ألتيو فء المؤتمر السلوي العاشر  /52 -56يلاير.5005 /
.15

ينناد ركنناو كفننا حسن  /حاجنناو التلميننة المسننتت لية لنندك طل ننة الد ارسنناو العليننا ت صننص التر يننة

فء الجامعاو الفلسطيلية :حني متندم للمنؤتمر األو لعمناد ال حني العلمني فنء جامعنة اللجنا الوطلينة
لا لس .5002
رابعا :مواقع من شبكة المعلومات الدولية (االنترنت):

 .1مننيس أمحمنند الجدينند /جننود التعلننيم الجننامعي ودورا فنني تحتيننا التلميننة .ورقننة متدمننة للمننؤتمر العر نني
ح ن ن ن ننو التعل ن ن ن ننيم وس ن ن ن ننوا العمن ن ن ن ن  .مت ن ن ن ننا عل ن ن ن ننء الن ن ن ن ن ار ط :ت ن ن ن نناريخ ا طن ن ن ن ن

عل ن ن ن ننء الموق ن ن ن ننع /2 /4

www.Cheqedu.org .5015
 .5شننيري حس ن  /التعلننيم العننالي اسننتممار للعتننو نني الواقننع والمننأمو  .متننا علننء ال ن ار ط :تنناريخ ا ط ن
علء الموقع www.alwaei.com .5015 /2 /2

532

