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 املبخص

بيف االستثمار في بناء العالقة المتوقعة  البحث إلى تقديـ رؤية تنبؤية عفىدؼ 
ى الكمفة وحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري في ضوء الوقوؼ عممجتمعات التعمـ 

ستخدـ البحث المنيج الوصفي التحميمي، ومدخؿ تحميؿ الكمفة والفاعمية لكؿ منيما، وا
الفاعمية، وتوصؿ البحث إلى وجود عالقة تبادلية، عالقة سبب ونتيجة، عالقة طردية متوقعة 

لتعمـ وحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري، ومف ثـ بيف االستثمار في بناء مجتمعات ا
يجب دعـ االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ كمدخؿ لحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي 

صحيح؛ بمعني أنو يجب التوجو نحو حوكمة النفقات لتدبير الموارد  ، والعكسالمصري
 بالتعميـ الجامعي المصري.اإلضافية الالزمة لتغطية كمفة بناء مجتمعات التعمـ 

 الكممات المفتاحية:
تحميؿ مدخؿ  -التعميـ الجامعي المصري -حوكمة النفقات -مجتمعات التعمـ -االستثمار 

 الكمفة الفاعمية
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Investing in Constructing Learning Communities and Governance of 

Expenditures in Egyptian University Education   
Predictive Vision in light of the Effectiveness-Cost Analysis Approach 

Abstract: 

            The aim of the research is to provide a predictive relationship between 

investment in constructing learning communities and governance of 

expenditures in Egyptian university education in light of standing on the cost 

and effectiveness of each of them, and the research uses the descriptive and 

analytical method, and the effectiveness cost analysis approach, and the 

research reached the existence of a reciprocal relationship, a cause-and- effect 

relationship, a positive relationship it is expected between investment in 

constructing learning communities and expenditure governance in Egyptian 

university education, and then investment in constructing learning communities 

must be supported as an input to the governance of expenditures in Egyptian 

university education, and vice versa. In other words, it is necessary to go 

towards the governance of expenditures to secure the additional resources 

needed to cover the cost of constructing learning communities in Egyptian        

          university education                                                                                     

Key Words: Investment- Learning Communities- Expenditure Governance- 

Egyptian University-  Effectiveness Cost analysis approach  
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 مكذمة:

يمكف أف تساعد المجتمعات والدوؿ  التيالموارد البشرية مف أىـ الثروات  لما كانت
تعيدىا بالرعاية وحسف اإلعداد  فكاف يجب اء تنمية مجتمعية شاممة ومستدامة،عمى بن

تساعدىـ عمى تعمـ كيؼ يتعمموا بشكؿ  مف خالؿ نظـ تعميمية حديثة ومتطورةوالتأىيؿ 
بناء التنمية  قوى بشرية ذات كفاءة وفاعمية في واحصبليعممية التعمـ وتعزيز  ،صحيح وفاعؿ

تتوافؽ مع معطيات القرف  التيميارات التعمـ ويتحقؽ ذلؾ بإكسابيـ المجتمعية المنشودة، 
 فينظـ تعميمية تتوافؽ مع الحياة يتطمب  وىذا ومتطمباتو، ،وتحدياتو ،والعشريف الحادي
ميارات المتعمـ بإعداده لمواجية المشكالت والتحديات  يتنمو  ،والعشريف الحاديالقرف 
ظروؼ المستقبؿ المختمفة،  منجاح فيمع التأكيد عمى إعداده ل ،والعالمية ،قميميةواإل ،المحمية

ثراء قدرة  تحسيف نوعية حياتو،و   . ومجتمعوا 
عممية تحويؿ عامة مقصدىا اإلنساف وتنشئتو ليتعرؼ عمى بيئتو التربية  ولما كانت 

ويستنبط منيا مقومات حياتو، ويحسف االستفادة منيا إلى أقصى حد ممكف لموصوؿ إلى 
نو ال تنمية اقتصادية في غياب التنمية البشرية، وأف أثمف ضروب رأس  أسمى مقاصده، وا 

ة مف ضرورات التنمية ىو ما يستثمر في البشر، وأف التنمية البشرية صارت ضرور الماؿ 
لمجتمع قدرات وتوفره مف كفاءات بشرية تخدـ االقتصاد وتعود عمى ا ما تنميو مفاالقتصادية ب

التعميـ الذي صار مف أىـ دعائـ  ار األفضؿ لمتنمية ىو اختيارأصبح االختي بالفوائد واألرباح،
وظيفتاف أساسيتاف  لمتعميـو  االستثمار اليامة فييا، مجاالت التنمية، ومف أكثر عوامميا وأحد

ادية وتسعى إلى إعداد وتدريب القوى العاممة الفنية المطموبة في جميع ىما: الوظيفة االقتص
المياديف، والوظيفة االجتماعية وتسعى إلى إعداد وتييئة القوى العاممة ثقافيا واجتماعيا 

إحداث التحوؿ االجتماعي بشكؿ يناسب البيئة االقتصادية والفنية والمينية الجديدة، بما يعني 
  (.5-3، ص ص 8008قتصادية المستيدفة )غربي صباح، الالـز لمتحوالت اال

وليذا خصصت دوؿ العالـ ميزانيات ضخمة لمتعميـ، وتغيرت النظرة إلى طبيعة 
ذي عائد اقتصادي  اإلنفاؽ التعميمي مف مجرد خدمة تقدميا الحكومات لشعوبيا إلى استثمار

لدولي في الحقبة القادمة، ولكف مجٍز، واعتباره أيضا أحد المحددات الرئيسة لمعادلة التنافس ا
عمى الرغـ مف ىذه التحوالت الداعمة لالستثمار في التعميـ، فإف اإلنفاؽ عميو تحكمو ندرة 

تيدؼ إلى العمؿ عمى حفز  قتصادية لمدوؿ، مما يتطمب سياسات ومداخؿالموارد والظروؼ اال
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موارده، وتحسيف نوعيتو استخداـ  النظاـ التعميمي ليكوف أكثر كفاءة، وفاعمية، وعدالة في
والبحث عف مصادر التمويؿ المختمفة التي يمكف  ،وتنويع مصادر دخموبأقؿ تكمفة اقتصادية، 

، ص 8008قا طو، سوسف أحمد، بانوتشبع حاجات األفراد ) ،وتسد نفقاتو ،أف تغذي التعميـ
معرفة، في وبالتالي يحتاج مجاؿ التعميـ العالي والبحث العممي في عصر العمـ وال(، 046

األلفية الثالثة، إلى ضرورة األخذ بعدد مف التوجيات والسياسات اإلصالحية لتحقيؽ أىداؼ 
 تطوير األداء في ظؿ تراجع التمويؿ الحكومي وتنامي الطمب المجتمعي عمى التعميـ العالي. 

وىنا يسيـ عمـ اقتصاديات التعميـ في البحث عف أمثؿ الطرؽ الستخداـ الموارد 
بالتعميـ  لمفردأفضؿ تكويف  ، وتكنولوجيا، وزمنيا مف أجؿ تحقيؽية ماليا، وبشرياالتعميم

وعالقة في المجتمعات التي  والتدريب عقال، وعمما، وميارة، وخمقا، وذوقا، ووجدانا، وصحة
تطوير النظـ التعميمية ال يعتمد فقط عمى حجـ اإلنفاؽ  حيث إف يعيش فييا حاضرا ومستقبال؛

 .التعميمية وتحسيف فاعميتياحوكمة رشيدة لمنفقات أيضا يتطمب  ؿعمى التعميـ ب
لفساد ااالستبداد و في قطاع األعماؿ لمواجية مظاىر  استخداموالحوكمة بدأ مفيـو و 

إنو باألخذ  ووجد ات االقتصادية،عدد كبير مف المؤسسالتي أدت إلى انييار  المالي واإلداري
ي نسجاـ والعدالة االجتماعية، والتنمية االقتصادية فبفكرة الحوكمة الرشيدة يمكف تحقيؽ اال 

والحد مف استغالؿ السمطة والشفافية واإلفصاح والرقابة  تخصيص واستثمار الموارد العامة
 والنفوذ.

وسرعاف ما امتد تطبيؽ مفيـو الحوكمة في المجاؿ التربوي والتعميمي، وأصبحت 
ية ومدى قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا الحوكمة معيارا لتحديد جودة المؤسسات التعميم

النظـ التعميمية في حاجة إلى الحوكمة الرشيدة التي قد االستراتيجية، ونتيجة لذلؾ أصبحت 
تتغمب عمى مشكمة اليدر والفاقد التعميمي، الذي يعني الخسارة الناتجة عف زيادة نفقات 

د المتعمـ أساسا عمى اكتساب التعميـ مقابؿ مخرجات ال تتناسب مع ىذه الزيادة؛ فعندما يعتم
معظـ معارفو نظريا، وال يتاح لو مف الممارسة والتجريب ليذه المعارؼ عمى أرض الواقع إال 
القميؿ منيا، فعند إنياء مرحمتو الدراسية سيجد اليوة واسعة بيف ما تعممو نظريا وما ىو 

التعميمية لألجيزة موجود في الواقع، وقد يعود ذلؾ لعدة أسباب منيا افتقار المؤسسات 
المناسبة، أو بسبب المخاطر التي ربما تنتج عف إجراء بعض التجارب، وارتفاع تكمفة موادىا 
وخاماتيا الالزمة، باإلضافة ألعداد المتعمميف المتزايدة، ومشاكؿ تكدس الفصوؿ الدراسية 
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ويضعؼ  التعميميالتقميدية، وغيرىا، وأيا كانت األسباب فالمتعمـ ىو الضحية، ويتزايد اليدر 
، وبالتالي فإف قضية حوكمة (087-085، ص ص 8008عبداهلل، )عزيزة  العائد مف التعميـ

النفقات بالتعميـ الجامعي ليست  باألمر يسير التحقؽ ولكف بحاجة ألليات وخطوات إجرائية 
 لتحقيؽ أىدافيا.

 ومراجعةإجراء تغييرات جذرية بيا،  يتطمب مف مؤسسات التعميـ الجامعي أصبحو  
بما يجعمو متناسقا واستراتيجياتو في ضوء السياقات الجديدة  التعميـ الجامعي الحالي ماطأن

مف التعميـ القائـ عمى قاعات  تحوؿ التعميـ الجامعي بما يدعو إلىو ة، مع مجتمع المعرف
جديدا لمتعميـ الجامعي  انموذج مف وسائؿ تعميمية محدودة إلى تبنيالمحاضرات وما تحويو 

يتمركز حوؿ مشاركة  وتعاوني ،وذكى ،وانتشاريواجتماعي،  ،يوصؼ بأنو تعميـ تفاعمي
والتعمـ المستقؿ،  ،ـ مدى الحياةالتعم وحفز رغبتو في ،اتو ومواىبوالطالب وتطوير إمكان

بما يدعـ  المعرفة وأنظمة التكنولوجياياراتو لمواكبة التغير السريع في لتطوير م والتعمـ الذاتي
، ص 8008 محمد الطراونة، )مناؿ شناعة،فرد لمجتمع التكنولوجيا المعاصرة تحوؿ ال

مجتمع تعمـ عالي النوعية لجميع المنتميف إليو، يجعؿ مف التعميـ الجامعي ما بو  (،508
 مصدرا تجعمو وتبادؿ الخبرات توفر مصادر وبوابات متنوعة لمتعمـ بيئة تعميمية متكاممة ليكوف 

، أو باؽ أفراد ا التعميـ الجامعيالمتخرج مف ىذاإلنساف ، سواء نسافلتحسيف نوعية حياة اإل 
 تنمية مجتمعو وتحسيف أحوالو.  ىذا المتخرج في مساىمة مفالمجتمع المستفيد 

فميس األمر  أيضا باألمر اليسير؛ ليست الجامعة لمجتمع تعمـ ثري  تحوؿقضية و  
 ولكف تتطمبإلى بيئة التعميـ الجامعي، أو طرؽ تدريس جديدة  ،مجرد إدخاؿ تكنولوجيا حديثة

تحميؿ منظومة التعميـ الجامعي ومدى جاىزيتيا بشريا وماديا وثقافيا ليذا التحوؿ، و  تشخيص
لواعي واالستخداـ األمثؿ فرص وتحديات التحوؿ التي يفرزىا السياؽ المجتمعي، والتخطيط ا

 إجراء تغييرات واسعة في أدوارفي الجيد االستثمار ات المادية والبشرية مف أجؿ لإلمكان
ستراتيجيات التعمـ ا تبنياإليجابية لممتعمـ مف خالؿ الجامعة، وتييئة مناخ مناسب لممشاركة 

مغامرة لدى الطالب، كما يجب توفير مجموعة مدى الحياة، وتشجيع اإلبداع والتجديد وروح ال
التمويؿ، و  في تدبير الموارد مثؿمف أجؿ البقاء وأداء مياميا بنجاح؛ وتت كبيرة مف التدابير

وىذا إلدارية، والعامميف، اديمية، واأعضاء ىيئة التدريس، والقيادات األكقدرات تحسيف و 
 . مجتمعات التعمـ الثريةبناء ثمار في الستتدبير موارد مالية ل يتطمب
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 :مشهبة البحح وأسئبتى

عديدة عف حتمية قدمت اليونسكو نظرة استشرافية بشأف التعميـ مف خالؿ دراسات   
كدراسة سينتيا لونا سكوت ليبو في القرف الحادي والعشريف، ـ وأسايتغيير مضموف التعم

)مستقبؿ التعميـ لما ينبغي أف يتغير مضموف التعمـ وأساليبو في القرف الحادي 8005
ييدؼ إلى بناء كفايات وميارات  لمتعمـ اجديد االتي أكدت ضرورة اعتماد نموذج والعشريف؟(؛

ميارات التفكير النقدي واإلبداع ك، عزز فاعمية المتعمميف في القرف الحادي والعشريفت
يرات في اتجاىات سوؽ العمؿ وضعؼ ميارات األيدي التعاوف والتواصؿ؛ حيث ألقت التغو 

 العاممة الضوء عمى القصور المتزايد في استعداد الخريج لتحديات القرف الحادي والعشريف،
لمواجية التحديات؛ حيث ال يتعمموف بصورة  األفرادقصرة في إعداد م فمؤسسات التعميـ

مناسبة في إطار النظاـ التعميمي الحالي، وال يتـ تزويدىـ بالميارات والمعارؼ التي تتيح ليـ 
يجب ، ومف ثـ يعاني االقتصاد مف غياب االبتكارومرضية، كما أف يعيشوا حياة عممية منتجة 

  (.03، 0)ص ص  لمحوؿ دوف االستمرار في تبديد ىذه الطاقات اتخاذ العديد مف التدابير
الجامعي  واقع نظاـ التعميـانطالقا مف الحالي فكر الباحث في مشكمة البحث ىنا و 
تزايد اليدر التعميمي بسبب في جود أزمة حقيقية تتمثؿ مظاىرىا مف و  يعاني الذي، المصري

متخرجيو ميارات إكساب  اـ بدوره المنتظر فيدرتو عمى القيتحد مف ق القصور والسمبيات التي
 مجتمع المعرفة.  التعمـ والحياة في

)التعمـ التنظيمي كمدخؿ لتحويؿ الجامعة 8005طمعت  أوضحت دراسة انجي قدو 
ير التعميـ الجامعي عمى الرغـ مف الجيود المبذولة لتطو أنو  المصرية إلى منظمة تعمـ(

نب الخمؿ والقصور، مثؿ: غياب نظاـ لممعمومات في إال إنو يوجد العديد مف جواالمصري 
معظـ المؤسسات الجامعية، ووجود خمؿ في العالقة بيف متطمبات التنمية ونوعيات الخريجيف 
وقد يرجع ذلؾ إلى غياب خطة قومية تحدد نوعيات الخريجيف مف التعميـ الجامعي ومجاالتيـ 

وسيادة البيروقراطية وغياب روح الحوار  التي ستحتاجيا خطط التنمية خالؿ إطار زمني معيف،
مواكبة ومواجية تغيرات  جامعات، وقصور التعميـ الجامعي عفاألكاديمي الناجح في ال

-369ص ص ) بالجامعات المصرية عمميات التعميـ والتعمـ عصر، وضعؼ جودةوتحوالت ال
370.)   
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ظمة المتعممة )تصور مقترح إلمكانية تطبيؽ المن8008وبينت دراسة حاتـ فرغمي 
المصرية تواجو جممة مف  أف الجامعات بجامعة أسواف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس(

، وذلؾ لمتغمب عمى جوانب ستدعي تبنييا مفاىيـ حديثة تتوافؽ مع متغيرات العصرتالتحديات 
إكساب الطالب المعارؼ النظرية عمى حساب عمى الجامعة  تركيزور  والتي تتمثؿ في: القص

ألداء العممي والتطبيقي، ونمطية بعض المقررات الجامعية وعدـ مواكبتيا لمتغيرات العممية ا
المتسارعة، وضعؼ بناء ميارات التفكير الناقد واإلبداعي وميارات حؿ المشكالت لدى 
الطالب، وضعؼ تداوؿ المعرفة والخبرات التعميمية بيف عضو ىيئة التدريس والطالب، وغياب 

يف الكميات واألقساـ العممية، وكثرة األعباء التعميمية واإلدارية الممقاة عمى صور التعاوف ب
عاتؽ أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ، وغياب برامج التقييـ الذاتي، وقمة توافر برامج تدعـ 
التعمـ النشط عمى مستوى األفراد وفرؽ العمؿ، وغياب التحديث المستمر لألنظمة االلكترونية 

ر الالزمة لذلؾ، وضعؼ أساليب إدارة المعرفة وتنظيميا، وعدـ االستفادة الكافية ونقص الكواد
والتركيز عمى استخداـ أساليب تدريس تقميدية قائمة عمى التمقيف،  ،مف تطور تقنيات التعميـ

وتزايد التكاليؼ مع ضعؼ الموارد المالية، وضعؼ العائد، وتقادـ الميارات والمعارؼ لدى 
العالقة بيف الجامعة ومتطمبات سوؽ العمؿ مما كاف أحد عوامؿ ارتفاع الخريجيف لضعؼ 

-034نمية )ص ص معدالت البطالة بيف الخريجيف، وضعؼ دور الجامعات في تحقيؽ الت
يعني ضعؼ العائد وارتفاع التكاليؼ، مما يتطمب البحث عف المداخؿ والبرامج  ، وىذا(036

فييا، ليتـ توزيع االستثمار في المجاؿ ذي العائد والمشروعات التعميمية األجدى لالستثمار 
   .تخفيض التكمفةو بزيادة العائد وفاعميتو  يادة كفاءة التعميـ المرتفع مف أجؿ ز 
)قيادة مجتمعات التعمـ األكاديمية في األقساـ  8008دراسة إبراىيـ الزىراني  وأكدت 

ذجا( أىمية مجتمعات التعمـ العممية بالجامعات السعودية جامعة الممؾ عبدالعزيز أنمو 
األكاديمية كأحد مداخؿ التحسيف المستمر لألقساـ العممية بالجامعات حيث يستثمر فييا 
قدرات وخبرات أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ عمؿ جماعي في بيئة أكاديمية تعاونية تعزز 

بداع ومف ثـ الثقة بيف األعضاء وتشجع التعاوف الميني وتساعد عمى التعمـ والتجريب واإل
تحسيف وتطوير الممارسات اإلدارية واألكاديمية مما يتطمب مف رؤساء األقساـ العممية 
بالجامعات تبني أنماط قيادية تسيـ في تحويؿ األقساـ العممية إلى مجتمعات تعمـ أكاديمية، 

عة الممؾ ومف ثـ ىدفت الدراسة إلى تقديـ نموذج مقترح لقيادة األقساـ العممية في جام
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القيادة الموزعة أو التشاركية، والقيادة لمتعمـ، والقيادة الخادمة  عبدالعزيز لتتبع أنماط 
لتتحوؿ إلى مجتمعات تعمـ أكاديمية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتـ 

( مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ عبدالعزيز، 883تطبيؽ استبانة عمى عينة مف )
 صيات لتفعيؿ دور قيادة األقساـ العممية في تحويميا لمجتمعات تعمـ أكاديمية. وقدمت عدة تو 

في المستقبؿ واختيار  الخاصة عما سيبدو عميو تعميمو ولما كاف لكؿ بمد نظرتو
، التعميميحقؿ الكارات ناجحة في الفضمى لتنفيذه وتوجيو االستثمارات التي تحدث ابتالطريقة 

مو ينجح يجع جديد نموذجإلى  ؿ بيئة التعميـ الجامعي المصرييحو كيفية ت التفكير في  فيجب
  ما قد يسيـ في التغمب عمى تزايد اليدر التعميمي.وب ،القياـ بدوره المنتظر في

)رؤية استشرافية ألدوار معمـ التعميـ 8009وأوضحت دراسة عبدالرحمف أبو المجد 
مجتمعات التعمـ مف القضايا  قضية أف العاـ بمصر في ضوء مجتمعات التعمـ المينية(

الحديثة المطروحة عمى الساحة التربوية وتحتاج لمعديد مف البحوث حتى يمكف استيعابيا مف 
قبؿ المنفذيف والقائميف عمى التعميـ في مصر، حتى يمكف العمؿ عمى تأسيس مشروعات 

اعي، والعمؿ تربوية تبنى عمى مفاىيـ التعمـ المستمر والرؤية المشتركة وروح العمؿ الجم
مف فقط، وذلؾ عمى تعزيز قدرات المعمميف والمتعمميف نحو إنتاج المعرفة بدال مف استيالكيا 

دراسة أحمد الرفاعي  أكدت(، فقد 00ص  قبؿ )خالؿ مجتمعات التعمـ لمواجية تحديات المست
 )دور التعميـ الجامعي في بناء اقتصاد المعرفة في المجتمع المصري دراسة8009وآخروف 
تمبية متطمبات  فيضعؼ قدرة وكفاءة التعميـ الجامعي المصري بوضعو الحالي عمى  تحميمية(

 (.368بناء اقتصاد المعرفة )ص 
)تحديات مجتمع التعمـ الميني في مؤسسات  8009وتوصمت دراسة حياة بنت رشيد 

نظرية التعميـ العالي مف وجية نظر طالب وطالبات جامعة طيبة( إلى أنو في التخصصات ال
يحتاج التحوؿ إلى مجتمع تعمـ إلى متطمبات عادة ما تكوف بسيطة ال تخرج عف توفير فصوؿ 
دراسية مجيزة، ومصادر التعمـ األساسية والخدمات الطالبية المساندة مقارنة بالتخصصات 
العممية نظرا لتعدد وتنوع احتياجاتيا إلى معامؿ وأجيزة وأعضاء ىيئة تدريس ذوى كفاءة 

تسييالت لزيارات ميدانية دائمة لمؤسسات المجتمع المختمفة، كما أنو في عالية و 
التخصصات النظرية توجد امكانية لتنوع استراتيجيات وطرؽ التدريس وأساليب التقييـ التي 
تتفؽ مع المحتوى الذى عادة يتسـ بالسيولة والثبات النسبي فى التخصصات النظرية مقارنة 
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ضع لمتغيير والتجديد والتطوير الدائـ بسبب المستحدثات العممية بالتخصصات العممية التي تخ
التى تتسـ بالتغيير المستمر وبالتالي تقؿ فرص تنوع استخداـ استراتيجيات وطرؽ تدريس 

 وأساليب تقييـ تتفؽ مع ديناميكية المحتوى العممي.
حرجة  ويتطمب التحوؿ لمجتمعات التعمـ الثرية البحث عف كيفية توفير العوامؿ ال

لنجاح التحوؿ والمتضمنة في المجاالت الرئيسة لمتحوؿ، والتي قد تشمؿ المكونات الرئيسة 
لمبيئة التعميمية: كعممية التعمـ، وطبيعة المتعمـ، والمعمـ الجامعي، والمحتوى التعميمي، وطرؽ 

ة، والمناخ التدريس، وأساليب التقويـ، والبنية األساسية التكنولوجية والموارد التقنية الالزم
المؤسسي العاـ، وقد ال تكوف ىذه المتطمبات متوفرة في بيئة التعميـ الجامعي المصري، والتي 
تتطمب تحسيف مستقبمي لتحوؿ بيئة التعميـ الجامعي النمطية إلى مجتمع تعمـ بكؿ ممارساتو 

في  الناجحة؛ ومف ثـ فإف التحوؿ إلى مجتمع التعمـ داخؿ بيئة التعميـ الجامعي المصري
حاجة إلى مزيد مف الوقت والتكاليؼ والجيد لتطبيؽ فكرة مجتمعات التعمـ الثرية عمى أرض 
الواقع بالجامعات المصرية بحيث تراعي خصائص المتعمميف وظروفيـ، وبموغ األىداؼ 

 التعميمية المرجوة، وثقافة التعمـ. 
مع التعمـ، وبالتالي تركز مشكمة البحث الحالي عمى الدراسة بعمؽ لنظرية مجت

ـ الجامعي المصري وجدوى االستثمار في مجتمعات التعمـ الثرية كمدخؿ لحوكمة نفقات التعمي
إلى  تحوؿ بيئة التعميـ الجامعيبما يعني البحث عف األساس المنطقي لوتحسيف فاعميتو 

عمى  ىذا التحوؿ ومردودهالمتوقعة مف فاعمية المجتمعات تعمـ ثرية مف حيث تكمفتيا، و 
أي: البحث عف الجدوى والقيمية ؽ أىداؼ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري؛ تحقي

المضافة مف ىذا التحوؿ، وبالعكس أيضا الوقوؼ عمى الفاعمية المتوقعة مف حوكمة النفقات 
 تحسيف فرص االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ.   المصري فيبالتعميـ الجامعي 

 : اآلتيالرئيس  التساؤؿ فيالحالي البحث يمكف بمورة مشكمة مف ثـ و  
تعميـ حوكمة النفقات بالالتعمـ و  اتمجتمع بيف االستثمار في بناء المتوقعةالعالقة ما  

 ، وما الرؤية المستنتجة منيا؟الفاعمية-الكمفةتحميؿ في ضوء مدخؿ  الجامعي المصري
 آلتية:األسئمة الفرعية ا ويتفرع عف ىذا التساؤؿ
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 ؟، وكمفتياوأىدافيا، وأىميتياونشأتيا، ، وكمة النفقات بالتعميـ الجامعيما مفيـو ح -0
 ما فمسفة االستثمار في مجتمعات التعمـ مف حيث: المفيوـ والنشأة واألىداؼ والكمفة؟ -8
النفقات ما الفاعمية المتوقعة مف االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ كمدخؿ لحوكمة  -3

 بالتعميـ الجامعي المصري؟
خؿ لتحسيف فرص االستثمار في بناء فاعمية المتوقعة مف حوكمة النفقات  كمدال ما -4

 التعمـ بالتعميـ الجامعي المصري؟ مجتمعات
المتوقعة بيف االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ  العالقة الرؤى المستنتجة مفما  -5

 ة؟الفاعمي-الكمفةتحميؿ في ضوء مدخؿ  وحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري
 :أهذاف البحح

التعرؼ عمى ماىية حوكمة النفقات بالجامعات، ومؤشراتيا  ىإلالحالي ييدؼ البحث 
التي تعبر عف تكمفتيا، والبحث عف المعنى اإلجرائي لمفيـو حوكمة النفقات الجامعية، 

ى تحميؿ الكمفة الفاعمية لتحوؿ التعميـ الجامعي المصري إلواآلليات المناسبة لتطبيقيا، وكذلؾ 
مجتمع تعمـ، وذلؾ بالوقوؼ عمى: اليدؼ مف تحويؿ بيئة التعميـ الجامعي المصري إلى 
مجتمعات تعمـ ثرية، والفائدة التي يمكف تحقيقيا مف التحوؿ، ومواصفات اإلمكانيات المادية 

: تييئة تشمؿوالموارد المالية المطموبة وكيفية تدبير موارد إضافية لتمويؿ ىذا التحويؿ ل
أساليب ، و نيات المادية، واألعماؿ الداعمة، ومصادر التعمـ، والتجييزات واإلمكاالمتعمـو المعمـ، 

تقويـ التعمـ والتغذية الراجعة،  ومتطمبات تييئة  كؿ عنصر وتكمفة توفير ىذه المتطمبات، 
بناء التعميـ الجامعي المصري وأىدافو في فاعمية مجتمع التعمـ الثري في تحقيؽ فمسفة مدى و 

لتعمـ في القرف الحادي والعشريف ات التعمـ لدى المتعمميف والتي تتواكب مع متطمبات اميار 
 يحسف حوكمة النفقات. بما 

 أهنية البحح:

 مف: تكتسب 
والنظرية حوؿ الفكرية  األطر إثراء الخمفية العممية وتدعيـ في األىمية النظرية لمبحث -0

التعميـ  ا بمؤسساتممبات تطبيقيومتطمجتمعات التعمـ فمسفة ماىية حوكمة النفقات و 
ا، والتعرؼ عمى اإلجراءات الواجب اتخاذىا لمتغمب متعيؽ تطبيقي الجامعي، والتحديات التي

 .امكمفة وفعالية تطبيقيتحميؿ و عمى ىذه التحديات 
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 -مف خالؿ مدخؿ تحميؿ الكمفة الفعالية -في تقديـ توصياتو األىمية التطبيقية لمبحث  -8
ت التعميـ الجامعي المصري ومتخذي القرار لدفع االستثمار في حموؿ لمسئولي رسـ سياسا

وظيفية تطبيقية يستفاد منيا في حؿ مشكالت التعميـ الجامعي مف خالؿ إجراء خطوات 
بما يحقؽ حوكمة  عممية لتحويؿ بيئة التعميـ الجامعي المصري إلى مجتمعات تعمـ ثرية

مـ يعد مفيـو األمي ف ؛، والعكس صحيحاعميتوو وتقميؿ تكمفتو االقتصادية وتحسيف فنفقات
 ؾ الفرد الذى لـ يتعمـ كيؼ يتعمـ.ذلك بؿ ،د الذى ال يقرأ وال يكتبذلؾ الفر  ينحصر في
  منوج البحح:

 يعتمد البحث عمى: 
 :التحبيبي املنوج الوصفي -أ

ووصفيا وتحميميا  المشكمة محؿ الدراسة وأالقضية برصد الظاىرة أو  عنىيُ والذي 
عمى مفيوـ حوكمة الجامعات  ويستخدـ في البحث الحالي مف خالؿ الوقوؼ، شخيصياوت

تحديد ، و ومؤشراتيا طبيعة حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي الكشؼ عفوأىميتيا وأىدافيا، و 
تحميؿ الخصائص الثابتة والتكامؿ المشترؾ والسببية أىميتو وأىدافو، و مفيـو مجتمع التعمـ و 

لمتحقؽ مف وجود عالقة بيف ت التعمـ وحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي بيف بناء مجتمعا
التحميؿ  اتباعثمار في مجتمعات التعمـ الثرية، وذلؾ باالست لتوصؿ إلى جدوىالمتغيريف، وا

بيف االستثمار في مجتمعات المتوقعة الستجالء العالقة  ييف االستنباطي واالستقرائيبالمستو 
 .ةالمصري ية لمجامعاتلتعميمالنفقات وتحسيف الفاعمية اوحوكمة التعمـ الثرية 

 مذخل حتبيل الهبفة الفاعبية:  -ب

يتـ تقييـ ف، عدد الخيارات أماـ تحقيقياتت في مسار الدوؿ نحو تحقيؽ أىدافيا
الممارسات واإلجراءات والخيارات مف خالؿ النظر في تكاليؼ وآثار كؿ منيـ بما يسيـ في 

لتخصيص الموارد النادرة في الدوؿ النامية، حيث يعد تحميؿ الكمفة اتخاذ قرارات رشيدة 
مية )تأثير( بتكمفة أقؿ، وىنا الفاعمية أداة مباشرة لتحديد أي اإلجراءات أو التدخالت أكثر فاع

التعرؼ عمى إطار وأساليب تحميؿ الكمفة الفاعمية لتحديد مصداقية التكاليؼ اإلضافية،  يجب
 اريف أو أكثر.واآلثار اإلضافية لخي
تؤدي في األغمب إلى إحداث تكاليؼ وعوائد، وتنتشر  جميع السياساتولما كانت 

ىذه التكاليؼ والعوائد عموما عبر المجتمع، فيوجد رابحيف )أولئؾ الذيف يستفيدوف مف 
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سياسة معينة(، وخاسريف )أولئؾ الذيف يتضرروف مف سياسة معينة(، ولفيـ ما إذا كانت 
مثؿ )أي أفضؿ مف الوضع الراىف وأفضؿ مف السياسات البديمة( فيناؾ سياسة ما ىي األ

حاجة إلى تحديد الرابحيف والخاسريف مف السياسة المقترحة قبؿ تنفيذىا، وحساب ومقارنة 
والتكاليؼ عمى الخاسريف، وبالتالي الوقوؼ عمى تحميؿ الكمفة الفاعمية  ،العائد عمى الرابحيف

 (.5، ص8007رات المقترحة )آالف بوتر، لمسياسة الجديدة أو المباد
مورد بشري أو  كاليؼ اإلضافية لإلجراء، وتشمؿ كؿإلى الت (Cost)وتشير الكمفة 

مادي أو مالي وتكمفة الفرصة البديمة حتى الموارد المجانية مثؿ العمؿ التطوعي حيث ليا 
لممجتمع، ويتـ  تكمفة الفرصة البديمة ألنيا تتطمب التخمي عف فرصة ثمينة أخرى ومكمفة

خيار ما في المؤسسة التعميمية مف خالؿ إحصاءات كمية  (Effectiveness)قياس فاعمية 
نياء البرنامج أو الدرجات التي تـ الحصوؿ عمييا،  مثؿ معدؿ االلتحاؽ بالمدرسة والحضور وا 

حساب ومقاييس كيفية لمجودة مثؿ التطور المعرفي أو التحصيؿ األكاديمي أو الميارات، ويتـ 
   .(Patrick J. McEwan,2011, pp:6-7)نسبة الفاعمية إلى التكمفة 

تحميؿ الكمفة الفاعمية ىو شكؿ مف أشكاؿ التقييـ االقتصادي تتـ فيو مقارنة يعد و 
عندما ال يتوقع أف تؤدي مسارات تكاليؼ اإلجراءات أو البرامج البديمة مع النتائج المقاسة، ف

ج نفسيا، يجب تقييـ كؿ مف التكاليؼ والنتائج ليذه الخيارات، أو بدائؿ مختمفة إلى النتائ
ويتـ جمع ىذه مية )النتائج( ومقارنتيا بالتكمفة، القياـ بذلؾ عف طريؽ تحميؿ الفاع ويمكف

 البيانات مف دراسات موجودة، ويتـ تقدير فوائد الخيارات البديمة لعالج مرض أو مشكمة ما،
فتراضات المتشائمة )التكمفة العالية والفاعمية المنخفضة(، ويتـ مقارنة الخيارات في ظؿ اال

ومف ثـ يستخدـ مصطمح تحميؿ الكمفة  والتفاؤؿ )التكمفة المنخفضة والفاعمية العالية(،
 ,Ray Robinson,1993)الفاعمية لمتقييـ االقتصادي لنتائج اإلجراءات أو البرامج البديمة 

P.795).   
 منفعة أو فوائد أو آثار( في توضيحئج )سواء كانت يفيد تحميؿ التكاليؼ والنتاو 

ويشير ىذا المنظور ، النتائجالخيارات حوؿ تخصيص الموارد النادرة لممجتمع لتحسيف 
االجتماعي إلى أنو يجب قياس التكاليؼ والتأثيرات مف وجيات نظر متعددة: الحكومات، 

، والمؤسسات غير الحكومية والجيات المشاركة بشكؿ مباشر وغير مباشر في تنفيذ الخيار
فمف حيث وغيرىـ،  والشركات الخاصة، والمستفيديف مف الخدمات التعميمية وأولياء األمور
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التكاليؼ ىناؾ التكاليؼ التي تتكبدىا وزارة التعميـ، والتكاليؼ التي تتحمميا العائالت مثؿ 
 .Patrick J) قدير التكاليؼ مف الميزانية الحكوميةتكمفة الفرصة البديمة، ويتـ ت

McEwan,2011, P. 12).  
وتحميؿ الكمفة العائد أو الكمفة الفاعمية ىو توجو منيجي لتقدير األثر المتوقع 
لسياسة ما، وىو أداة تحميمية تستخدـ لتقدير تكاليؼ وعوائد إحدى السياسات، ومف ثـ 

أكبر مف التكاليؼ؟ اإلجابة عمى السؤاؿ: ىؿ ىذه السياسة أو المشروع أو االستثمار لو عوائد 
جابة بطريقة تقديـ إيتـ و وىؿ تتوفر مف خاللو منافع أعمى مف خيارات السياسات البديمة؟ 

بما يضمف أف تستند التوصية بسياسة معينة منيجية مف خالؿ االعتماد عمى بيانات مناسبة 
فير نظرة ، وتو ـ تقديرات مبررة لتكاليؼ سياسة معينة وفاعميتيايوتقد ،إلى افتراضات سميمة

مدققة عف التداعيات المستقبمية لمسياسة أو االستثمار قيد الدراسة، وتحميؿ الكمفة الفاعمية 
يمكف أف يتـ لسياسات تـ تنفيذىا بالفعؿ، أو وضع تقديرات لسياسة مقترحة مف خالؿ 

لمساعدة المؤسسات بشأف اعتماد سياسة ما عمى  تقديرات التكاليؼ والعوائد المستقبمية
تأثيرىا عمى جودة األداء وعمى المجتمع بصورة عامة، وىنا يكوف تقدير التكاليؼ أساس 

والعوائد أكثر صعوبة حيث يجب عمى الباحث تقديـ افتراضات حوؿ المستقبؿ، ومع ذلؾ فإف 
مدخؿ تحميؿ الكمفة الفاعمية ىو مف بيف أقوى األدوات لمحممي السياسات والمشاركيف بالرأي 

نت ىذه السياسة العامة ىي دير تأثير سياسة معينة وتحديد ما إذا كاالذيف يرغبوف في تق
 (.8-7، ص ص 8007األمثؿ )آالف بوتر، 

ويتـ تحديد أي مف السياسات يؤدي إلى تحسيف نتيجة محددة بتكمفة أقؿ بحيث يجب 
ؿ أف يكوف تحميؿ الكمفة الفاعمية سابقا؛ بمعنى أف يتـ استخدامو لمحكـ عمى ما إذا كاف التدخ

االفتراضي س يجب أف يتمقى استثمارات بدال مف المرشحيف اآلخريف ص ، ع، ويتـ جمع 
ومراجعة األدبيات الموجودة حوؿ تكاليؼ وآثار أي تدخؿ مرشح يسعى إلى تحقيؽ أىداؼ 
مماثمة، وتتـ دراسة األثر السببي لمتدخؿ وىو الفرؽ بيف نتائج الطالب عند معالجتيـ بالتدخؿ 

  .(Patrick J. McEwan,2011, pp:13-14)عندما ال يتـ عالجيـ بو ونتائج الطالب 
 :مف خالؿالفاعمية -وتتـ عممية تحميؿ الكمفة

، ومف الذيف وضعوا سياسة الوضع الراىف لمسياسة الحالية تحديد الوضع الراىف -0
  .ودوافعيـ
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كثر مما وىـ أولئؾ الذيف يستفيدوف أ الرابحيفالمستفيديف أصحاب المصمحة تحديد  -8
ويتحمموف تكاليؼ أعمى مف الذيف يعانوف  والخاسريف، يتضرروف مف السياسة الحالية

بموجب السياسة تحت الوضع الراىف، وأصحاب المصمحة ىـ جميع مف يتحمموف العوائد 
المسؤولوف عف  تكاليفا أو يحصموف عمى عوائد مف ىذه السياسة، وكذلؾ المنفذوف

اب المصمحة الميموموف بالوضع الراىف سواء معو أو تطبيؽ السياسة، وىـ أيضا أصح
ضده، وكثيرا ما يستند استعداد أصحاب المصمحة لتنفيذ السياسة الجديدة إلى ما إذا 

، فيعارض المستفيدوف مف الوضع الراىف أي تغيير كانوا يستفيدوف مف الوضع الراىف
لمزيد مف العمؿ أو في السياسة الحالية لمجرد انيـ يخشوف أف يؤدي التغيير إلى ا

 فيحاولوف إفشاؿ السياسة الجديدة، مما ينبغي فيـ تيديد مواقعيـ داخؿ البيروقراطية،
 التأثير فييا.العمؿ عمى و  ،تقييميـ لجدوى التغييرات المقترحة

تحديد المستفيديف ومكاسبيـ، والخاسريف وضع افتراضات بشأف األحداث المستقبمية ل -3
بما في ذلؾ التكاليؼ غير المباشرة كتكاليؼ  ؛السياسة قيد الدراسة تنفيذ إذا تـوتكاليفيـ 

في جميع النظر ، ومف الميـ إعادة الفرص البديمة عند تحديد الرابحيف والخاسريف
المجموعات المحتممة التي قد تتأثر سمبا أو إيجابا بالسياسة المقترحة، والنظر في أية 

ذا لـ قد تتأثر بتغي مجموعات قد ال تتأثر بالوضع الراىف ولكف ير السياسة الحالية، وا 
فيمكف  ،ـ تنفيذ السياسة قيد الدراسة بعدبوجو خاص في حاؿ عد ،فر بيانات كافيةتتو 

أو بمداف تتمتع  تحميؿ السياسات المماثمة التي تـ تنفيذىا بالفعؿ في سياقات أخرى
تقديرات لمقترحات بمستويات مماثمة مف التنمية االقتصادية مما قد يساعد في توفير 

بعد تنفيذ  جموعة ما مف األفراد أرباحا كبيرةمف الممكف أف تحقؽ مو ، السياسة العامة
السياسة المستقبمية، ولكف قد تكوف أقؿ مما تحققو في ظؿ الوضع الراىف مما يتطمب 

صدار تنبؤات حوؿ مقارنة التكاليؼ والعوائد لموضع الراىف والوضع البديؿ المستيدؼ،  وا 
بخصوص  القرار الفعميالتوصيات و ر المستقبمي لموضع البديؿ، والتوصؿ إلى األث

 (.80-9، ص ص 8007السياسة المستقبمية )آالف بوتر، 
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 مصلطبحات البحح:

 مصطمحي: يتمركز البحث الحالي حوؿ 
 :(Governance of Expenditures ) حوننة النفكات

( مصطمح الحوكمة 8008اـ )لغة: كاف قد أقر مجمع المغة العربية بالقاىرة ع
ـَ لػ، َيحُكـ، ُحْكما، فيو ، ف(Governance)كترجمة لكممة  ـَ عمى/ َحَك ـَ بػ/ َحَك / َحَك ـَ يقاؿ َحَك

يديو، سوء وأخذ عمى لحاكـ، والمفعوؿ محكوـ، وحكـ اهلل: شرع، وحكـ ابنو: منعو ورده عف ا
، وأحكـ لمشورة وتطبيؽ القوانيفمف خالؿ اتخاذ القرار وا ونياوحكـ البالد: تولى إدارة شئ

، والحكومة ىي ىيئة وف الدولةدارة شئ، وفف الحكـ: فف إأتقنو وضبطوالشيء أو األمر: 
     (.539-537، ص ص 8008)أحمد مختار عمر،  مؤلفة مف أفراد لتدبير شئوف الدولة

ؿ التحكـ والسيطرة مف خال صنع القرار وتنفيذه، و عممية ا تعني الحوكمة: اصطالحو 
، وىي  شاممة وشفافةقواعد وأسس الضبط بغرض تحقيؽ الرشد، وىي تنظيـ ومراقبة بصورة 

دارة الموارد االقتصادية لممجتمع بكفاءة عالية بيدؼ ب ممارسة سمطات اإلدارة الرشيدة إلأسمو 
التنمية، ويشمؿ استخداـ كافة اآلليات التي مف شأنيا الوصوؿ إلى االستخداـ األمثؿ لكافة 

دارتيا ضمف نظاـ رقابة فعاؿ، وىي منظومة متكاممة مف المعايير الموا رد المتاحة لممؤسسة وا 
 ،والمبادئ واإلجراءات ييدؼ تبنييا إلى تحسيف أداء المؤسسة مف خالؿ تعزيز الشفافية

والمشاركة بيف جميع األطراؼ أصحاب  ،وموازنة المسؤوليات والمياـ ،والمساءلة والمحاسبية
والحد مف الفساد وسماع  وسيادة القانوف وتحقيؽ العدالة فظ كافة الحقوؽالمصالح بما يح

  (Unitied Nations ESCAP, pp.1-3) أصوات الفئات األكثر ضعفا
محوكمة بأنيا مؤسسات وعمميات ل "نمائيبرنامج األمـ المتحدة اإل "ؼ يعر مف تو 

سة المفتوحة عمى السمطة ديمقراطية تمنح الشعب صوتا لمحاسبة الحكاـ باإلضافة إلى المناف
مشروع ومف تعريؼ وتجعؿ السياسييف أكثر استعدادا لالستجابة الحتياجات الناس العادييف 

البنؾ الدولي "مؤشرات الحوكمة العالمية" لمحوكمة عمى أنيا التقاليد والمؤسسات التي تمارس 
انيف والموائح بموجبيا السمطة في بمد ما كقرارات، يفيـ أف الحوكمة ىي القواعد والقو 

والسياسات التي توزع األدوار والمسؤوليات بيف الجيات الفاعمة، وبالتالي يمكف قياس 
الحوكمة عمى أنيا قواعد ولوائح، وعمى أنيا نتائج، وأنيا عممية صنع القرار والعمميات التي 

حاب وكتفاعالت مف حيث العالقات بيف أصيتـ مف خالليا تنفيذ القرارات أو عدـ تنفيذىا، 
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وتعرؼ الحوكمة بأنيا المصمحة المتعدديف وكيؼ تؤثر ىذه العالقات عمى نتائج السياسة، 
الطرؽ التي يتفاعؿ بيا أصحاب المصمحة مع بعضيـ البعض مف أجؿ التأثير عمى نتائج 

، وكذلؾ يمكف اعتبار ىذه التفاعالت أيضا أنماطا أو ىياكؿ تظير في السياسات العامة
، وفي ضوء التعريفات المذكورة والسياسية وكيفية تأثيرىا عمى النتائج األنظمة االجتماعية

لقرارات المتعمقة عمى أنيا الطريقة التي يتـ بيا اتخاذ ا ة يمكف تحديد حوكمة النفقاتلمحوكم
ويمفت ىذا التعريؼ االنتباه إلى وتنفيذىا بما في ذلؾ التفاعؿ بيف الجيات الفاعمة،  بالنفقات

ويدرؾ أف ىناؾ مصالح  تي تؤثر عمى نتائج النفقات، صحاب المصمحة الالتفاعالت بيف أ
ج الديناميكي متعددة ومتضاربة في كثير مف األحياف بيف أصحاب المصمحة، ويؤكد ىذا الني

ويولي اىتماما منيجيا لمقوى الكامنة وراء  ،تغيير جوانب التفاعالتلمحوكمة عمى عممية 
 George) وعواقبيا ىذه التغييراتالتأثير عمى أنماط  التغيير أو القصور الذاتي ويحاوؿ

Bogere & Jacklyn A. Makaaru, 2016, P.3). 
 : (Learning Community)جمتنع التعبه

مجتمع التعمـ ىو مجموعة مف األشخاص الذيف يشاركوف المعرفة حوؿ موضوع ما،  
ـ، وشبكات لممعرفة، ويتواصموف مع بعضيـ البعض عبر مجتمعات لمممارسة، وشبكات لمتعم

حيث تحتوي المؤسسات عمى شبكات مف األشخاص الذيف يشاركوف األفكار ويساعدوف 
بعضيـ البعض، ويمكف أف يكوف موضوع المشاركة تخصصا معينا، أو يتجاوز العديد مف 
التخصصات، وتنبع مجتمعات التعمـ مف حاجة الناس الطبيعية لمتعمـ مف بعضيـ البعض 

 .ؿ المشكالت وتقديـ النصائح وتطوير مناىج وأدوات جديدة لمجاؿ عمميـومساعدتيـ عمى ح
ويبدأ مجتمع التعمـ عند التشكيؿ بالتركيز عمى موضوع ما، ومع مرور الوقت يمكف  

ألعضاء مجتمع التعمـ تكويف شعور قوي باليوية المشتركة والممارسة المشتركة، ويطوروف 
األفكار والتجارب، وااللتزاـ تجاه الجماعة، وتطوير روابط قوية بينيـ لمتعمـ معا ومشاركة 

طرؽ مشتركة لمقياـ باألعماؿ والممارسات، ويصبح اتصاؿ األعضاء ببعضيـ البعض عميقا 
ونظرا ألىمية  ،وغنيا بما يكفي ليطوروا معرفة عميقة ونصائح وصداقات مع بعضيـ البعض

ت مقصودة واستخداميا لممساعدة مجتمعات التعمـ العفوية تقوـ المؤسسات بتشكيؿ مجتمعا
في إدارة المعرفة في المؤسسة وربط الممارسيف في ىذا النوع مف المعرفة وتطوير أفضؿ 
الممارسات، وتقوـ المؤسسات بدعـ تشكيؿ مجتمعات التعمـ مف خالؿ تزويدىا بتكنولوجيا 
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ي قمب مجتمعات المعمومات وغرؼ االجتماعات واألدوات واألمواؿ وتحفيز التواصؿ الذي يقع ف
التعمـ، بما يساعد عمى تبادؿ الخبرات ونقميا لألعضاء الجدد، ويتـ تغيير موضوعات التركيز 

 :Richard McDermott,2004,pp)ـ حسب احتياجات أعضائيا داخؿ مجتمعات التعم
286-287). 

 خملطط البحح: 

كمدخؿ  ىو إلقاء الضوء عمى مجتمع التعمـالحالي لما كاف اليدؼ الرئيس لمبحث 
فيتـ ذلؾ بالوقوؼ عمى مؤشرات حوكمة النفقات  ،لحوكمة النفقات بالجامعات المصرية

يسير بالجامعات أوال ثـ آليات مجتمع التعمـ لتمبية ىذه المؤشرات بالجامعات المصرية، وعميو 
 :ةاآلتي لمنقاط البحثية اوفق لمخططا

  معيالجاالتعميـ حوكمة النفقات بماىية  أوال:
 مجتمعات التعمـ بالتعميـ الجامعي نظريةثانيا: 
النفقات : الفاعمية المتوقعة مف االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ كمدخؿ لحوكمة ثالثا

 بالتعميـ الجامعي المصري
  الفاعمية المتوقعة مف حوكمة النفقات كمدخؿ لتمبية متطمبات بناء مجتمعات التعمـ   : رابعا

 لمصريبالتعميـ الجامعي ا       
مجتمعات التعمـ االستثمار في بناء بيف المتوقعة عالقة ال الرؤى المستنتجة مف: خامسا

 المصري وحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي
 بتفصيؿ مناسب: نقطةتناوؿ كؿ  يوفيما يأت

 النفكات بالتعبيه ادتامعيحوننة ماهية أوال: 
 ألزماتيف ىما العولمة واتعمؿ الجامعات اآلف في ظؿ سياؽ تحكمو ظاىرتيف رئيست

كما تؤثر العولمة لمجامعات فرصا لمتعاوف وأيضا لمتنافس،  االقتصادية، حيث تتيح موجة
األزمات االقتصادية عمى الجامعات مف خالؿ وجود قيود عمى الموازنة العامة مع وجود تزايد 

ضماف الجودة،  يثير تحديات جديدة لحوكمة الجامعات في جوانب مثؿوىذا  في أعداد الطالب،
استقاللية  مف ثـ تسعى الدوؿ لدعـ عمؿ الجامعات في ظروؼ مفوالكفاءة واإلنصاؼ، و 

قانونية حقيقية تعطييا المزيد مف فرص التكيؼ مع احتياجات البيئة المحمية واإلقميمية 
وتـ  والدولية، وتكوف مبتكرة ومستجيبة لمتغيير، استقاللية في إدارة مواردىا البشرية والتمويؿ،
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تأطير ىذه االستقاللية مف خالؿ مساءلة أماـ الحكومات والمواطنيف والمجتمع بشكؿ عاـ عف 
، وفيما يأتي يمكف (Luis Delgado, 2012, P.2)أنشطتيا واستخداميا الموارد العامة 

  :التعرؼ عمى ماىية حوكمة النفقات بالجامعات
ال تتبع النموذج الخطي لما تغيرت طبيعة المشكالت المعاصرة فأصبحت معقدة و 

 ، حيث تتأثر إدارة المشكمة بعوامؿ مختمفة تتدخؿ في عممية صنع السياسةلحميا التقميدي
بسبب آثارىا عمى المجتمع والجدؿ الذي يولده، ويتأثر صنع السياسات وكذلؾ عمميات التنفيذ 

لمتعامؿ مع بأصحاب المصمحة بما يجعؿ إدارة المشكمة معقدة لمغاية ويفرض إدارة رشيدة 
جاء مفيوـ الحوكمة  ،(Tamyko Ysa et.al, 2014,P.12)األبعاد المتعددة لممشكمة 

كفكرة مبتكرة  ي العقد األخير مف القرف العشريفكمفيـو معاصر صاغتو المؤسسات الدولية ف
والثقافية  القتصاديةلتسيير أمور البشر بشكؿ يضمف ليـ حياة كريمة عمى المستويات ا

 .والتربوية والسياسية واالجتماعية
تعاظـ االىتماـ بمفيـو وآليات الحوكمة في العديد مف االقتصادات اقتصاديا و 

التي جاءت ات المالية واألزمات االقتصادية المتقدمة والناشئة خاصة في أعقاب االنييار 
لقصور في آليات الشفافية والحوكمة ببعض مف وا ،كنتيجة مباشرة لشيوع ظاىرة الفساد

 وافتقار إدارتيا إلى الممارسة السميمة في الرقابة واإلشراؼ ،سات المالية العالميةالمؤس
 برة والميارة التي أثرت بالسمب عمىونقص الخ ،خاصة بعد فشؿ نموذج قيادة الدولة لمتنمية

د االىتماـ بمفيـو الحوكمة وأصبحت مف يزاتكؿ مف ارتبط بالتعامؿ معيا، ونتيجة لكؿ ذلؾ 
نظـ تحكـ العالقات بيف  ـو عمييا المؤسسات إليجاداسية التي يجب أف تقالركائز األس

األطراؼ األساسية في المؤسسة بيدؼ تحقيؽ الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد، واستخدـ 
السياسات االقتصادية يجب أف تكفؿ عمى المساءلة المالية لمحكومات، وأف المصطمح لمتركيز 

المشاركة وتفعيؿ دور المجتمع المدني وتحقيؽ رخاء المجتمع، العدالة والمساواة، وتدعيـ 
بما يضمف المساواة والكفاءة  لراشد مف أجؿ ضماف تنمية مستدامةوتطبيؽ مبادئ الحكـ ا

والنزاىة والشفافية واالستخداـ الرشيد لمموارد والحفاظ عمى البيئة وتغميب المصالح العامة 
 (.083-080، ص ص 8005ف، عمى المصالحة الشخصية )سميمة بنت حسي

فاؽ جديدا وعمى الرغـ مف أف الحوكمة ليست مفيوما جديدا، فإف مفيـو حوكمة اإلن
إدارة اإلنفاؽ عمى العممية وتغيير جوانب التفاعؿ بيف الجيات نسبيا، حيث يشدد تعريؼ 
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خالؿ قييـ الحوكمة مف ت عمى نتائج اإلنفاؽ، مما يتطمب تالفاعمة، وكيؼ تؤثر ىذه التفاعال
تطوير إطار عمؿ لتقييـ حوكمة اإلنفاؽ، فما ال يمكف قياسو أو تقييمو ال يمكف تحسينو، 

عمى فيـ قضايا الحوكمة التي تقيد تقديـ  نفاؽ العاـ أمر حتمي ألنو يساعدوتقييـ حوكمة اإل 
والمساءلة واالستجابة في نقاط صنع القرار المختمفة عمى طوؿ سمسمة  ،الخدمات بكفاءة

ؽ العاـ، وتقييـ حوكمة اإلنفاؽ العاـ ىو استراتيجية لمتعرؼ عمى آليات الحوكمة التي اإلنفا
يكوف التقييـ أكثر تشخيصا بدال  السياقات المختمفة، وبيذاتتسـ بالفعالية والكفاءة والقوة عبر 

مف تحديد قيمة إلدارة اإلنفاؽ العاـ عمى أنيا جيدة أو سيئة أو ضعيفة أو فقيرة، وتقييـ 
مة اإلنفاؽ العاـ يعزز استخداـ مدخالت محددة لوضع السياسات وبرامج العمؿ ويقيـ حوك

التكاليؼ النسبية في استخداـ الموارد عمى طوؿ سمسمة اإلنفاؽ العاـ عف طريؽ إنشاء روابط 
االنتباه إلى كؿ نقطة اتخاذ يجب مع نتائج اإلنفاؽ العاـ المحددة، ولتقييـ إدارة اإلنفاؽ العاـ 

عمى طوؿ سمسمة اإلنفاؽ العاـ كالقطاع أو الوزارة األساسية أو الوحدة اإلدارية أو قرار 
في كؿ نقطة مف و الحكومات اإلقميمية والمحمية، أو مشروع محدد، ووحدة تقديـ الخدمات، 

مراحؿ اتخاذ القرار مف الضروري تحديد نطاؽ التقييـ بوضوح ووضع خريطة ألصحاب 
، وفيـ السياقات الداخمية والخارجية التي تعمؿ فييا منطقة المصمحة أو الجيات الفاعمة

 .(George Bogere & Jacklyn A. Makaaru, 2016, P.1)التقييـ 
نما ىي  وثقافيا ال تتجسد الحوكمة في مجرد معايير ومبادئ وآليات رقابية دقيقة، وا 

المؤسسات ثقافة استثمار حقيقي بما يحممو مف شفافية ومبادئ ومعايير لتصبح الحوكمة في 
تعني الحوكمة عممية التحكـ والسيطرة مف خالؿ قواعد أسس الضبط بغرض  ، حيثوسموؾ

تحقيؽ الرشد، وىى نظاـ مراقبة بصورة متكاممة وعمنية تدعيما لمشفافية والموضوعية 
صالح الممارسات السمبية في المؤسسات بشكؿ عاـ، وىي مجموعة مف  والمسؤولية، وا 

والقرارات التي تؤدي إلى االنضباط والمصداقية والشفافية والعدالة وتيدؼ  الوسائؿ واألدوات
إلى تحقيؽ الجودة والتميز في األداء بضبط أعماؿ المؤسسات فيما يتعمؽ باستغالؿ الموارد 

ألطراؼ ذوي المصمحة االقتصادية المتاحة لدييا بما يحقؽ أفضؿ منافع ممكنة لكافة ا
 (. 084-083، ص ص 8007ت سميماف، ) الجوىرة بنولممجتمع ككؿ  

انعزاؿ الحكومات عف  الفمسفة الكامنة لظيور الحوكمة بسبب تفسر واجتماعيا
والتصاقيا وتقيدىا بالعمميات اإلدارية مما دعا إلى ضرورة التحوؿ إلى ديمقراطية  ،المواطنيف
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ظرىـ في رسـ المشاركة مف خالؿ التفكير في وجود ممثميف ليؤالء المواطنيف لنقؿ وجيات ن
ؼ السياسات التنموية التي تيـ األفراد والمجتمع، وكذلؾ صعوبة إيجاد الفرد الذي يمتمؾ المعار 

محؿ االنفرادي لممشاكؿ المطروحة، فيناؾ دائما عمميات التقاء ومفاوضة والوسائؿ الالزمة ل
ف كانوا متنافريف وغير متجانسيف تستمـز  فالحوكمة ،أصبحت ضرورية بيف األفراد، حتى وا 

المشاركة والمفاوضة في صنع القرار، وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة إلى أسموب إداري جديد 
 مية في عممية صنع القرار وتنفيذه.قادر عمى الجمع بيف المؤسسات الرسمية وغير الرس

نتقاؿ بوضعية السمطة داخؿ المجتمع مف كضرورة لال  وسياسيا جاءت الحوكمة
الذي ينيض عمى مسممة قياـ الحكومة بالدور الرئيس  Government))مفيـو الحكومة 

الذي يستند إلى مشاركة جميع  (Governance)في ممارسة السمطة، إلى مفيـو الحوكمة 
أطراؼ المجتمع لمحكومة في إدارة شؤوف المجتمع، فالحوكمة تعني ىنا: القضاء عمى الفساد 

افية والمصداقية والمساءلة، ومزيدا مف وتجسيد الشف ،الناتج عف ضعؼ المساءلة والمحاسبة
 ا،متطور  امالي االديمقراطية والحريات وحقوؽ اإلنساف وحرية تداوؿ المعمومات، وتفعيؿ نظام

ية اعمتوظيؼ القوانيف بما يحقؽ فل ية، واستراتيجية إنمائية فعالةمع تفعيؿ الالمركز 
، ص ص 8005حسيف،  المؤسسات وتفعيؿ المشاركة في التنمية والتحديث )سميمة بنت

086-087.) 
مة والفقر إلى حد كبير إلى سوء اإلدارة، وتعد دراسة الحوكمة مي عزى الفسادىذا ويُ   

كمحدد رئيس لمنمو والتنمية وتخفيؼ حدة الفقر، ومف خالؿ اإلنفاؽ  بسبب الدور الذي تمعبو
المباشر لمسمع العاـ تستطيع الحكومات التأثير عمى رفاىية مواطنييا مف خالؿ التوفير 

والخدمات وتنظيـ االقتصاد، لذلؾ فإف إدارة اإلنفاؽ العاـ أمر بالغ األىمية؛ حيث قد يكوف 
لسوء إدارة اإلنفاؽ العاـ تداعيات محفوفة بالمخاطر بالنسبة لالقتصادات بأكمميا، وينظر إلى 

عمة بيدؼ الحوكمة عمى أنيا عممية ذات مدخالت ونتائج، ويجب التنسيؽ بيف الجيات الفا
تحسيف حوكمة اإلنفاؽ العاـ ونتائج اإلنفاؽ العاـ، وظيرت الحوكمة في األدبيات في أوائؿ 
تسعينيات القرف العشريف باعتبارىا جزء مف اإلدارة العامة الجديدة في عمميات البنؾ الدولي 

وتطور  تجاه البمداف النامية، ويتعمؽ المفيـو بالقواعد وتوزيع السمطة والمصالح والموارد،
المفيوـ عمى مر السنيف مف اعتبار الحوكمة فف الحكـ إلى اعتبارىا سمة مرغوبة لمتنمية 
البشرية واالقتصادية والديمقراطية، وتظير الحوكمة وتفيـ مف خالؿ الوقوؼ عمى الجيات 
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الفاعمة والقرارات والعمميات والتفاعالت بيف الجيات الفاعمة والفاعميف السياسييف والمؤسسات 
 .التي تصوغ وتنفذ السياسات العامة

          (George Bogere & Jacklyn A. Makaaru, 2016, P.2) 
: آلية ترشيد العمؿ اإلداري في كافة جوانبو وتعني الحوكمة في مفيوميا اإلجمالي

مف خالؿ تطبيؽ مجموعة مف المبادئ أو المؤشرات : كالشفافية، ووضوح آليات المساءلة 
تاحة الفرصة أماـ جميع األطراؼ وأصحاب المصمحة لممشاركة في عممية والمحاسبية،  وا 

اتخاذ القرار وتقييـ نتائجيا، ومف ىنا جاءت دعوة المؤسسات التعميمية إلى تطبيؽ الحوكمة 
مف خالؿ مجموعة مف النظـ التي تيدؼ إلى تحقيؽ الجودة والتميز في األداء عف طريؽ 

الة لتحقيؽ خطط المؤسسة وأىدافيا إلى جانب تنظيـ العمميات اختيار األساليب المناسبة والفع
 .لتعميمية والجيات المعنية األخرىوالعالقات فيما بيف المؤسسات ا

ال تقتصر الحوكمة في مجاؿ التعميـ عمى نظاـ اإلدارة والتنظيـ اإلداري لمتعميـ تربويا و 
سمية التي تتـ بواسطتيا صياغة فقط، بؿ تتعمؽ بمعناىا األوسع بالعمميات الرسمية وغير الر 

 صالحات ورصد تنفيذىا،السياسات وتحديد األولويات وتخصيص الموارد التعميمية وتطبيؽ اإل
وضع أسس العالقة بيف اإلدارة وأصحاب المصالح أو المستفيديف كالطالب وأولياء األمور و 

ضوح حقوؽ والمعمميف ومجمس األمناء والمجتمع المحمي، وغير ذلؾ مما يؤدي إلى و 
وواجبات كؿ طرؼ األمر الذي يسيـ في إيجاد جو مف الثقة بيف ىذه األطراؼ مما ينعكس 
إيجابيا عمى أداء المؤسسة وكفاءتيا، والحوكمة الجيدة تيسر اتخاذ قرارات تتسـ بالعقالنية 
ة والشفافية وتؤدي إلى تحقيؽ الكفاءة والفعالية عمى المستوى التنظيمي مف خالؿ توفيرىا بيئ

 (. 88-87، ص ص 8009تنظيمية قادرة عمى المنافسة ومواجية التحديات ) محمد حسف، 
كيفية تعزيز اليياكؿ والعمميات لتدفؽ الموارد االقتصادية  :تعني الحوكمة كمنيجيةو 

والسياسية لتحقيؽ النتائج المرجوة، أي تتعامؿ مع توزيع القوة السياسية واالقتصادية 
تفيد الحوكمة في التعبير عف حالة إدارة البمد أو الوحدة وتخصيص الداخمية والخارجية، و 

الموارد واستخداميا، تفيد الحوكمة في تحسيف نتائج اإلنفاؽ العاـ، ويساعد تقييـ حوكمة 
اإلنفاؽ العاـ عمى فيـ الطريقة التي يحكـ بيا اإلنفاؽ العاـ مف حيث الفاعميف وكيفية 

كيفية توزيع السمطة عمى اإلنفاؽ العاـ وممارستيا، تفاعميـ وعالقات المساءلة بينيـ و 
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وتحديد نقاط الضعؼ عمى طوؿ سمسمة اإلنفاؽ العاـ التي تتطمب التعزيز وبيذه الطريقة 
 .التشخيص يكوف قد تـ

             (George Bogere & Jacklyn A. Makaaru, 2016, P.5) 
، وكيؼ يمكف تصحيح  ويسيـ تقييـ الحوكمة في تحديد أسباب الفشؿ المؤسسي

جوانب الحوكمة مثؿ الجيات الفاعمة  خالؿ ويتـ تقييـ حوكمة اإلنفاؽ العاـ مفاإلخفاؽ، 
 وتقديـ الخدمات بكفاءة والمساءلة. والتفاعالت والعمميات والنتائج

االستقرار و : الصوت والمساءلة، ىي البنؾ الدولي(حسب ومؤشرات الحوكمة الجيدة ) 
مكافحة و سيادة القانوف، و الجودة التنظيمية، و ية الحكومة، اعمفو ؼ، السياسي وغياب العن

التوجو و االستجابة، و الشفافية، و ، لمتحدة(: المشاركة)حسب األمـ اباإلضافة إلى الفساد، 
مف المبادئ المشتركة: المشاركة، والشفافية و  ،الكفاءةو ، والمباقةاإلنصاؼ، و الجماعي، 

 ,George Bogere & Jacklyn A. Makaaru)والمساءلة واإلنصاؼ والفعالية 
2016, pp:4,6). 

وقد شيد التعميـ العالي في األلفية الثالثة جممة مف التحديات والمخاطر المؤثرة عمى 
فمسفتو واتجاىاتو وأساليبو، التي تعد مف المبررات وتحتـ ضرورة اتباع منظومة حوكمة 

 الجامعات وترشيد إدارتيا؛ ومنيا:
لعمـ والمعرفة بالشكؿ الذي أسيـ في ربط استدامة التنمية االقتصادية تنامي دور ا -

واالجتماعية بمدى نجاح الدوؿ في تحقيؽ مستويات عالية مف التقدـ العممي والتطوير 
التقني، وقد أسيـ ذلؾ في ظيور األنشطة االقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، التي يمثؿ 

ا أساسيا مف عناصر اإلنتاج الرئيسة إلى جانب عنصري العمؿ بيا جانب العمـ والمعرفة عنصر 
 ورأس الماؿ المادي.

التطور غير المسبوؽ في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتعاظـ تأثيراتيا في مجاؿ  -
التعميـ العالي والتدريب والبحث العممي مف ناحية، واألنشطة االقتصادية والمجتمعية مف 

 ناحية أخرى.
دفؽ التكنولوجيا، واألمواؿ، والمعرفة، واألفراد، والقيـ واألفكار عبر الحدود، واتساع حرية ت -

نطاؽ اتفاقيات حرية التجارة الدولية لتشمؿ الخدمات التعميمية، مما أدى إلى سرعة التوجو 
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نحو تدويؿ نظـ التعميـ العالي مف ناحية، وأسيـ في تراجع دور الدولة في صياغة 
 في مجاؿ التعميـ وتنمية الموارد البشرية مف ناحية أخرى. سياساتيا الوطنية

عادة صياغة دور الدولة في النشاط  - اتساع نطاؽ التوجو التنموي نحو الخصخصة وا 
 االقتصادي، وانعكاس ىذا التوجو عمى نظـ التعميـ العالي وىياكمو األكاديمية.

ميف تقميدية تختفي وميف ظيور تحديات عمى مستوى اإلعداد والتأىيؿ لمعمؿ؛ فيناؾ  -
 جديدة تظير، وىناؾ تنامي لالىتماـ بذوي اإلبداع واالبتكار والمواىب

تزايد التحديات عمى مستوى العمـو والتخصصات العممية، وتتمثؿ في ظيور التقنية  -
 الدقيقة، وشبكات المعموماتية، والعمـو الحياتية واليندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

د تحديات تمويؿ التعميـ، ومنيا تقمص التمويؿ الحكومي، وتزايد دور مؤسسات التمويؿ تزاي -
 الدولية كالبنؾ الدولي، والتي تتدخؿ في السياسات واإلصالحات التعميمية.

بروز تحديات تخص نوعية التعميـ وانتشاره؛ كقضايا خصخصة التعميـ، وتحقيؽ تكافؤ  -
التعميـ العالي، وتمبية الطمب االجتماعي المتزايد عمى  الفرص التعميمية، واالرتقاء بجودة

 التعميـ العالي.
فرضت معطيات انفتاح مؤسسات التعميـ العالي عمى مواقع اإلنتاج في المجتمع تدخؿ  -

 قطاعات اإلنتاج في التخطيط لمتعميـ العالي.
امعات العالمية أدت معايير المنافسة عمى عروض العمؿ بطالبي العمـ إلى المجوء إلى الج -

 التي تنمي القدرة التنافسية لدييـ.
عوامؿ الشد والجذب في توجيات النظـ التعميمية؛ شد وجذب بيف صفة اإلقميمية التي تعني  -

توجيو الطاقات اإلبداعية لمطالب لتحقيؽ األىداؼ التي تطمح إلييا السياسات الوطنية 
التوجيات العالمية عمى حساب لمتنمية، وصفة العالمية التي تعني االنصيار في 

السياسات الوطنية، وىذا يفرض التعامؿ بحذر مف أجؿ التوازف الذي يضمف العالمية دوف 
االستغناء عف اليوية المحمية، وكذلؾ الشد والجذب بيف صفة بحثي الذي يعني تركيز 

كيز المؤسسة عمى المعرفة وتنمية الرغبة في تطوير ذاتيا، وصفة تطبيقي الذي يعني تر 
المؤسسة التعميمية عمى الممارسات واالىتماـ بالميارات عمى حساب المعرفة، وىذا يفرض 

 .المساىمة الفعالة في إنتاج المعرفة دوف إىماؿ الميارات
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التزايد المستمر لمطمب عمى التعميـ العالي، كما أف مؤسسات التعميـ العالي كمستفيدة مف  -
لتكوف أكثر فاعمية واستجابة لمتطمبات المجتمع  األمواؿ العامة تواجو ضغوطات جديدة

وسوؽ العمؿ، مما يحتـ التوجو نحو الحوكمة لضماف المزيد مف الشفافية والمساءلة 
، ص 04-08، ص ص 8006/8007جفطة سناء، ) العامة بالتوازي مع االستقاللية 

85.) 
خيرة يعبر ظيور مفيـو الحوكمة في المؤسسات التعميمية في اآلونة األعميو فإف و 

  ه المؤسسات والحموؿ المناسبة ليا.عف األزمة التي تمر بيا ىذ
وف ميات اتخاذ القرارات المتعمقة بشئحيث تسيطر القيادات العميا لمتعميـ عمى عم

الطالب والمناىج والمعمميف وسير الدراسة دوف أف يكوف ألي مف المعنيف بالخدمة سواء 
بداء آرائيـ فييا، الطالب أو أولياء األمور أو المجت مع أي حؽ في مناقشة ىذه القرارات وا 

د بأكفأ الطرؽ الممكنة، وتحقيؽ ر تشجيع االستخداـ األمثؿ لممواتقوـ عمى ففمسفة الحوكمة 
التكامؿ والتناسؽ بيف أىداؼ المؤسسة ووسائؿ تحقيقيا، وتحقيؽ النزاىة في العمؿ وتعزيز 

يجاد بيئة عمؿ المشاركة في اتخاذ القرارات بما يكفؿ نجا ح العمؿ ورفع مستوى جودتو، وا 
حافزة لمعامميف تساعدىـ عمى تحقيؽ التميز المطموب لممؤسسة التعميمية، وتدعيـ الثقة 
والمصداقية بيف العامميف في المؤسسة التعميمية، وتعد الحوكمة وسيمة استراتيجية وقائية 

األسباب ونقاط الضعؼ ومف  تعمؿ عمى تشخيص المشكالت قبؿ وقوعيا مف خالؿ البحث عف
ثـ وضع البرامج والحموؿ بدال مف التركيز عمى مالحقة الفساد بعد حدوثو، وحؿ المشكالت 
قبؿ وقوعيا، وىي أحد أىـ مداخؿ تحقيؽ الجودة وتطوير المؤسسات التعميمية، فحسف 
الحوكمة ىو عالمة الجودة في أي مؤسسة والسيما المؤسسات التعميمية ) محمد حسف، 

 (.35 -34، ص ص 8009
تحويؿ الجامعات إلى فضاء ديمقراطي حر كاستراتيجية الحوكمة مف  وبالتالي يأمؿ

يخضع إلى الشفافية والمشاركة والمساءلة، ويتـ فيو احتراـ القانوف وسيادتو، وتحقيؽ العدالة 
ى التعامؿ مع واإلنصاؼ والكفاءة والفاعمية واالستخداـ األمثؿ لمموارد والقدرات، مع المقدرة عم

 ات.القضايا الممحة أو األزم
دارة تحدد حوكمة الجامعات و   الطريقة التي يتـ مف خالليا توجيو أنشطة الجامعة وا 

أقساميا العممية وكمياتيا وتنفيذ ومتابعة خطتيا االستراتيجية وتوجياتيا العامة، ونظـ إدارتيا 
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قرار بيا، وكيفية تخصيص مواردىا وأساليب تقييـ أداءىا، وأساليب متابعة ودعـ اتخاذ ال
دارة موارد وتحكـ  واألطر التي تناسب البيئة المحميةالمعايير  ىا البشرية، وذلؾ وفؽالمالية وا 

 (.03، ص 8009عمؿ الجامعات )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 
والحوكمة )الحكـ الرشيد( عكس الحكـ السيئ الذي يعني عدـ احتراـ حقوؽ اإلنساف 

فساد ووجود حكومات غير منتجة، أما الحكـ الجيد يعني الطريقة التي يتـ مف واستشراء ال
خالليا ممارسة السمطة في إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية لمدولة، بما يعني حسف 
استغالؿ موارد الدولة لتحقيؽ التنمية فييا، وقدرة الحكومة عمى تخطيط السياسات المناسبة 

ادر جديدة لمتمويؿ، وتتسـ اإلدارة بالفعالية واألمانة واإلنصاؼ وتنفيذىا بما يجذب مص
والشفافية والمساءلة، كما أف الغرض األوؿ لمحوكمة يجب أف يكوف ترقية التنمية المعيشية 
اإلنسانية بحيث تقمص الفوارؽ في الدخؿ والمعيشة وفرص التعميـ والصحة بيف الجميع بدوف 

ات مشابية مف فرص تحسيف المعيشة واألمف خاصة حرماف األجياؿ المقبمة مف مستوي
 (.800-099، ص ص 8005الفقراء )سميمة بنت حسيف، 

وتتضمف منظومة حوكمة الجامعة عمى: منظومة مف القيـ داخؿ الجامعة، وأنظمة 
صناعة القرار، وسبؿ تخصيص الموارد، وتحديد المياـ واألىداؼ، ونماذج السمطة وتسمسميا 

وبالمجتمع ككؿ، ويكمف  جامعة بباقي المؤسسات األكاديمية وبسوؽ العمؿلاليرمي، وعالقات ا
التحدي أماـ الجامعة في كيفية إيجاد أو تخطيط نظـ لمحوكمة بما يضمف التسيير الجيد 

 (.57، ص 8004/8005لمجامعة )عاللي إيماف، 
 إدارةنظـ  لزاما عمى الجامعات مراجعة وتطويروفي خضـ ىذه التحديات أصبح 

لتحسيف نواتجيا وريادة مخرجاتيا وتفعيؿ  لبحث عف الرشادة فييا، وذلؾاردىا وحوكمتيا وامو 
ير ممارساتيا ثقافتيا وتطو  ونشرأداءىا، فكاف مف الحتمية لمجامعات انتياج نظـ الحوكمة 

 بيياكميا التنظيمية.
كمشارؾ وليس نحو رؤية جديدة لمطالب الجامعي  :شعار  وترفع حوكمة الجامعات 

وبالتالي ارتبط مفيوـ حوكمة الجامعات بتمبية الحؽ في التعميـ؛ بما  قط كزبوف أو مستيمؾ،ف
يعني حؽ الطالب في الحصوؿ عمى تعميـ عالي الجودة والمشاركة في جوانب الحوكمة 

 ـ ضمف الميمة التعميمية لمجامعات.المتعمقة بعممية التعمـ الخاصة بي
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بط بيا مف إفصاح وشفافية وتعظيـ منافع ذوي الموارد المالية وما يرت ولما كانت
ادر الموارد واستخداماتيا، أساسا لحوكمة التعميـ الجامعي، وذلؾ مف حيث مصتمثؿ المصالح 

عصر االعتماد الكامؿ عمى الدولة  ضرورة تنويع مصادر التمويؿ ألنشطة الجامعة، فقد ولى  و 
بحت إدارة الجامعة مسؤولة عف وما تخصصو مف اعتمادات لمواجية نفقات الجامعة، وأص

تنويع تمؾ المصادر وتنميتيا، وضرورة حسف االستفادة مف الموارد وتوظيفيا التوظيؼ 
السميـ، األمر الذي يعني تنفيذ كؿ األنشطة الجامعية بأقؿ تكمفة ممكنة مع تقديـ خدمات 

ف كاومف ثـ (، 94، ص 8009ز خرشيد، محسف يوسؼ، تحقؽ المعايير الموضوعة )معت
  .مف الضروري االىتماـ بحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي

حوكمة النفقات  :التي تسيـ في التنمية اإلنسانيةو مجاالت الحوكمة  إف مف أبرز
وتضـ مسارات صنع القرار التي تؤثر مباشرة عمى نشاطات الدولة االقتصادية، وىي  ،العامة

ولة االقتصادية واالجتماعية بيدؼ تحقيؽ الطريقة التي تباشر بيا السمطة إدارة موارد الد
التنمية، وىي ذات تأثير كبير عمى القضايا االجتماعية كالمساواة والفقر ونوعية الحياة، 
فالحكـ الصالح ىو الذي يعزز ويدعـ ويصوف رفاه اإلنساف ويقـو عمى توسيع قدرات البشر 

سية السيما بالنسبة ألكثر أفراد وخياراتيـ وفرصيـ وحرياتيـ االقتصادية واالجتماعية والسيا
المجتمع فقرا، وىو الذي يتسـ بالمشاركة والشفافية والمساءلة ويكوف فعاال ومنصفا ويعزز 
سيادة القانوف، كما يكفؿ الحكـ الصالح وضع األسبقيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ت أكثر الفئات ضعفا عمى أساس توافؽ آراء واسعة النطاؽ في المجتمع، تسمع فيو أصوا
، ص ص 8005وفقرا في صنع القرارات المرتبطة بتوزيع موارد التنمية )سميمة بنت حسيف، 

800-808.) 
تفعيؿ الرأي العاـ والسماح بالمشاركة في صنع  النفقات العامة حوكمةوتتطمب 

ؿ وتقمي ،وتكريس الشفافية ومعالجة حاالت تعارض المصالح وضياع المسؤوليات ،القرارات
يجب أف تكوف موجية نحو النفقات العامة حوكمة كما أف المخاطر والخسائر المتوقعة، 

تحقيؽ التنمية البشرية واالرتقاء بحياة األفراد وليس فقط النمو االقتصادي، وذلؾ بتناوليا 
موضوعات مثؿ انتشار الفقر، والفروؽ الطبقية بيف األغنياء والفقراء وارتفاع معدالت البطالة، 

اعي الروابط االجتماعية، ومشكالت البيئة، واحتراـ حقوؽ اإلنساف، وحكـ القانوف، وتد
والديمقراطية، والتمتع بالحريات األساسية، وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ فإف التطورات يجب أف 
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ذلؾ ألف  ،تكوف حريصة عمى مصمحة األفراد مع عدـ االقتصار عمى التركيز عمى المخرجات
آجاال أطوؿ مف مجرد بدئيا، فيجب أف يشعر األفراد بأىمية ىذه  عمميات التطوير تستغرؽ

التحوالت وقيمتيا حتى يظموا حريصيف عمى إتماـ عممية التحوؿ )سميمة بنت حسيف، 
 (. 803-808، ص ص 8005

فإف الماؿ وممكيتو ىو أحد المقومات الخمس التي يعد حفظيا وحمايتيا  ؛ومما سبؽ
حوكمة النفقات بالتعميـ ل المعنى اإلجرائياإلسالمية، و  أحد المقاصد األساسية لمشريعة

بتحقيؽ النفع منيا ومنع الفساد عنيا، اإلدارة الرشيدة لمنفقات وضبطيا، يشير إلى: الجامعي 
وحسف استغالؿ الموارد لتعظيـ الفائدة والعائد منيا، وحسف توظيفيا واالستفادة منيا 

ىدر الموارد المالية، وتقميؿ الفساد الموجو إلييا  بالحصوؿ عمى أعمى فاعمية متوقعة، وتقميؿ
وغمبة الصالح العاـ عمى المصالح الشخصية، وتأكيد االستقالؿ بالوصوؿ ألقؿ كمفة متوقعة، 

المالي واالستقاللية في ممارسة العممية األكاديمية، ودعـ العمؿ المؤسسي )المؤسسية( في 
 صياغة وتنفيذ النشاطات بشكؿ عاـ.

 لتعبيه ادتامعيجمتنعات التعبه بارية نظثانيا: 

ة إف العالـ القديـ الذي تعود اإلنساف عمى الحياة فيو تغير بسرعة تحت تأثير الثور 
حالؿ  العممية والتكنولوجية المعاصرة التي تقوـ عمى محاور المعموماتية والتقنيات الحيوية، وا 

يح، واإللكترونيات الدقيقة، والتسم طبيقات المعرفة في مجاالت الفضاءتتزايد المواد، و 
واليندسة الوراثية، والطاقات المتجددة، واالتصاؿ البشري، والتحكـ في اإلنتاج المادي، واإلدارة 
العممية، وااللكترونيات الدقيقة، وزيادة معدالت اإلنتاج في الصناعات المعرفية، والكيمياء 

صد الكائنات الحية الدقيقة وتحوير الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، ور 
مكوناتيا مف أجؿ ابتكارات جديدة لتحسيف صحة اإلنساف أو استغالليا في الحروب 
البيولوجية، ففي العالـ المعاصر تمثؿ المعرفة قوة ومنعة وعنصرا حاسما في تحديد نوعية 

في الحرب،  الحياة التي يعيشيا كؿ مجتمع في وقت السمـ وفي احتماالت النصر واليزيمة
وأصبحت النظـ االقتصادية ترتكز بشكؿ كبير عمى المعرفة، وقد نجـ عف ىذا التوجو العالمي 

االعتماد عمى موارد بشرية أكثر  ـ لدور العمـ والتكنولوجيا وتزايدنحو اقتصاد المعرفة تنا
 (.  69-68، ص ص 8009كفاءة وقدرة عممية )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 
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) كوفيد 8009  ونا المستجد الذي بدأ يجتاح العالـ منذ ديسمبروكشؼ فيروس كور 
(؛ أف المعركة ىي معركة عمـ ومعرفة وقدرة عمى اإلبداع واالبتكار، فالفيصؿ ليس ىو 09

الماؿ والثروات الطبيعية، ولكف ىو القدرة عمى إنتاج المعرفة وتوظيفيا مف خالؿ تطبيقاتيا 
حديثة ووسائؿ متقدمة تحمي حياة الشعوب وبقائيا، التكنولوجية في التوصؿ إلى عالجات 

فالتقدـ العممي ىو المالذ نحو البقاء والحياة والنيوض والتنمية، فالتفاوت بيف الدوؿ يرجع 
إلى التفاوت في المخزوف المعرفي والقدرة عمى تعظيـ االستفادة مف ىذا المخزوف، فيناؾ 

تقود، وىناؾ دوؿ في موضع التبعية تجمس دوؿ تمتمؾ أدوات العمـ ونواصيو تبحث وتبتكر و 
وتنتظر مف يحف عمييا بسر العالج رغـ امتالكيا الماؿ الذي كانت تظف أنيا بمقدرىا وبعقمية 
الشراء تستطيع شراء أي شيء، فيذه األزمة تكشؼ أيف يجب أف تستثمر الدوؿ وأولويات 

العائد األفضؿ؛ إنو االستثمار في اإلنفاؽ العاـ في القطاعات المختمفة بيا، إنو االستثمار ذو 
تعميـ البشر تعميما جيدا يساعدىـ عمى اإلبداع واالبتكار وقيادة سفينة مجتمعاتيـ الحائرة إلى 

 شاطئ النيضة والتنمية والرقي.
قاـ نموذج التعميـ البنكي القديـ عمى فرضية جوف لوؾ التي نظرت إلى عقوؿ لقد 

حات بيضاء، ودور المعمـ ىو ممئ ىذه األواني الفارغة الطالب عمى أنيا أوعية فارغة أو صف
بالمعمومات والمعارؼ، والمتعمـ متمقي سمبي، بما جعؿ التفاعؿ بيف المعمـ والتالميذ في اتجاه 
واحد، عمى حيف أف النماذج الجديدة لمتعمـ تؤكد جميعيا عمى فاعمية المتعمـ، وأف دور المعمـ 

 لمتمميذ عمى عممية التعمـ.معاوف ىو دور الموجو والمرشد وال
يعود تاريخ مجتمعات التعمـ وجذوره األولى إلى ما قدمو المربي األمريكي جوف و 

؛ حيث دعا ديوي إلى التعميـ التقدمي الذي  ديوي مف أساس ترتكز عميو مجتمعات التعمـ اليـو
بؿ وحؿ يقـو عمى التعمـ التجريبي لتنمية الميارات الالزمة إلنتاج المعرفة في المستق

، والتعمـ مف خالؿ المشكالت، ويعتمد التعميـ التقدمي عمى مساىمة الطالب مع أقرانو ومعمميو
 الخبرة واالستقصاء، وتكامؿ المواد التدريسية معا.

اىتـ بشكؿ أساسي بالتعمـ والتدريس خاصة التعمـ المتمركز حوؿ  وجوف ديوي
التقدمية بأف التربية التقميدية كانت تستند الطالب، حيث فرؽ بيف التربية التقميدية والتربية 

إلى التشكيؿ مف الخارج بينما التربية التقدمية تستند إلى التنمية مف الداخؿ، وأكد أف 
مصادر المتعددة لمطالب، وأف التربية عمميات استقصاء مفتوح النيايات الالمدرسة ىي أحد 
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اسية ببعضيا البعض، وضرورة تقوية أكثر مف كونيا عمميات محددة، وضرورة ربط المواد الدر 
، 8008عالقة المعمـ بالطالب، ودعـ عمميات التفاعؿ والتعاوف كمدخؿ لمتربية )أسيؿ محمد، 

 (.044ص 
وتعد مجتمعات التعمـ ثورة عمى فمسفة المدارس التقميدية والتي تقـو عمى نموذج 

لمعمموف دور عماؿ المصنع؛ حيث تسير العممية التعميمية وفؽ خط إنتاج، يمثؿ فيو ا
المصنع، ويتبعوف أنظمة موضوعة ليـ، ويقتصر دور المدرسة عمى اإلشراؼ، والطمبة ىـ 
المادة الخاـ التي تصنع وتأتي عمى شكؿ مخرجات لمعممية التعميمية بعد الخضوع لالختبارات 
ة وحصوليـ عمى الشيادات، والمدارس التي ال تزاؿ تعمؿ بحسب ىذه النظرية تعد غير قادر 

عمى إعداد أجياؿ مف الطمبة لتمبية متطمبات القرف الواحد والعشريف أو حتى تحقيؽ متطمبات 
المجتمعات المحمية، وبالتالي يواجو نموذج المدرسة كالمصنع النقد ألنو يرسخ ثقافة العمؿ 
الفردي واالنعزالي، وال يييئ فرص التعمـ المستمرة، وال يتبنى المسؤولية الجماعية لتحقيؽ 

لتعمـ لمجميع، ومف ىذا المنطمؽ، برز مفيوـ مجتمعات التعمـ كفمسفة تعميمية ومشروع ا
تطويري إصالحي يتـ التخطيط لو مف داخؿ المدرسة، مبني عمى رؤية المدرسة ورسالتيا 
وطبيعة اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة وذلؾ مف خالؿ العمؿ الجماعي المشترؾ، 

ف دور المدرسة في والتعاوف الفعاؿ بيف الط دارة المدرسة والمجتمع المحمي، وا  مبة والمعمميف وا 
إعداد نوعية جيدة مف الطمبة رىف بتغيير واقع ىذه المدرسة التي تطبؽ نموذج المصنع إلى 

-40، ص ص 8008مدارس جديدة تطبؽ فمسفة مجتمعات التعمـ الثرية )ألطاؼ فخري، 
48.) 

تسود فيو سمبية المتعمـ وافتقاده القدرة عمى  ميـكاف المفيـو التقميدي القديـ لمتع 
التواصؿ والحوار مع اآلخريف، وعمى حؿ ما يعترضو مف مشكالت تعميمية وحياتية، ألنو 

حياتو العممية، وتتسـ شخصيتو بالجمود  الحفظ والتمقيف كوسيمة لمنجاح في يعتمد عمى
آفاؽ االطالع واختراؽ  الرغبة فيوالنقد واإلبداع، وضعؼ  وضعؼ القدرة عمى الفيـ والتحميؿ

بنفسو إلى مستويات أفضؿ، وذلؾ  تنمية وتحقيؽ ذاتو والرقى تعميمية جديدة، أو الطموح في
ظؿ تربية تسودىا أساليب تدريس سمطوية تؤدى إلى الكبت الفكري الذى يؤدى لترسيخ  في

يالؾ فقط لممعرفة، تربية الخضوع والخنوع واالستكانة واالستسالـ لما يقاؿ عف طريؽ االست
وتعانى البيئة التعميمية التعممية مف نقص المقومات المناسبة وضعؼ استخداـ التقنيات 
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التعميمية الحديثة، وارتفاع الكثافة الطالبية، واستمرار اعتماد أساليب التقويـ عمى الجوانب 
، 8007ونس، ي قيف )صالح توفيؽ، ىانيالمعرفية التحصيمية القائمة عمى قياس الحفظ والتم

 (. 68-67ص ص 
وبدأ نموذج التعمـ القديـ يتراجع مع ظيور الوسائط التكنولوجية في التعمـ، ليتحوؿ  

التركيز مف المتعمـ الفرد إلى المتعمميف في نطاؽ مجموعة اجتماعية تسمى مجتمع التعمـ، 
عمميف فالمدرسوف واآلباء والزمالء ليسوا فقط مصادر ميمة لممعمومات ولكنيـ أيضا م

ومتعمميف، ومف ثـ أصبحت مجتمعات التعمـ استراتيجية إليجاد ثقافة التعمـ والتفكير والبحث 
والنمو الجماعي المستمر، ودعـ ذلؾ استراتيجيات التدريس الجديدة مثؿ التعمـ النشط، والتعمـ 

مـ التعاوني، وفرؽ التعمـ، والتعمـ المتمركز حوؿ المتعمـ، ومف ثـ أصبحت مجتمعات التع
-87، ص ص 8007طريقة جديدة لمتفكير تسمح لمجميع بالعمؿ كفريؽ )سماح عبدالفتاح، 

88 .) 
وبالتالي انطمقت فمسفة مجتمعات التعمـ الثرية مف النظريات التي ركزت عمى عممية 

التي افترضت أف كؿ فرد يمكف تعميمو أي  (Bruner)التعمـ النشط، مثؿ نظرية  برونر 
خالؿ إثراء البيئة المحيطة بو حتى يمكف تنمية واستثمار طاقة الفرد موضوع في أي عمر مف 

إلى أقصى مدى ممكف حيث ينمو تفكير الفرد مف خالؿ تفاعمو مع بيئتو، وأف كؿ إنساف لو 
ذا فيـ المعمـ طريقة  تصور خاص لرؤية العالـ مف حولو وتفسير ىذه الرؤية لنفسو، وا 

عميمو أي موضوع، وينبغي إعطاء المتعمـ دورا نشطا المتعمـ في تصور عالمو فإنو يستطيع ت
في تطوير المعمومات، وأف يكوف قادرا عمى صياغة مشكالتو والبحث عف حموؿ بديمة بدال مف 
البحث عف إجابة واحدة فقط، ومف خالؿ ذلؾ ينمي كؿ فرد مفيومو عف نفسو وعف عالمو، 

االستقصاء بما يتيح لو التفاعؿ  فيتمحور التعميـ حوؿ التعمـ باالكتشاؼ وتنمية ميارات
بإيجابية مع بيئتو االجتماعية والفيزيقية ويييئو لمنمو، والتركيز عمى االىتماـ بميارات 
االستقصاء أكثر مف االىتماـ بالحقائؽ ، حيث إذا فيـ المتعمـ بنية المعرفة فيذا الفيـ يتيح 

 (.   068 -060، ص ص 8004لو التقدـ معتمدا عمى نفسو )نبيؿ جاد، 
مجتمعات التعمـ عمى المبادئ اآلتية: مبدأ التفاعؿ وتبادؿ الخبرات، مبدأ  وتقـو نظرية

المشاركة الجماعية، ومبدأ التعمـ البنائي، ومبدأ التعميـ الحر والتخمص مف التعميـ البنكي، 
ومميئة  مبدأ بناء بيئات تعمـ فعالة ومستمرةو ومبدأ التشاركية والديناميكية في عممية التعمـ، 
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بالنشاط، حيث تتمركز عممية التعمـ حوؿ المتعمـ ألنو يقـو ببناء المعرفة مف خالؿ تفاعمو 
مع بيئة التعمـ التي تتسـ بالنشاط والتعاوف، ومبدأ التعمـ مف خالؿ العمؿ والذي يتشكؿ مف 

في  الخبرة الشخصية والتجارب الجماعية والخبرات التعاونية لممتعمميف، وىنا يجب التفكير
كيفية بناء مجتمعات التعمـ في التعميـ الجامعي المصري الذي يقوـ نظامو عمى التنافس 

 الفردي وليس الجماعي. 
ولـ يعد التحدي أماـ جيود تحسيف عممية التعميـ والتعمـ ىو فقط تعميـ الطالب كيؼ 

واكتساب  يصؿ لممعمومة بنفسو واكتسابيا، إنما بناء المعرفة مف خالؿ المشاركة والتعاوف
عديد مف الميارات االجتماعية، وميارات العمؿ مع الفريؽ، وظيور روح المنافسة، وتحسيف 
العالقات بيف الطالب، وتقاسـ المشكالت والعمؿ عمى حميا، وتحسيف التواصؿ واحتراـ األفكار 
تاحة الحرية لممتعمميف بشكؿ أكبر في التعبير ع عادة تنظيميا، وا  ف لمحصوؿ عمى المعرفة وا 

آرائيـ والتجديد في األفكار واكتشاؼ المعمومات وتحميميا وتقييميا، فيذه الخبرات التفاعمية 
مع األقراف ومع المعمميف إلنتاج المعرفة والمحتوى التعميمي تعطي ثمارا تعميمية أكثر فائدة 
مف المحتوى المعروض ذاتو، والذي ربما يمكف الحصوؿ عميو مف كتاب موجود عمى رؼ 

ما، بينما المطموب ىو أف يوجد مف يجيب عف أسئمة المتعمـ، ويبادلو خبراتو، ويناقشو مكتبة 
فيما أستشكؿ عميو بحيث يجب العمؿ عمى تحويؿ عممية التعميـ والتعمـ إلى عممية ممتعة 

 (. 408،560، ص ص 8004لمطالب )نبيؿ جاد، 
ذا كاف التعمـ عممية شخصية فإنيا في الوقت ذاتو عممية اجتم اعية تنشأ عندما وا 

يتعاوف األفراد لتكويف تفاىمات ومعارؼ مشتركة، وكمما تزايدت روح االىتماـ وااللتزاـ 
والمساندة في العالقات بيف ىيئة التدريس والطالب وبيف الطالب أنفسيـ تزايدت إمكانية 

كار التعمـ، وبالتالي يقع عمى الجامعة مسؤولية تربية كوادر قادرة عمى االكتشاؼ واالبت
واالختراع، وتعزيز طرؽ وأساليب التفكير االبتكاري في أساليب التعميـ والمناىج وطرؽ 
التقويـ، وفي األنشطة الطالبية، وترسيخ طرؽ حؿ المشكالت والتفكير التأممي النقدي وطرؽ 
االكتشاؼ الموجو واإلرشادي الحرفي معالجة القضايا العممية والفكرية والمجتمعية المختمفة، 

ف ساح المجاؿ لمخياؿ وحرية الفكر والحكـ والشعور لتنمو مواىبيـ، والذىاب فيما وراء وا 
المعرفة المتاحة لتصبح قادرة عمى إنتاج المعرفة، فاختالؼ الشخصيات واالستقاللية وروح 
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ثارة األفكار اإلبداعية في مواقؼ التفاعؿ االجتماعي ىي  المبادرة والميؿ إلى التحدي وا 
 (.90-89، ص ص 8008تكفؿ اإلبداعية والتجديد )أشرؼ السعيد، الضمانات التي 

مجتمعات التعمـ عمى أف المعرفة البنائية ىي نتاج التفاعؿ االجتماعي  وتستند نظرية
واستخداـ مفردات ومكونات المغة والتواصؿ، فالمعرفة تشاركية وليست فردية، والمعرفة ال يجب 

ؿ نشط، كذلؾ فالتعمـ البنائي عممية نشطة يعالج تمقييا بشكؿ سمبي، بؿ يجب أف تبنى بشك
المتعمـ المعمومات فييا بشكؿ ذو معنى، وتراكمية حيث يبني التعمـ عمى المعرفة القبمية أو 
الخبرة السابقة، وتكاممية حيث يوسع المتعمـ مف المعرفة الجديدة ويربطيا بالمعرفة الحالية، 

ببيئة التعمـ، كما تعتمد المعرفة مف خالليا عمى  والتركيز عمى وجود حالة مف النشاط الدائـ
التراكمية الناتجة مف مساىمات ومشاركات المتعمميف كما ىو متاح بالعناصر الرقمية لمتعمـ، 
كذلؾ فإنيا تكاممية حيث تتيح لممتعمـ توسيع معارفو مف خالؿ ربط المعارؼ السابقة لو بتمؾ 

تواصؿ االجتماعي، كذلؾ فإنيا تأممية حيث المتجددة مف خالؿ أدوات متنوعة كشبكات ال
تشجع المتعمـ دائما عمى التفكير فيما يعرض عميو، وبالتالي إنتاج معارؼ جديدة بناء عمى 

 ، ص8004ىذا التفكير مما يجعؿ المتعمـ يحقؽ أىداؼ التعمـ بسيولة ويسر )نبيؿ جاد، 
 المعنى الحقيقيعف ىو البحث مجتمعات التعمـ  وىذا يعني أف ىدؼ(؛ 603-608ص 

 الذي يتناسب مع معايير القرف الحادي والعشريف ومتطمباتو المعقدة والمتالحقة. لمتعمـ الفعاؿ
وبنظرة تحميمية لمفيـو مجتمعات التعمـ توجد عدة تعريفات لو، فمجتمعات التعمـ قد 

 مجتمع التعمـ:بأيضا قصد فيىا باختالؼ السياؽ الذي توضع فيو؛ يختمؼ تفسير 
عة مف األفراد يرتبطوف بالعالـ المحيط بيـ يسودىـ التفاعؿ، ويشتركوف في ثالث مجمو  -

 خصائص ىي التفكير اإلبداعي، والتعمـ مدى الحياة، والتعمـ التعاوني.
مجموعة مف األفراد يرتبطوف بوحدة متناغمة مثؿ أعضاء األسرة الواحدة أو أعضاء  -

 ـ قوية.الجماعات المتقاربة، حيث تصبح األواصر بيني
مجتمع لديو قيادة تشاركية داعمة، ورؤية وقيـ مشتركة، وعمؿ جماعي إبداعي، وظروؼ  -

 داعمة، وتبادؿ نتائج الممارسات الشخصية.
وفؽ رؤية مشتركة ويستقصوف مشكالت بروح الفريؽ ىو مجموعة مف األفراد يعمموف معا  -

اآلخريف في المجتمع، وبذلؾ تنمى  محددة تواجييـ، ويتشاركوف بما يتواصموا إليو مع األفراد
معارفيـ ووعييـ، فيو مجتمع يتصؼ بقدرتو عمى التنبؤ بالمشكالت المستقبمية وليس فقط 
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االستجابة لممشكالت مف خالؿ رد الفعؿ، وىو يبحث عف التحسيف والتطوير بصفة مستمرة 
ادرة واالبتكار ويعززىا، وليس االستكانة واالستسالـ لتراكمات األداء السيئ، ويكافئ النمو والمب

وليس فقط االعتماد في حؿ المشكالت عمى المحاولة والخطأ، ويشجع االستكشاؼ والمشاركة 
، ص ص 8007في المعمومات وليس التركيز عمى بنية ىرمية وأقساـ منفصمة )سياـ نجـ، 

073-074.) 
القي بيدؼ االرتقاء مجتمع يكامؿ أفراده بيف المجاؿ العممي واالجتماعي والمادي واألخىو  -

بمستوى األداء مف خالؿ انشغاؿ أفراده في أنشطة التعمـ واستخداـ التكنولوجيا المتطورة في 
عمميات التعمـ، واإلخالص وتحمؿ المسؤولية واإلحساس بالعمؿ الجماعي وروح الفريؽ واتباع 

المشكالت، والعمؿ القواعد واألنظمة الميسرة لمعمؿ، وتبني طرؽ الحوار والتفكير والنقد لحؿ 
 الدائـ عمى جذب مؤيديف جدد مف خالؿ االنفتاح عمى اآلخريف.

)أسيؿ محمد، يشارؾ فييا التالميذ والمعمموف  مجتمع يقوـ عمى تبني قواعد وأفكارىو  -
 (.045، ص 8008

، االعتراؼ بالتعمـ كنشاط مستمر طواؿ الحياة مف خصائص مجتمعات التعمـ:إذف 
جراء التقويـ بيدؼ تأكيد التقدـ بدال مف ، و مسؤولية عف تقدميـ التعميميميف التحمؿ المتعمو  ا 

المشتركة، وروح الفريؽ نحو  التسميـ بالكفاءة، والمقدرة الشخصية، والقيـ، و إقرار الفشؿ
التعمـ كمشاركة بيف الطالب والمعمميف وأولياء األمور وأصحاب األعماؿ ، و لممعرفة السعي

كورت، ليفيف  وتعاونيـ مع بعضيـ البعض )إريؾ دي والمجتمع مف خالؿ عمميـ
 (.650، ص 8008فيرشافيؿ،
مجتمعات التعمـ الثرية عمى خصائص النموذج  تستند نظريةعميو يمكف القوؿ: و 

الناتج ىو مفيـو تربوي معا كاف مصطمحي مجتمع وتعمـ  ندمجما اوعندالمعاصر في التربية؛ 
عمى توفير فرص لمتعمـ  توتقـو فمسفو  ؛مجتمع التعمـحديث ذو قيمة في تجويد التعميـ، وىو 

مكاناتيـ.  النتائج المرجوة مف توسيع قدرات الطالبالفعاؿ بيدؼ تحقيؽ   وا 
مفيوـ مجتمع التعمـ يتضمف عمى عناصر: العمؿ الفريقي،  فمخص ذلؾ في أويُ 

مى تعمـ الطالب، وثقافة التعاوف، واالستقصاء الناقد، والتفكر، والتعمـ المستمر، والتركيز ع
ويضـ مجتمع التعمـ مجموعة مف األفراد تربطيـ مصالح مشتركة، ويعمؿ المربوف في ىذا 
المجتمع عمى إيجاد بيئة تعزز التعاوف المتبادؿ والدعـ االنفعالي والنمو الشخصي أثناء عمؿ 
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في أي  األفراد معا لتحقؽ ما ال يستطيعوف تحقيقو منفرديف، كما أف األشخاص األكثر نجاحا
مجاؿ ىـ الذيف يتطمعوف إلى خارج مجاليـ الضيؽ لمحصوؿ عمى رؤى وأفكار جديدة )حسيف 

 (.05-04، ص ص 8006بف قاسـ، 
مراجعة كثافة  جماعي عف المعرفة الجديدة يتطمب بحثوىذا يؤكد أف مجتمع التعمـ ك

ؿ إيجاد الفصوؿ وحجـ المدرسة، وبناء اتجاىات إيجابية ومواجية مشكمة العزلة مف خال 
فرص التفاعؿ بيف األعضاء وتطوير الممارسات االستقصائية، والمشاركة الواسعة في الرؤية 

 واإلحساس المشترؾ باألىداؼ واالحتراـ المتبادؿ.
المستوى  ومجتمعات التعمـ ىي مجموعة مف البرامج التي يتـ تنفيذىا عادة عمى

يؽ أىداؼ مشتركة حوؿ موضوع ، وتجمع بيف مجموعات مف المتعمميف معا لتحقالجماعي
محدد وزيادة التفاعؿ والتعاوف مع األقراف وأعضاء ىيئة التدريس داخؿ وخارج الفصوؿ 
الدراسية، وتستخدـ تقنيات التعمـ النشط، وتسيـ مجتمعات التعمـ في تحقيؽ الطالب 

بيئات  إنشاءوذلؾ بلمجموعة واسعة مف النتائج األكاديمية واالجتماعية الميمة لمخريجيف، 
الدمج بيف العديد مف التخصصات لمعالجة موضوع أو مشكمة معينة، ومزج و أكثر قوة لمتعمـ، 

األدوار االجتماعية واألكاديمية لمطالب وأقرانيـ وأعضاء ىيئة التدريس بما في ذلؾ تعزيز 
فرص االتصاؿ الرسمي وغير الرسمي، وتدريب أعضاء ىيئة التدريس بما يتوافؽ مع التعمـ 

ط، وتطوير األنشطة والمناىج الدراسية، والتركيز عمى التعمـ التعاوني الذي يركز عمى النش
وتتبع حؿ  عمـ خارج الفصؿ مثؿ فرص التعمـ أثناء الخدمةالمشكالت، كما يتضمف خبرات الت

 .المشكالت المجتمعية، والتدريب في مكاف العمؿ، والمشاركة في األحداث الثقافية ذات الصمة
                       (Neil J. Salkind, 2008, pp: 580-581)     

ميات التعمـ، وحوؿ قائد وتدور مجتمعات التعمـ حوؿ متعمميف يشاركوف في عم
في قيادة مجتمع التعمـ، ويشتركوف جميعا في رؤية طموحة لبيئة تعمـ يعمموف عمى  وشركاء 

صميـ خريطة طريؽ لرحمة تعمميـ في وجود حالة مف الحوار تشكيميا، ويعمموف معا في ت
شراؾ المتعمـ بطريقة نشطة في التعميـ، ووجود شعور عاـ  والتفاعؿ والتعمـ المستمر، وا 
نتاج المعرفة ونشرىا  باالستقاللية والتميز، وانتشار ثقافة العمؿ الجماعي التشاركي، وا 

ميف والعامميف، والبحث عف التحسيف والتطوير وتبادليا، والتنمية المينية المستدامة لممعم
بصفة مستمرة، وتقاسـ السمطة وتحمؿ المسؤولية، والقدرة عمى التنبؤ بالمشكالت المستقبمية، 
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عادة النظر في طرؽ التقويـ المتبعة، والعمؿ عمى تطوير البيئات التعميمية وجعميا عامرة  وا 
تعمـ، والتأكيد عمى بناء عالقات تفاعمية تحقؽ بالمثيرات لتحقيؽ التفاعؿ البناء في عمميات ال

التكامؿ والتشاركية لتحقيؽ أىداؼ مجتمعات التعمـ، وتحسيف تعمـ جميع أفراد المجتمع 
عداد المتعمميف لألفضؿ دائما  يجاد بيئة عمؿ منسجمة لتحسيف األداء وا  المدرس، وا 

 (.838-837، ص ص 8004)عبدالرحمف عامر، 
االنتقاؿ مف الوظائؼ التقميدية  مـ بالتعميـ الجامعي لوجوبمفيـو مجتمع التع ونشأ

لمتعميـ العالي إلى وظائؼ جديدة ومطورة تصب في عممية بناء مجتمعات المعرفة مف ناحية، 
، فكانت ية مف ناحية أخرىكما يستفيد التعميـ العالي مف وجوده بمجتمعات معمومات ذك

رؼ ونقميا، والبحث والتطوير، والتعميـ والتدريب، الوظائؼ التقميدية متمحورة حو إتاحة المعا
والتعاوف مع المجتمع المحيط بمؤسسات التعميـ، ومالقاة احتياجات اإلنتاج مف قوة العمؿ 
وحؿ مشكالت فنية وفكرية، ولكف لما تقدمو وتحتاجو الثورات العممية والحضارية األحدث في 

ناعة والحداثة، ولعقؿ جديد لعالـ جديد في الحاجة ألنموذج فكري جديد لحقبة جديدة تمي الص
تفاصيمو، واالتصاؿ البشري عبر عالـ تقمص المسافة واختصار الزمف، لنقمة كيفية جديدة في 
تاريخ البشر، نقمة نحو كوف الثروات الجديدة تأتي مف المعمومات كثيفة المعرفة العممية أكثر 

عف تمبية التعميـ العالي لالحتياجات  مف كونيا تأتي مف استغالؿ لموارد طبيعية، والبحث
البحثية والمعموماتية لممجتمعات الحديثة لتكوف قوية، وكذلؾ البحث عف حموؿ جديدة لتمويؿ 
التعميـ العالي وأدواره الحديثة والمتقدمة، ومف اآلف يتحمؿ التعميـ العالي مسؤولية مواكبة 

عداد منتجي وم طوري المعرفة شديدة التكامؿ وذوي التطورات العممية التقنية الجديدة، وا 
يجاد عالـ أفضؿ، ومف  العقمية األكثر تعقيدا، والمساىمة في تفادي الفقر والبؤس اإلنساني، وا 
ثـ البحث عف مالمح أخرى لمتعميـ العالي الذي تريده األجياؿ الجديدة مف البشر بما يسيـ في 

، ص ص 8005إسماعيؿ،  تحقيؽ سعادتيـ وتقدـ مجتمعيـ وحصانة أمنو الوطني )عمي
57-59.) 

مجتمعات التعمـ مف المداخؿ التربوية الحديثة التي تساعد في نظرية وبذلؾ تعد 
يجاد بيئة داعمة ومحفزة لعممية التعمـ،  تطوير أداء المؤسسات التعميمية وتحسيف المناخ وا 

العمؿ داخؿ ولذلؾ تعتمد عميو كثير مف الدوؿ لتطوير األداء الميني والفني وتحسيف بيئة 
حصوليا عمى منتج تعميمي يتوافر فيو يدؼ تحقيؽ أىدافيا و مؤسساتيا التعميمية ب
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المواصفات والشروط الالزمة لتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة ) أحمد جمعة 
 (.3، ص 8008وآخروف، 

عادة النظوتقوـ مجتمعا أبسط  ر فيت التعمـ عمى مفيـو التفكر الذى يعنى بمراجعة وا 
مجتمعات تبحث  التعمـ ىيالممارسات والبعد عف نمطية العمؿ والروتيف المعتاد، فمجتمعات 

باستمرار عف التحسيف والتطوير مف خالؿ تعزيز وتشجيع النمو والمبادرة واالبتكار والبحث 
ف وتطوير وتيتـ لكى تحقؽ ما تسعى إليو مف تحسي ستقصاء والمشاركة والعمؿ الجماعيواال
بما يمكنيا مف التنبؤ بالمشكالت المستقبمية، ومف ثـ  ما يدور حوليا في العالـ الخارجيب

والشراكة والتعمـ القائـ  لية وااللتزاـالتعمـ عمى انفتاح الذىف والمسؤو  يؤكد مفيـو مجتمعات
 (.      087، ص 8008عمى المخرجات )ىالة عبدالمنعـ، 

األجياؿ القادمة تزداد تعقيدا مع مرور كؿ  ويبدو أف الفرص والتيديدات التي تواجو
، ومف ثـ ستظؿ مجتمعات التعمـ سمة دائمة عمى المشيد التعميمي لسنوات قادمة، ولكف  يـو

-Neil J. Salkind, 2008, pp: 580).تنفيذ وتطوير مجتمعات التعمـ ليست بسيطة 
584)             

النفقات مجتمعات التعمـ كمدخؿ لحوكمة  الفاعمية المتوقعة مف االستثمار في بناء: ثالثا
 بالتعميـ الجامعي المصري

 تكمفتيا، فيمتطمباتيا و يمكف رصد مؤشرات حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي، والتي تعكس 
 :أف
 ياىدافالجامعات مع أ مخرجاتتتوافؽ  -
 تستثمر الجامعات جميع مواردىا المالية والبشرية والتقنية لتحقيؽ أىدافيا -
 تائج قرارات المؤسسة في اتجاه تحقيؽ األىداؼ المرجوة بأقؿ تكمفة وجيد متوقعتصب ن -
 تسعى الجامعات لتحقيؽ أىدافيا بأقؿ تكمفة ووقت وجيد -
 توفر الجامعات توازنا في الييكؿ التنظيمي بيف الصالحيات والسمطات لكؿ وظيفة -
 تصنيؼ متقدـ في المؤشرات العالمية لمتحصيؿ التعميميتحرز  -
 مناىج تعميمية متطورة تركز عمى الميارات تتبنى -
 متطمبات التنمية واحتياجات سوؽ العمؿ تمبي  -
 سد الفجوة بيف مخرجات التعميـ العالي ومتطمبات سوؽ العمؿت -
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 تطور المواىب وتبني الشخصية ألعضاء الجامعة مف عامميف وطالب -
 ر المعايير الوظيفية الخاصة بكؿ مسار تعميميتطو  -
 لدراسية لمطالبترصد المسيرة ا -
 محفزة لإلبداع واالبتكارعميمية تتنمي بيئة  -
 ترسخ القيـ اإليجابية لدى أفراد المجتمع الجامعي  -
 ف الكفاءة المالية لقطاع التعميـتنوع مصادر تمويؿ مبتكرة وتحس -
 حسف إدارة أوقاؼ الجامعاتتُ  -
 عمى إيجاد توازف بيف الميزانية واالستثمار األمثؿ لمموارد تعمؿ -
 ز المشاركة مع القطاع الخاصتعز  -
  عضاء المجتمع الجامعيالتطوع لدى أ روح تنمي -
 اإلدارة الفعالة لجيود المتطوعيف وحسف توجيييا وتوظيفيا واالستفادة منياتحقؽ  -
لكترونية -  توفر مؤشرات لقياس الفاعمية: عادية وا 
 ؿ المؤشرات باستمرارتحم -
 وؿ عمى الترقيات توفر معايير واضحة لمحص -
 معايير تقييـ األداء بالعدؿ والموضوعية تتسـ -
 توفر الجامعات وصفا واضحا لواجبات وصالحيات كؿ وظيفة -
 توفر الجامعة نظاـ مكافآت واضحا لجميع العامميف بيا -
 توجد حوافز مادية مجزية لممتميزيف -
 تمنح الجامعة منسوبييا المجاؿ لتطوير مياراتيـ وقدراتيـ -
 ميع أعضاء اليية اإلدارية لتطوير مياراتيـ اإلداريةتوفر الجامعة دورات تدريبية لج -
 تعمؿ الجامعة بروح الفريؽ والعمؿ التعاوني -
 توفر الجامعة وصؼ دقيؽ لمياـ كؿ وظيفة -
 تدبير موارد تمويؿ إضافية وتعدد مصادر الدخؿتضمف العمؿ الجاد ل -
 حد مف النفقات غير الضروريةت -
ديمية واإلدارية في جميع المستويات تسعى الجامعة إلى استقطاب الكفاءات األكا -

 (.050-050، ص ص 8007)الجوىرة بنت سميماف، 
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إجماؿ منظومة حوكمة )إدارة( النفقات في ثالثة أبعاد: المدخالت والعمميات  ويظير
والمخرجات )النتائج(؛ وىذه األبعاد تشمؿ تسعة مبادئ )مؤشرات( لمحكـ؛ حيث تشمؿ 

تضمف وجود رسالة ميمة واضحة يسيؿ فيميا، ورؤية  المدخالت: وجود رؤية استراتيجية
وغايات وأىداؼ، ومشاركة مستخدمي الخدمة في عمميات صنع القرار ومراقبة عمميات تقديـ 
الخدمة، والتنسيؽ بيف الجيود، وتشمؿ العمميات: الشفافية، والمساءلة أو المحاسبية، وتشمؿ 

ي كؿ شمف يتـ إنفاقو إلى النتائج المستيدفة النتائج: الكفاءة والفاعمية في النفقات بأف يؤد
المقصودة وأف ىناؾ قيمة مقابؿ الماؿ، ومف ثـ يجب استخداـ الموارد عمى النحو األمثؿ 
لتحقيؽ األىداؼ المحددة، وييدؼ تقييـ الكفاءة والفاعمية في إدارة النفقات بشكؿ رئيس إلى 

صيص الموارد واستخداميا، والسيطرة تحديد مدى مالءمة الممارسات والعمميات التي تميز تخ
                                           .عمى الفساد بشدة، والمسؤولية، والعدالة في توصيؿ الخدمة بفعالية

Kisaame et.al ,2019,pp:10-11,19)            ( Emmanuel Keith 
، ص 8005النفقات في: )سميمة بنت حسيف،  تفصيؿ مؤشرات حوكمة ىذا، ويتضح 

 (090 -088ص 
اف القرارات المتخذة وتنفيذىا تتـ بطريقة تتبع القواعد والموائح، : بما يعني الشفافية -*

والوصوؿ إلييا بشكؿ مباشر  وحرية اإلفصاح عنيا،مجانا، حرية الوصوؿ إلى المعمومة ودعـ 
وتتحقؽ الشفافية عندما تترسخ حرية التعبير،  فيذىا،ألولئؾ الذيف سيتأثروف بيذه القرارات وتن

لذا يجب: وجود تقارير دورية منتظمة عف أنشطة كؿ مؤسسات الدولة تكوف قاعدة بيانات 
ومعمومات، ومصادر إعالـ دقيقة، ونشر ميزانية الحكومة والمؤسسات، ووضوح أسس اتخاذ 

مختمؼ األنشطة في الحكومة القرار لدى صانعيو، وسيولة الحصوؿ عمى اإلحصائيات عف 
 والمؤسسات والشركات، ووجود آليات متعددة لمتعبير عف الرأي بحرية.

: وتشير إلى وجود طرؽ وأساليب مقننة ومؤسسية تمكف مف مساءلة كؿ شخص املساءلة -*
مسؤوؿ ومراقبة أعمالو في إدارة الشؤوف العامة مع إمكانية إقالتو ومحاكمتو إذا تجاوز أو 

وانيف وبثقة الناس، وتكوف ىذه المساءلة مضمونة بحكـ القانوف ومتحققة بوجود أخؿ بالق
قضاء مستقؿ ومحايد، وال تقتصر المساءلة عمى العقاب ولكف الثواب أيضا؛ وذلؾ مف خالؿ 
وجود حوافز لتشجع المسؤوليف عمى أداء مياميـ بإخالص وفعالية وأمانة، وىناؾ نوعيف مف 

الوظيفية وتنصب عمى طبيعة استخداـ الموارد المادية والبشرية المساءلة ىما: المساءلة 
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المتاحة داخؿ اإلدارة أو المؤسسة واآلثار المباشرة عمى البيئة التي تباشر المؤسسة عمميا 
فييا، والمساءلة االستراتيجية وتنصب عمى اآلثار بعيدة المدى لممؤسسة عمى البيئة وقدرتيا 

 يا. عمى تحسيف جودة الحياة ألعضائ
بداع أشكاؿ املشارنة الفعالة -* : وتعني تجاوز الفجوة القائمة بيف القيادة والجميور، وا 

جديدة لممارسة السمطة ال تقـو عمى مبدأ اإلنابة والمشاركة الشكمية، بؿ مشاركة الجماعة في 
صنع القرار وتنفيذه، وتقـو عالقة المشاركة عمى أسس محددة منيا: وجود دولة قانوف 

ات راسخة ومجتمع مدني ناضج، وتوافر القناعة الكاممة بأف المشاركة حؽ كؿ ومؤسس
األطراؼ وليست منحة أو ىبة مف الدولة، وامتالؾ كؿ طرؼ الستراتيجية تنموية محددة 
ومستقرة، ووجود أرضية التقاء مشتركة بيف األطراؼ، وقبوليـ لفكرة المشاركة والتكامؿ 

رساء مناخ ديمقراطي حقيقي وسيادة القانوف، وسيادة عالقة المشاركة في كافة  والتفاعؿ، وا 
المستويات بداية مف صنع السياسات إلى تصميـ البرامج واتخاذ القرارات، وتييئة البيئة 

 والتنفيذ.
: وييدؼ إلى تعزيز قدرات األفراد أو الجماعات لطرح خيارات معينة، وتحويميا إلى التنهني -*

ع الكفاءة والنزاىة التنظيمية لمؤسسة أو تنظيـ ما، وىو ما إجراءات أو سياسات تيدؼ لرف
يمكف تحقيقيا مف خالؿ إزالة كؿ العقبات التي تعيؽ عممية التمكيف سواء أكانت قانونية أو 
قامة ىياكؿ ومؤسسات  جراءات وتشريعات وا  تشريعية أو اجتماعية، مع تبني سياسات وا 

ش، ويجب أف يرافؽ مبدأ التمكيف عناصر تساعد في القضاء عمى مظاىر اإلقصاء والتيمي
أخرى داعمة مثؿ النزاىة والشفافية والمساءلة، ومف مؤشرات مبدأ التمكيف: تقسيـ العمؿ 
داخؿ المؤسسة عمى جميع األفراد دوف تمييز، وتعدد فرص مشاركة األطراؼ المعنية في 

 ؤسسة.أنشطة المؤسسة أو اإلدارة المعنية، ووجود رسالة وأىداؼ واضحة لمم
: وتعد مف أىـ القضايا المرتبطة بالحوكمة بؿ ومف أسباب تشكميا، إذ إف اإلدارة املالية -*

الحوكمة باألساس نتاج سياسات تستيدؼ التحقؽ مف سالمة اإلنفاؽ، وقد تزايد االىتماـ 
باإلدارة المالية مع بروز مفيـو الشفافية والمحاسبية، األمر الذي جعؿ مف اإلنفاؽ الحكومي 
محؿ اىتماـ ومتابعة أفراد المجتمع، ومف أىـ المؤشرات التي يمكف أف تحكـ عمؿ مبدأ اإلدارة 
المالية: وجود مصادر تمويؿ متعددة لممؤسسة، وجود خطط لتطوير الموارد المالية لممؤسسة، 
تقويـ فعالية أنشطة المؤسسة في ضوء التكاليؼ المنصرفة، تناسب حجـ اإلنفاؽ مع أنشطة 
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، وبالتالي تتعمؽ اإلدارة المالية بإدارة التكاليؼ والمصاريؼ الخاصة بالمؤسسة، المؤسسة
 ومصادر تمويميا وأوجو اإلنفاؽ.

عماؿ القاعدة القانونية نفسيا في الحاالت لكانونا حهه -* : ويعني سيادة القانوف وا 
رة مع وجود حكـ المتماثمة، وىو ما يتـ عبر المساءلة أماـ القانوف، ووجود بنية قانونية مستق

قضائي مستقؿ إلعالء الديمقراطية وتطبيؽ مبادئ الحوكمة وحقوؽ اإلنساف، ويجب أف تتسـ 
األطر القانونية بالعدالة، ومف أىـ المؤشرات التي تحكـ عمؿ مبدأ حكـ القانوف: وجود قاعدة 

القانوف  قانونية أو قانوف مكتوب أو قواعد ثابتة ومدى القناعة بعدالة ىذه القواعد، ونشر
بطريؽ تضمف وصولو إلى عمـ األفراد الذيف يطبؽ عمييـ، ووجود آليات لحؿ المنازعات 

 وضماف المساواة في استخداـ ىذه اآلليات بيف األعضاء.
: ويتعمؽ األمر ىنا بمدى خضوع عممية اتخاذ القرار داخؿ المؤسسة رشادة اختار الكرار -*

جراءات عقالنية وموضوعية، ومف مؤشرات عممية رشادة اتخاذ القرار: تمبية موضوع  لقواعد وا 
مكانية تعديمو، ووجود  شراؾ الخبراء في موضوع القرار وا  القرار لحاجات المؤسسة والمجتمع، وا 
 نقاش عاـ يسبؽ عممية اتخاذ القرار، ووجود دراسات حوؿ نفقة وتكمفة بدائؿ القرار المختمفة.

مكاناتيا المختمفة  فعالية المؤسسات: وتعني قدرة المؤسسة -* عمى استخداـ مواردىا وا 
لتحقيؽ أىدافيا المحددة، ومف مؤشرات مبدأ الفعالية: تحديد أىداؼ قصيرة وطويمة المدى 
وتقييـ أداء األفراد في تحقيؽ األىداؼ، وبموغ األىداؼ في الوقت المحدد وتعاوف جميع األفراد 

 فاءة.لتحقيقيا، واستخداـ الموارد البشرية والمادية بك
ولكف ىناؾ ضعؼ في مؤشرات منظومة حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري 
مما يستمـز االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ لتمبية ىذه المؤشرات وتحسينيا كما يتضح 

 فيما يأتي:
 البعذ األول: املذخالت

ويضـ مؤشرات: وجود رؤية استراتيجية تضمف وجود رسالة ميمة واضحة يسيؿ 
فيميا، ورؤية وغايات وأىداؼ، ومشاركة مستخدمي الخدمة في عمميات صنع القرار ومراقبة 

 عمميات تقديـ الخدمة، والتنسيؽ بيف الجيود:
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 وجود رسالة واضحة ورؤية وغايات وأهذاف وقيه حاننة: -1

، وجودة قراراتيا، ونزاىة سالمة توجيات الجامعة حوكمة النفقات الجامعية تتطمب
أفرادىا مف خالؿ مجموعة مف القوانيف واألنظمة التي تكفؿ تطبيؽ مبادئ: سموكيات 

االستقاللية، والحرية األكاديمية، والمشاركة في صناعة القرار، والشفافية، والمساءلة اإلدارية 
واألكاديمية مما يؤدي إلى تحقيؽ الفعالية التنظيمية واألكاديمية، وديمقراطية الحياة الجامعية، 

ودة المدخالت والعمميات والمخرجات الجامعية بما يضمف أحسف استغالؿ موارد وتحسيف ج
الجامعة، والتسيير العقالني لمموارد المالية والمادية والبشرية المحدودة، وتحقيؽ المساواة 
والعدالة في تمبية حقوؽ جميع أصحاب المصمحة مف طالب وعامميف وأعضاء ىيئة تدريس 

د الجامعة كالمجتمع المدني، وزيادة كفاءة الجامعة وفاعميتيا مف وجميع المستفيديف مف وجو 
 (.83،85، ص ص 8006/8007خالؿ إيجاد بيئة عمؿ صحية )جفطة سناء، 

ومف مؤشرات حوكمة النفقات ومتطمباتيا: السيطرة عمى الفساد، وذلؾ بالتحوؿ مف 
 .(Arusha Cooray,2009, P.406)المكاسب الخاصة إلى العامة 

الحوكمة تغميب الصالح العاـ عمى الصالح الخاص، ولكف فيما يخص  تطمبوعميو ت
حاؿ الجامعة المصرية يمكف القوؿ أف غياب الرسالة والرؤية الواضحة يؤدي إلى استمرار 
الوضع القائـ والذي لو رابحيف ربحا خاصا ومستفيديف مف اعتماد التعميـ الجامعي عمى كتاب 

لمطالب في شكؿ مذكرات تركز عمى الحفظ واالستظيار جامعي أوحد ىو مصدر المعمومة 
ويندر معيا فرص البحث واالستقصاء، فقد يربح عضو ىيئة التدريس مف الوضع القائـ ربحا 

 ماليا، ولكف يخسر الطالب ميارات ميمة لو في عصر المعرفة. 
 إف التعميـ العالي في مصر يواجو تحديات محمية وداخمية تجعمو أبعد ما يكوف عف
دور الفاعؿ في تأسيس مجتمع المعرفة، حيث يعاني مف المشكالت والقصور في جميع 
مناحي منظومتو؛ حيث يجد نفسو في أزمة تتمثؿ في مقدار الثقة في كفاءتو الداخمية 
وفاعميتو الخارجية، وضعؼ قدرتو عمى تمبية الطمب االجتماعي عمى تعميـ متميز، حيث تتسـ 

الذي يجعميا مقصرة في القياـ بوظائفيا في التعميـ والبحث العممي مؤسساتو بالنمطية والبطء 
وخدمة المجتمع، وتمبية احتياجات السوؽ التنافسي، حيث البقاء فيو لألسرع في امتالؾ 
المعرفة المبدعة وتوزيعيا، وضعؼ اىتماميا بصناعة المستقبؿ، مما يجعؿ التعميـ العالي 

حديات باقتدار، وغير مؤىؿ لبناء مجتمع معرفة المصري غير قادر عمى مواجية تمؾ الت
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حقيقي، وىذا يستمـز السعي لالنتقاؿ بمنظومة التعميـ العالي مف وضعية ىزيمة غير معتقد 
في نجاحتيا وكفاءتيا إلى منظومة تطمح إلى ترسيخ دعائـ مجتمع المعرفة واستنبات مؤىالت 

واـ داخؿ بيئة التعميـ والبحث )أشرؼ اإلبداع واالبتكار التي تضمف صيانتو وتجدده عمى الد
 (.8، ص 8008السعيد، 

عمى مشروع عممي ثقافي يسيـ في  في إنشاء جامعة: أف تتأسس إف األساس
تثقيؼ وتنوير قوى التقدـ والتنمية، فالجامعات الناضجة قامت عمى ىذه األسس التي تجعؿ 

بح الخاص، ولكف مف الجامعات مشروعات لتطوير المجتمع وليس مشروعات بغرض الر 
األوضاع التي يعاني منيا الطمبة بالجامعات المصرية عند خروجيـ إلى سوؽ العمؿ نتيجة 
عدـ التكافؤ بيف الميارات التي تعمموىا في الجامعة واحتياجات سوؽ العمؿ في عصر يتسـ 
بالديناميكية وسرعة التغيير فرضت عمى الطالب حالة مف اليأس مما جعميـ عاجزيف عف 

يعاب ىذا التناقض، فيـ ال يطمبوف مف الجامعة أكثر مف الشيادة، أما االنخراط في سوؽ است
العمؿ فمو متطمبات أخرى يبحثوف عنيا خارج الجامعة، ويعد ىذا الوضع أحد أسباب رفض 
الطالب لممنظومة التعميمية القائمة والذي يؤدي استمراره إلى تراكـ آثاره السمبية عمى 

اء ىيئة التدريس فقد حدث تحوؿ شديد في أوضاعيـ مما أثر سمبيا الجامعة، أما أعض
عمييـ، حيث أصبحت ظروؼ العمؿ غير مناسبة مف حيث التدريس وفعاليات العمؿ وظروؼ 
البيئة في مجاالت البحث العممي، مما أوجد في النياية نوعا مف الالمباالة وفقد الروح 

انشغاؿ عضو ىيئة التدريس بتوزيع الكتاب المعنوية، مما انعكس في بروز ظواىر سمبية ك
الجامعي والتوسع في الدروس الخصوصية، وكانت النتيجة أف العممية التعميمية بمعناىا 
التعميمي والتربوي الحقيقي أصبحت تعاني مف أوجو قصور متعددة )معتز خورشيد، محسف 

 (.038، ص 8009يوسؼ، 
بة لمتعمـ االجتماعي والتعاوني، وىنا يتوقع مف مجتمعات التعمـ توفير بيئة خص

والتغمب عمى مشكمة الكتاب الجامعي كمذكرة لمطالب وكمصدر أوحد لممعمومة يسترجع الطالب 
معموماتيا في االمتحاف ثـ تمقى جانبا بعد االمتحاف، ومصروفات وىدر في النفقات في طباعة 

باستيدافيا تغيير الفكر مذكرات يشترييا الطالب مما يخالؼ فمسفة نشأة الجامعة المصرية 
وتعميـ التفكير الحر والنقدي، مما يتطمب تبني فمسفة االستثمار في مجتمعات التعمـ الثرية 

 كمدخؿ لحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري.
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ويمكف مف خالؿ بناء مجتمعات التعمـ تمبية مؤشر وجود رسالة واضحة ورؤية 
حيث تتصؼ مجتمعات التعمـ بمجموعة مف المبادئ أو وغايات وأىداؼ وقيـ حاكمة لمجامعة، 

الخصائص تعطي لمجتمع التعمـ شكال خاصا ومميزا؛ ويأتي ضمف ىذه الخصائص وجود 
رسالة ورؤية وقيـ مشتركة؛ فمف حيث الرؤية والقيـ المشتركة فإف أىـ ما يميز مجتمع التعمـ 

د فيو أعضاء المؤسسة التعميمية، ىو االلتزاـ الجماعي بمبادئ إرشادية تحدد بوضوح ما يعتق
وما يسعوف إلى تحقيقو، وتكوف ىذه المبادئ مجسدة في عقوليـ وقموبيـ، وتمثؿ الرؤية 
والقيـ المشتركة البوصمة التي تدور حوليا مجتمعات التعمـ، إذ إنيا توجو كؿ قرار تتخذه وكؿ 

تكوف مف أوائؿ الخطوات  عمؿ تقـو بو، ولذلؾ فإف تدويف الرؤية والقيـ المشتركة البد وأف
التي ينبغي اتخاذىا عندما تؤسس لمجتمعات التعمـ، ومف المرجح بدرجة أكبر أف تنجح 
مجتمعات التعمـ عندما يتفؽ قادتيا عمى قيميا األساسية، ويتشاطروف رؤية قوية حوؿ 

 (.07-06، ص ص 8006التغيير وتكوف ليـ رسالة محددة بوضوح )حسيف بف قاسـ، 
مثؿ في: جامعة آمنة يسودىا التعاوف بيف منسوبييا الذيف يممكوف خبرات والرؤية تت

متميزة ويقوموف بممارسات نوعية ويحمموف توقعات عالية مف الطالب وممتزموف بتعمـ جميع 
 الطالب.

والقيـ تتمثؿ في: اإليماف بقدرة جميع الطالب عمى التعمـ، والقناعة بالتعاوف، 
 ة تجاه المجتمع عف تعمـ الطالب وأف الجامعة مستأمنة عمييـ.والزمالة، والشعور بالمسؤولي

واألىداؼ تتمحور حوؿ توفير بيئة آمنة ماديا ومعنويا، وتدريب األفراد عمى تصميـ 
فرص تعمـ متنوعة، وتشكيؿ مجتمعات تعمـ لتبادؿ الخبرات وتحديد الممارسات الناجحة )أسيؿ 

 (.047-046، ص ص 8008محمد، 
 ببي اخلذمة يف عنبيات صنع الكرار ومراقبة عنبيات تكذيه اخلذمةمشارنة مستك -2

مف مؤشرات حوكمة النفقات ومتطمباتيا: المشاركة، وتعني أف يستطيع مواطنو 
 . (Arusha Cooray,2009, P.406)الدولة المشاركة في صنع القرار 

اءة في الشفافية والمساءلة والكفالمشاركة و  تأكيدالحكـ الرشيد  ذ يتطمبوذلؾ إ
االستخداـ األمثؿ لمموارد، باإلضافة إلى استناده إلى قواعد العدالة واإلنصاؼ وسيادة القانوف، 
فالحكـ الجيد يتأسس عمى محاربة الفساد والمحسوبية والبيروقراطية وسوء اإلدارة، ولذلؾ تعد 

كف الدوؿ مف الحوكمة آلية فعالة يستند عمييا لممارسة الشفافية والمساءلة، األمر الذي سيم
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تطبيقيا لمحوكمة مف حسف االستفادة مف مواردىا المالية بفعالية لتحقيؽ اليدؼ المتمثؿ في 
 (.6، ص 8009خفض الفقر وتحقيؽ التنمية )نائؿ موسى، 

الحوكمة تحقيؽ النزاىة والحيادية لجميع العامميف في المؤسسة، ومحاربة  وتتطمب
دـ السماح باستمرارىا، ورفع مستويات األداء وما الفساد الداخمي، ومحاربة االنحرافات وع

يترتب عميو مف دفع عجمة التنمية، وتحسيف أجواء العمؿ، وزيادة الثقة بالمؤسسة مف خالؿ 
الشفافية والوضوح، ومحاولة تحقيؽ الجودة والتميز في األداء الجامعي، وتحقيؽ أىداؼ 

امعة، والكشؼ عف أوجو القصور في الجامعة بأفضؿ السبؿ الممكنة، وترسيخ استقاللية الج
األداء وضعؼ المخرجات، وضماف التوازف بيف المسؤوليات االستراتيجية بعيدة المدى 
والمسؤوليات التشغيمية قصيرة المدى لمجامعات، وتعزيز القدرة التنافسية وتجنب الفساد 

موارد الجامعة المالي واإلداري لمجامعات، وتحسيف الممارسات المالية واإلدارية، وضماف 
واالستثمار األمثؿ ليا، مع ضماف حقوؽ ومصالح العامميف مف الييئتيف اإلدارية واألكاديمية 
دوف تمييز، ودعـ الرقابة الداخمية بالجامعات، وتحقيؽ فاعمية المراجعة الخارجية لمجاالت 

شراؼ ذاتي والذي يؤدي إلى سال مة عمؿ الجامعات، وتعني الحوكمة وجود نظاـ رقابة وا 
التطبيؽ القانوني لمتشريعات وبالتالي حسف اإلدارة وضماف حقوؽ العامميف وذلؾ يحقؽ رضا 

، 03، ص 8007المجتمع عف الجامعات وأداءىا ) نورة بنت منيع، تياني بنت محمد، 
 (. 05ص

وحوكمة المؤسسات تتطمب التعاوف والتكامؿ ومساندة كؿ طرؼ لألخر: مساندة بيف 
مصالح والمجتمع المحمي بشكؿ عاـ، ولذلؾ البد مف العمؿ عمى دعـ الجامعات وأصحاب ال

إدماج أصحاب المصمحة الخارجييف في المؤسسات التعميمية بما ليـ مف دور في جمب 
وجيات نظر خارجية وخبرة بكؿ شفافية والتي يكوف ليا إضافة نوعية لمجامعات وربط 

بر خطوط اتصاؿ مفتوحة تتسـ بالشفافية أنشطتيا مع المجتمع، وتبادؿ المعمومات والخبرات ع
والثقة، ومف المشكالت التي تواجو الحوكمة استمرار ثقافة العزوؼ عف المشاركة في الحياة 
العامة سواء داخؿ الجامعة أو خارجيا نظرا لوضع القرار في يد طرؼ واحد مف أطراؼ 

ع المتمقي ليذه الجامعة، ووضع باؽ األطراؼ مف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس في وض
القرارات والممتـز بتنفيذىا دوف المناقشة وىذا يضعؼ فرص تحقيؽ الجامعة ألىدافيا )نائؿ 

 (.9، ص8009موسى، 
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 يتطمب تكاليؼ إضافية لتنفيذ سياسات تعميمية تراعيمؤشر المشاركة تمبية و 
عرفة، ، وتزويد الطالب بالعمـ والموضماف حقوقيـ طموحاتيـالمباشرة و  أصحاب المصمحة

تاحة ألصحاب المصمحة وىـ الفئة  وتخريج قوى مؤىمة لمنيوض بالتنمية بكفاءة، وا 
المستيدفة مف وجود الجامعة الدور في عممية اتخاذ القرار مف: طالب، وأعضاء ىيئة 
التدريس، والحكومة، وممثمي الصناعات، والمانحيف، والمنظمات المجتمعية، واالتحادات، 

 (.88-87، ص ص 8006/8007 والخريجيف )جفطة سناء،
 حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي أف: ومف ثـ تتطمب  

تراعي الجامعة المشاركة في صناعة القرار مف خالؿ: إتاحة الفرصة لمنسوبييا لممشاركة  -
تاحة الفرصة لممجتمع المحمي لممشاركة في صناعة القرار،  في عممية صناعة القرار، وا 

قيقة عف الموضوعات المتعمقة بالقرار، ومراعاة المتغيرات ووجود دراسات ومعمومات د
االجتماعية، واالقتصادية واإلدارية قبؿ اتخاذ القرار، واإلعالف عف القرارات التي تتخذىا 
بصورة واضحة، ومراعاة الصالح العاـ عند اتخاذ القرار، ووجود مجمس أمناء منتخب يمثؿ 

يج اد فرص لمتعاوف والعمؿ الجماعي المشترؾ بيف المجتمع المحمي وأرباب سوؽ العمؿ، وا 
منسوبييا، وتشجيع وجود اتحادات طالبية لممشاركة في صنع القرار، وتبني أسموب الحوار 

 والشورى قبؿ عممية اتخاذ القرار.
تراعي الجامعة االستقاللية والحرية األكاديمية مف خالؿ: التمتع بشخصية مستقمة عف  -

سب وبيئتيا المحمية، وبناء ىياكميا التنظيمية دوف تدخؿ خارجي، غيرىا مف الجامعات تتنا
ووجود نظاـ مالي مستقؿ دوف قيود، ووجود لوائح خاصة بتنظيـ الحرية األكاديمية، 
وممارسة وظائفيا اإلدارية واألكاديمية دوف تدخؿ خارجي، وتحديد أعداد طالبيا بما 

مكاناتيا المادية والبشرية، وفتح الت خصصات العممية وبرامج الدراسات العميا يتناسب وا 
تاحة الفرصة لعضو ىيئة التدريس بالمشاركة في تقديـ  بناء عمى االحتياجات الفعمية، وا 
االستشارات لمجيات الخاصة دوف قيود، وممارسة اإلدارة العميا بيا لتفويض السمطات 

الحية واسعة لممستويات الوسطى والدنيا بطريقة فعالة، وتفويض مجالس األقساـ بص
 وحرية في رسـ الخطط الدراسية لمقسـ وتعديميا.

تراعي الجامعة كفاءة وفعالية االتصاؿ مف خالؿ: وجود نظاـ اتصاؿ مفتوح بيف منسوبييا  -
ووحداتيا التنظيمية، وتوفير قنوات اتصاؿ مفتوحة مع المجتمع المحمي والمؤسسات ذات 
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مع طبيعة وأىداؼ االتصاؿ المطموب، ونقؿ  العالقة، وتنويع وسائؿ االتصاؿ بما يتناسب
المعمومات لمنسوبييا والتي تصدر مف الجيات العميا بشكؿ واضح ودقيؽ، والسماح 
لمنسوبييا بمراجعة اإلدارة العميا حيف يواجيوف مشكمة بحثية، وتوفير قنوات اتصاؿ 

مجاؿ االتصاؿ متنوعة خاصة بشكاوي المستفيديف، واالستفادة مف الثورة التكنولوجية في 
بتوظيفيا في التعامؿ مع أطراؼ االتصاؿ المختمفة، وتشجيع منسوبييا عمى التواصؿ مع 
وسائؿ اإلعالـ المختمفة، وتشجيع منسوبييا عمى التفاعؿ مع المجتمع المحمي، وتصميـ 
نظاـ اتصاؿ إلكتروني يربط بيف مختمؼ المستويات التنظيمية في الجامعة )نورة بنت 

 (. 80-08، ص ص 8007بنت محمد،  منيع، تياني
ومف مؤشرات حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي: ضماف وجود إطار فعاؿ لمحوكمة 
يضمف حقوؽ المساىميف، بمعنى ضماف تحقيؽ عائدا جيدا مف التعميـ الجامعي لممساىميف 
، في تمويمو، سواء المساىميف بشكؿ مباشر أو بشكؿ غير مباشر عبر دفع الضرائب وغيرىا

ويضمف المعاممة المتكافئة لممساىميف، وضماف آليات لتعزيز مشاركة أصحاب المصالح )وىـ 
في بعض األحياف تتعارض مصالحيـ( في الرقابة عمى المؤسسة وحصوليـ عمى المعمومات 
المطموبة، وضماف اإلفصاح والشفافية بما يعني اإلفصاح عف المعمومات ذات األىمية في 

قة المناسبة، وتفعيؿ نظـ الرقابة عمى التعميـ الجامعي، وضماف تحقيؽ الوقت المناسب بالد
مستوى جيد مف األداء الجامعي، ودعـ القرارات الجامعية القائمة عمى المشاركة، وتدعيـ 
الالمركزية، واإلدارة الذاتية، والرشادة والكفاءة في استغالؿ الموارد العمومية المخصصة 

ى االستباؽ وحؿ مشكالت التعميـ والتدريب والبحث واإلبداع في لمتعميـ العالي، والقدرة عم
الجامعات، والوصوؿ إلى الجودة بتكاليؼ معقولة، واالستفادة مف الجامعة عبر تكويف الطمبة 
دارة األداء  في تحقيؽ النمو االقتصادي وتنمية المجتمع، والالمركزية في تخصيص الموارد وا 

 (.80، 7-6، ص ص 8006/8007والمتابعة )جفطة سناء، 
وعميو فإف قصة الحوكمة ىي قصة حياة الجامعة؛ حيث إف عمى الجامعة مسؤولية 

بيا سوؼ يصبح عضوا فاعال،  لتحؽمعينة تضمف مف خالليا أف كؿ مف ا تحقيؽ أىداؼ
وتحقيؽ ىذه األىداؼ يمزمو تفويض السمطات وتحقيؽ االستقالؿ المالي واألكاديمي لمجامعة، 

يض السمطة إلى الشفافية والمساءلة والمحاسبية عبر المشاركة مف أطراؼ كما يحتاج تفو 
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ف حوكمة النفقات تعني مشاركة أصحاب  متنوعة تضـ أصحاب المصمحة والمجتمع ككؿ، وا 
 المصمحة في توجيو النفقات نحو االستثمارات ذات األولوية والعائد األفضؿ ليـ.

 قعة يجب:وليحقؽ االستثمار في التعميـ العوائد المتو 
وضع برامج لمالئمة مخرجات التعميـ مع متطمبات سوؽ العمؿ وذلؾ بإعادة النظر في  -

السياسة التعميمية وسياسات التشغيؿ واالستثمار واألجور، فالتعميـ المنعزؿ عف متطمبات 
وحاجات المجتمع ال يمكف أف ينتج عنو نمو اقتصادي بقدر ما ينتج عنو مف بطالة وىجرة 

 ىدر أمواؿ الدولةاألدمغة و 
االىتماـ باستمرارية التعميـ، حيث إف التعميـ في مختمؼ أطواره ال يكفي وحده لمحفاظ  -

ولتجديد المعارؼ والمكتسبات العممية لألفراد، خاصة في ىذا العصر الذي يتسـ بالتجديد 
وفر والتطور السريع في كافة المجاالت العممية، فالتعميـ ال يحقؽ كامؿ أىدافو بدوف ت

 االستمرارية مف خالؿ ديمومة التعمـ والتكويف
زيادة االىتماـ بتكويف الشامؿ لممتخرج تماشيا مع حاجات المجتمع مف قوى مؤىمة لسد  -

 متطمبات الخطط التنموية
إعادة النظر في البرامج التعميمية وطرؽ التدريس وأساليبو، واالىتماـ بجودة التعميـ )  -

 (.  08، ص 8008غيدة فمة، غيدة فوزية، 
ولكف نظاـ التعميـ الجامعي المصري بوضعو الراىف يعاني مف ضعؼ الجودة، وضعؼ 
العائد منو عمى أصحاب المصمحة منو عامة، وضعؼ القدرة والكفاءة عمى تمبية متطمبات 
بناء اقتصاد المعرفة، وأف لديو مجموعة مف المعوقات تعيؽ القياـ بدوره في بناء ىذا 

دارتيا وتوظيفيا، وتعزيز فرص حصوؿ طالبو االقتصاد الج ديد بدعمو إنتاج المعرفة ونشرىا وا 
كسابيـ ميارات التعمـ المستمر،  عمى التعميـ المتميز، وتشجيعيـ عمى اإلبداع واالبتكار، وا 
وميارات مواكبة المستجدات التكنولوجية واالرتقاء بمنظومة البحث العممي ) أحمد الرفاعي 

 (.337،340ص ، ص 8009وآخروف، 
وتظير جامعة مجتمع التعمـ بمظير الحكـ في األزمات، وتظير كمياتيا بدور أمني 
قومي يضاؼ لمعممي أيضا، وتكوف المحاسبة المجتمعية لنشاط الجامعات عف العائد منيا 
وفاعميتيا في تغيير المجتمع والتأثير عمى القيـ والبيئة واألبعاد اإلنسانية والعالمية، وعف 

ا تضيفو لطاقة البحث العممي والتطوير التقني المحمي، وجامعة مجتمع التعمـ بيا مف حجـ م
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المرونة التي تتيح خيارات واسعة يختار الطالب منيا مسيرة تعممو المستمر مدى الحياة، 
والمكاف الذي يتواجد فيو وىو يتعمـ، فجامعة مجتمع التعمـ ليا صفة الدينامية، والتعميـ 

لتعمـ يضيؼ لمفيـ وليس ما يستكمؿ الشكؿ باقتناء المطبوعات والحاسبات بجامعة مجتمع ا
ليعيد إنتاج التأخر نفسو عف المسيرة، بؿ ىو الذي يضيؼ لفكر جديد كؿ يوـ، ويفتح باب 
االجتياد عند كؿ ناصية في المسيرة، ويؤكد النظرة النقدية في تشكيؿ الجديد واستيداؼ 

قعية كممكف، ودعـ تحقيؽ سعادة اإلنساف ودعـ الثقة المستحيؿ كواقعية وليس فقط الوا
 (.68-60، ص ص 8005بالنفس ) عمي إسماعيؿ، 

وىنا يتوقع أف يقدـ مجتمع التعمـ فرصا أوسع لمشاركة الطالب في قرارات تعميميـ، 
تتميز مجتمعات التعمـ بالمشاركة، وتبادؿ األفكار، والتفاعؿ، والمناقشة الفعالة، والعصؼ حيث 

مواجية المشكالت، وفى مجتمع التعمـ بالمؤسسة  ني مف أجؿ االبتكار واإلبداع فيذىال
التعميمية لممتعمـ دور إيجابي وفعاؿ فيو يشارؾ بفاعمية، ويقوـ بمعظـ العمؿ، ويتحمؿ 
المسئولية، ويتعاوف مع اآلخريف، ويسعى لمحصوؿ عمى المعمومة بنفسو، ويستخدـ 

لمستقبؿ، وقادر عمى التفكير والمناقشة، وفى مجتمع التعمـ المعمومات ويوظفيا في الحاضر وا
يسير التعمـ عبر أسموب حؿ المشكالت بالمنيج العممي مف خالؿ التحري والبحث واالستقصاء 
عف أسباب الظاىرة أو المشكمة ثـ اختبار الحموؿ المقترحة وصوال لمحؿ األكثر فاعمية، 

، ص ص 8007ت جديدة )فيفي أحمد توفيؽ، وتستمر عممية التفكير مف خالؿ طرح تساؤال
058- 060.) 

إف احتياجات الجيؿ الجديد مف المتعمميف تختمؼ عف احتياجات سابقييـ، فقد أصبح 
ىؤالء المتعمميف متآلفيف مع التكنولوجيا الرقمية منذ سف مبكر، فيـ يستخدموف تكنولوجيا 

، وأصبحت التكنولوجيا ىي لغتيـ المعمومات واالتصاالت بصفة دائمة في تعامالتيـ اليومية
دماج ىذا  ؛األـ، يتواصموف مف خالليا، ويعبروف عف أنفسيـ ولذا فيناؾ صعوبة في إشراؾ وا 

الجيؿ مف المتعمميف في التعميـ عف طريؽ أنشطة التعميـ التقميدية؛ وىذا يرجع بالطبع إلى أف 
متعمميف وميوليـ وتوقعاتيـ مما الشكؿ التقميدي لمتعميـ قد يفشؿ في تمبية احتياجات ىؤالء ال

تكنولوجية قد يؤدي إلى نفورىـ مف طرؽ التدريس التقميدية مقارنة بما يمارسونو مف أنشطة 
يدعو إلى تبني فمسفات ونظـ مبتكرة لمتعميـ توفر عناصر التفاعؿ،  في حياتيـ العادية، وىذا

والخياؿ، والتحدي بما يحفز  والتجربة، والمحاولة والخطأ، وتنمي الجدية، والفضوؿ، والتأمؿ
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صدار  عمى التعمـ، وينمي ميارات الفيـ واإلدراؾ، والمعالجة والتفسير، والتحميؿ والتركيب، وا 
القرارات واألحكاـ، وحؿ المشكالت، والمرونة والمبادرة، وذلؾ ما يحقؽ حسف استيعاب المعرفة 

 (.304-308، ص ص 8004وصوال إلى إنتاج المعرفة )نبيؿ جاد، 
في مجتمع التعمـ يتشارؾ الناس االىتمامات واألىداؼ، فأعضاء مجتمع التعمـ و 

ليسوا ضحايا أو العبيف سمبييف داخؿ التسمسؿ اليرمي التقميدي ولكف يتصرفوف ويتفاعموف 
عمى قدـ المساواة معبريف عف األفكار ويتحدوف أنفسيـ وبعضيـ البعض لتحقيؽ األىداؼ 

الناس مف تعمـ التعمـ معا مف أجؿ الصالح الجماعي وألنفسيـ، المشتركة، وتوفير بيئة تمكف 
وىذا يشجع التعاوف بيف األفراد والجماعات والتواصؿ المفتوح والصادؽ وثقافة الثقة واالحتراـ 
والتي تعد ىي فمسفة وطموح وممارسة ونتائج مجتمع التعمـ، كما يرسخ مجتمع التعمـ مفيـو 

لحفاظ عمى النتيجة المحققة، فتحقيؽ النتائج شيئا والقدرة عمى االستدامة، بمعنى القدرة عمى ا
الحفاظ عمى النتيجة شيء أخر، وىو أكثر أىمية مف أجؿ الرفاىية المستمرة، مما يعني إعادة 
تقييـ الوسائؿ الالزمة لتحقيؽ نتائج مستدامة، فمجتمع التعمـ ىو وسيمة وغاية عمى حد 

 ,Judith Kearney& Ortrun Zuber-Skerritt).سواء مف حيث االستدامة
2012,P.401)          

يغير أعضاء ذلؾ بأف وىنا يظير اليدؼ الرئيس لمجتمع التعمـ وىو تعمـ المتعمـ، و 
ىيئة التدريس أدوارىـ التقميدية وتصوراتيـ لمفيومي التعميـ والتعمـ، إذ البد أف ترتكز األدوار 

وأىدافيـ، وتصميـ بيئة تعمـ ديناميكية تعتمد الجديدة عمى احتياجات المتعمميف ورغباتيـ 
عمى الخبرات كمادة لمتعمـ، وعمى الحوار والنقاش والتواصؿ المستمر، فعند تطبيؽ فكرة 
مجتمعات التعمـ بمؤسسات التعميـ الجامعي يتـ التحوؿ مف التركيز عمى التعميـ إلى التركيز 

يس إلى التعاوف وتشارؾ الخبرات مف عمى التعمـ، ومف العزلة المينية ألعضاء ىيئة التدر 
أجؿ النمو الشخصي والميني، ومف التفرد في اتخاذ القرارات التي تؤثر عمى العمؿ إلى 
مشاركة جميع المنتميف لممؤسسة في اتخاذ القرارات، أي تحوؿ أفراد مجتمع التعمـ نحو 

 التعاوف والتشاركية وتبادؿ الخبرات. 
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 التنسيل بني ادتوود -3

ر التنسيؽ بيف الجيود أحد المؤشرات الميمة لحوكمة النفقات بالتعميـ يعد مؤش
حيث ُيعنى بضماف عدـ التضارب؛ إذ إف التضارب في أداء األعماؿ ينتج  ومتطمباتيا الجامعي

عنو ىدر الموارد بسبب ضعؼ النتائج، فالمصالح المتضاربة يتجاذب أفرادىا مسارات العمؿ 
تدفع باألداء في اتجاه معيف ترى أنو األفضؿ، وىكذا تتنافر نحو تحقيؽ مصالحيا، فكؿ فئة 

الجيود وتتشتت وتصبح المحصمة كما كنت دوف تقدـ أو تطور، وبتنسيؽ الجيود تتكاتؼ 
األيدي وتتقارب المصالح وتتوحد األىداؼ وتتحسف النتائج ويقؿ اليدر فتتحقؽ الحوكمة 

لموائح والسياسات التي توزع األدوار القواعد والقوانيف وا الرشيدة لمنفقات مف خالؿ 
العالقات بيف أصحاب المصمحة المتعدديف و تفاعالت والوالمسؤوليات بيف الجيات الفاعمة، 

متضاربة المتعددة و المصالح ومعالجة العمى نتائج النفقات، و  تؤثر عمى نتائج السياسةالتي 
التأثير و التغيير أو القصور  لقوى الكامنة وراءوافي كثير مف األحياف بيف أصحاب المصمحة 

    .عواقبياييا لتخفيؼ عم
إف الجامعات المصرية تعمؿ في ظؿ مناخ مف تعدد السياقات والتي أحيانا تكوف 
متضاربة، حيث تعمؿ الجامعة في ظؿ سياقات: الميارات المطموب إكسابيا لممتعمميف لمسوؽ 

غير النمطي أو االستاتيكي، والتطور االقتصادي الديناميكي أو المتقمب والمتغير باستمرار و 
التقني واإلبداعي في العالـ، والبحث عف فرص جديدة لمتمويؿ، وتوسيع فاعميتو الخارجية، 
عادة ىيكمة المجتمع،  وطبيعة الاليقيف لمعمـ البشري، ومتطمبات إعادة ىيكمة الجامعة، وا 

المحاور، فيذا يحتاج إلى وبالطبع فإف اإلجابة لف يمثميا حاصؿ جمع جبري لمعمؿ عمى ىذه 
تجديد في القيـ والسموؾ، وطرحا جديدا لمتنوع في التعميـ مع تحقيؽ التكامؿ، واالستقاللية مع 
االلتزاـ، واستغالؿ الموارد مع المحافظة عمى االستدامة، وتحقيؽ توازف المصالح مع تعدد 

باشر في التطبيؽ مصادر التمويؿ، وتثوير المجتمع واستقراره في الوقت ذاتو، وعمؿ م
، وتحويؿ التحديات إلى فرص مثؿ عولمة  والتجريب عمى أال ييمؿ األساس النظري في العمـو
التعميـ العالي وتدويمو، ومف ثـ فإف ىذا اإلنجاز المنيجي ممكف مف خالؿ الجماعة العممية 

رفع التي ستعمؿ عمى صياغة أنموذج فكري شامؿ لمجمؿ معطيات التحوؿ الحضاري، وطالما ت
الجامعة شعارات المسؤولية وااللتزاـ بالبحث عف الحقيقة والحفاظ بالقدرة عمى التخيؿ والحمـ 
واالبتكار، وأف العمـ ال يعرؼ إال استمرار طرح األسئمة، وأف تثوير المجتمع ضرورة لتثوير 
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، ص ص 8005المعرفة أي تجديدىا واالستفادة التنموية التنافسية بيا )عمي إسماعيؿ، 
(، وىنا يظير مفيـو مجتمع التعمـ كمدخؿ لسد الفجوة بيف طرفي التضارب في 59-60

 السياقات كما يتضح فيما يأتي:   
 في مجتمعات التعمـ يتـ التنسيؽ بيف جيود أعضاء ىيئة التدريس والطالب:  -*

إف مف معوقات تطبيؽ حوكمة النفقات في الجامعات: الثقافة السائدة في المجتمع 
والمتمثمة في غياب أسموب الحوار والشورى وكذا غياب الشفافية والمساءلة كنتيجة والجامعة 

لما اكتسبو الفرد مف بيئتو المجتمعية وصوال إلى البيئة الجامعية مولدة ثقافة العزوؼ وعدـ 
الثقة في إمكانية التغيير، فيي ثقافة سمطوية تمنع الطالب مف االعتراض عمى وجيات النظر 

ستويات كالنقاشات العامة أو مناىج التدريس، مما يجعؿ مف الجامعة مؤسسة في مختمؼ الم
 (. 30، ص 8006/8007بيروقراطية تعيؽ تطبيؽ الحوكمة )جفطة سناء، 

يفرض تجسيد الروح وىذا ، عة األساسية ىي البحث عف الحقيقةرسالة الجام إف
اختالفيا وتعددىا، بجانب  قبوؿ تفاعؿ اآلراء رغـمف خالؿ العممية داخؿ البيئة الجامعية 

ج في البحث عف الحقيقة اإلقرار باتباع المنيج العممي لحسـ الخالفات في الرأي وكني
 والمعرفة.

وتفيد مجتمعات التعمـ في جعؿ صؼ الطالب يبدو أصغر بما يسمح ليـ مساعدة 
ف زمالئيـ، وجعميـ يشعروف بالراحة في الفصؿ، وجعؿ الفصؿ بيئة أفضؿ لمتعمـ، وتحسي

نتاج خريجيف أكفاء وفاعميف، وتوفير أفضؿ البيئات التعميمية الممكنة  خبرات التعمـ لمطالب، وا 
ألعضاء ىيئة التدريس، فإف اإلحساس بالتفاعؿ التعاوني المرتبط بمجتمعات التعمـ )سواء في 

خبرات البرامج التقميدية القائمة عمى الحـر الجامعي، أو البرامج عبر اإلنترنت( يحسف جودة ال
التعميمية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب ويؤثر بشكؿ إيجابي عمى معدالت االحتفاظ بالطالب 
حيث يحتاج الطالب لضماف النجاح الشعور بالتكامؿ والتواصؿ مع زمالئيـ األخريف، 
ومشاركة أعضاء ىيئة التدريس بما تولده مجتمعات التعمـ سواء وجيا لوجو أو عبر اإلنترنت 

ت عفوية تعزز حماس الطالب وتساعد عمى تطوير عالقات دائمة، والتغمب عمى مف تفاعال
مشاعر الطالب بالعزلة واالنفصاؿ وتطوير شعورا بالمجتمع يقمؿ مف اليدر، وتحسيف المعرفة 
والفيـ الجماعي لمجتمع محدد جيدا، حيث يتعمـ أفراد مجتمع التعمـ مف طالب وأعضاء ىيئة 

يقية، حيث ينطوي التعمـ عمى إبعاد التركيز عف المعمـ والكتب تدريس بطريقة مجدية وحق
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عادة التوزيع التي تركز عمى المجتمع أو المجموعات األصغر داخؿ المجتمع  واألفراد وا 
(Josh Bernstein, 2016, P. 640).                

بيه وحتسني يف جمتنعات التعبه يته التنسيل بني جوود تببية اللطب  االجتناعي عبى التع -*

 فاعبيتى  

يشير حاؿ التعميـ الجامعي المصري إلى أف المتاح واقعيا في ظؿ اإلمكانات المحدودة 
المتوفرة ىو تخريج أعداد كبيرة ذات إمكانات ومستويات ضعيفة ومتواضعة، بجانب أقمية ذات 

العمؿ  ال توجد ضمانات الستيعابيا في سوؽ عداد مف المتخرجيفمستوى مرتفع، وأف ىذه األ
األقمية التي ارتقت إلى مستوى مرتفع أما في ظؿ محدودية اإلنفاؽ االستثماري وفرص العمؿ، 

نسبيا فيتـ اجتذابيـ بانتقائية شديدة إلى االقتصادات المتقدمة بما يعني أف المجتمع المصري 
نما يعمموف في الخارج يخصص موارده لتأىيؿ أشخاص ال يع )معتز خورشيد، مموف بو وا 

 (. 58-50، ص ص 8009ف يوسؼ، محس
ويجب بناء مجتمعات التعمـ بالتعميـ الجامعي المصري لتتـ تييئة الظروؼ أو الثورة 
عمى الظروؼ لصياغة تعميـ عالي يشجع قدرات التخيؿ والمشاركة واإلبداع في التنمية، 

نيضة وأصالة البحث العممي، والتطوير التقني، واالنتماء لقضايا الوطف، والستيداؼ ال
والتغيير واستدامتو البد أال يسمح بتراجع التعميـ العالي في العموـ التطبيقية كالعموـ 
البيولوجية واليندسية، والعمـو األساسية كالرياضيات لحساب اإلنسانيات، كما يجب دعـ 
تطوير التعميـ العاـ؛ فمخرجاتو ىي منبع مدخالت التعميـ العالي مف الطالب )عمي إسماعيؿ، 

   (.  64-63، ص ص 8005
واالستثمار في بناء مجتمعات التعمـ يمكنو أف يحقؽ الدور المستقبمي الذى يتوجب 
عمى نظاـ التعميـ الجامعي المصري القياـ بو في تنمية المواصفات والقدرات الجديدة لإلنساف 

تعامؿ الذي يجب أف  يسعى نظاـ التعميـ الجامعي المصري المستقبمي إلى إعداده، حيث إف ال
مع الصيغ الحضارية بتداعياتيا واحتماالتيا المختمفة في حاجة إلى إنساف مف نوع جديد 
بمواصفات جديدة وقدرات جديدة تجعمو متوافقا مع متطمبات مجتمع المعرفة، فمف خالؿ 

 مجتمع التعمـ يصبح المتخرج:
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  والتمايز ثـ التفرد.ة إلى التنوع إنساف متفرد وغير نمطي، أي التحوؿ مف النمطية والقولب -
، وىذا يتطمب تدريب الطالب عمى آليات التفكير ف مبدع يمارس التفكير االبتكاريإنسا -

 االبتكاري وتطبيقو، وبناء لديو قدرات ارتياد المجيوؿ والتجريب.
إنساف يمارس التفكير النقدي، حيث إنو مع التدفؽ المتسارع والمستمر لممعارؼ يصبح  -

بالمراجعة الدائمة وعدـ االستسالـ لممعارؼ السائدة، أو االعتقاد في اإلنساف مطالبا 
 صحتيا قبؿ التحقؽ مف مصداقيتيا واختبارىا.

إنساف معتز بثقافتو ومحتـر لثقافات األخريف، أي يتمسؾ اإلنساف بتفرده وتميزه واختالفو  -
ختالؼ تمميو عف األخريف واالستعداد لتقبؿ اختالؼ األخريف عنو، والوعى بأف ىذا اال

 ضرورات التعايش في مجتمع المعرفة القائـ عمى تكنولوجيا االتصاالت المتقدمة.
 التعمـ الذاتي والدائـ والشامؿ. إنساف قادر عمى -
إنساف فاعؿ في المستقبؿ يؤمف بقيمة العمـ ودوره في صنع الحضارة، ولديو القدرة عمى  -

ة كالتنظيـ والتخطيط واالنضباط وتقدير تحسيف الحياة مف حولو، ويمتمؾ ميارات حياتي
العمؿ المنتج، ولديو القدرة عمى االختيار مف بيف البدائؿ التي تواجيو في المواقؼ 
دراؾ لنتائج االحتماالت المختمفة  المختمفة بناء عمى بصيرة واضحة ورؤية عقالنية وا 

لعمؿ التعاوني في بناء المترتبة عمى اختياراتو ويتحمؿ مسئولية اختياراتو، ومدركا أىمية ا
 (.800-096، ص ص 8007األوطاف )شبؿ بدراف وسعيد سميماف، 

ويمكف لمجتمع التعمـ تمبية ىذه المواصفات المطموبة إلنساف مجتمع المعرفة مع 
تمبية الطمب االجتماعي عمى التعميـ الجامعي عبر مسارات غير تقميدية في التعميـ والتعمـ 

التكنولوجيا في التعميـ، حيث لمتكنولوجيا أىميتيا في دعـ وتعزيز  كالبيئات االفتراضية ودمج
مجتمعات التعمـ وتطويرىا، حيث ال غني مطمقا عف استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
لتعزيز التعميـ والتدريب لجميع الفئات، ولكف نظـ التعميـ الحالية ليست مجيزة لمتعامؿ مع 

و الكـ أو النوع، ووجود معوقات الوقت ومكاف التعمـ وتكمفت ىذه المتطمبات إما مف حيث
تتمركز فمسفة مجتمع التعمـ في تييئة و  (، ىذا075-074، ص ص 8007)سياـ نجـ، 

، ستخداـ كؿ إمكانات التعمـبيئة ثقافية وتعميمية تكفؿ تنويع مصادر المعرفة والتعمـ، وا
ز حب التعمـ ومتعتو لديو، والقدرة عمى أف واكساب المتعمـ الميارات األساسية لمتعمـ، وتعزي

 .يتعمـ كيؼ يتعمـ
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 يف جمتنعات التعبه يته التنسيل بني جوود اللطالب عرب العنل يف فرم -*

تشير المرجعية البنائية االجتماعية إلى أف نظرية التعمـ الفردي ونموذج التعمـ السائد 
الجديدة بشكؿ تعاوني بناء عمى إف بناء المعرفة إذ في المدارس والجامعات غير سميمة؛ 

التجارب السابقة والمعمومات الجديدة ووجيات النظر المتنافسة أفضؿ مف استيعاب ما يقاؿ 
بأف  ؛التعمـ لمتعمـ :لمطالب بشكؿ سمبي، وىنا تعمؿ مجتمعات التعمـ وفؽ مرجعية مقولة

خريف المشاركيف الطالب سينجذبوف بشكؿ طبيعي نحو مخرجات التعمـ إذا كانوا معجبيف باآل
في ىذه النتيجة، حيث يتحسف أداء الطالب في العمـو إذا كانوا يريدوف االنضماـ إلى نادي 
، وتفيد مجتمعات التعمـ في تمبية الرغبة في االختالط باآلخريف، في سياؽ المجتمع،  العمـو

ترنت لتعد واإلعجاب المتبادؿ، ومجتمعات التعمـ تعزز البيئات متعددة الثقافات وعبر اإلن
طالبيا بشكؿ أفضؿ لمعمؿ والتعمـ مع مختمؼ األشخاص والمنظمات، ومجتمعات التعمـ تسيـ 
في تحويؿ التركيز مف المعمـ إلى الطالب كأفراد وجماعة سواء في الفصوؿ الدراسية أو عبر 
اإلنترنت، فعمى الطالب التوقؼ عف االستماع وبدء التعاوف والتعمـ مف بعضيـ البعض، 

ؽ معرفتيـ وتفيميـ بشكؿ جماعي، فالطالب الجدد في التعميـ الجامعي غير مستعديف وتطبي
دارة الوقت، ولكف تفاعؿ الطالب مع الطالب وأعضاء  لمتوقعات المتعمقة بالصرامة األكاديمية وا 
ىيئة التدريس يعد أمرا بالغ األىمية لنجاح الطالب سواء وجيا لوجو أو في المجتمع 

 Josh)ف أف يزدىر التواصؿ والتفاعؿ المتزامف وغير المتزامف االفتراضي حيث يمك
Bernstein, 2016, P. 639)              . 

في مجتمعات التعمـ تتـ مساعدة األعضاء لبعضيـ البعض، وتطوير وتبادؿ أفضؿ و 
الممارسات، ورعاية مجموعة مف المعارؼ، وتعزيز االبتكار، ومف اآلليات لمساعدة األعضاء 

في مجتمعات التعمـ المنتديات لتبادؿ األفكار عمى الويب والياتؼ والبريد االلكتروني،  لبعضيـ
ويتـ تبادؿ األفكار وتنظيميا وتوزيعيا وتعزيزىا وصوال البتكارات غير المتوقعة، ورؤية األفكار 
مف وجية نظر بعضيـ البعض ومف خالؿ ىذه المناقشات والحوارات يتـ تطوير المزيد مف 

رات واألفكار حوؿ كيفية تحقيؽ ىذه االبتكارات، ومف ثـ تمبي مجتمعات التعمـ حاجة االبتكا
اجتماعية مف خالؿ توفير نافذة لمساعدة األفراد عمى التعبير عف أفكارىـ وآرائيـ ومشاركة 

 .الرؤى والتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ لدى بعضيـ البعض
         (Richard McDermott,2004,pp: 286-287) 
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ويمكف لمجتمعات التعمـ تحقيؽ قيمة متساوية لمشاركة جميع الطالب وليس قمة مف 
الطالب ىي التي تستحوذ عمى غالبية الحوار واألسئمة واإلجابات، وذلؾ بتطبيؽ مبادئ 

يقة المثمى لتطوير مجتمع التعمـ مثؿ: التعمـ النشط، والتواصؿ، والتكامؿ التكنولوجي، فالطر 
المعرفة والفيـ ىي التعمـ التعاوني، واستخداـ تكنولوجيا الشبكات االجتماعية وأدوات التواصؿ، 
يجاد بيئة تركز عمى المتعمـ حيث يشارؾ الطالب في المسؤوليات  واألدوات المتزامنة، وا 

جتمعات التعميمية مثؿ جمع المعمومات والتوليؼ والشرح، كما تعد مجتمعات التعمـ م
ديمقراطية؛ فأعضاء ىيئة التدريس والطالب شركاء متساووف كمقدمي معمومات، وفي حؿ 
المشكالت، ومقيميف، والتعمـ ىنا ىو تعمـ لمحياة؛ فالتعمـ داخؿ مجتمع يستجيب لألىداؼ 
المشتركة ىو عمؿ أصيؿ يقدـ فرص مستقبمية في الحياة المينية واألسرية واإلعدادات 

 ,Josh Bernstein)يوفر انتقاؿ مف التعميـ العالي إلى التعمـ مدى الحياة المجتمعية، وىو 
2016, pp: 641)                  . 

 يف جمتنعات التعبه يته التنسيل بني جوود أعضاء هيئة التذريس -* 

إف نجاح المؤسسة التعميمية في بناء مجتمع التعمـ يمكنيا مف بناء بيئة تعميمية 
صداقة والجدية في مساعدة األعضاء بعضيـ البعض، بحيث يتولد لدييـ تعاونية تتسـ بال

 إحساس بأنيـ أسرة واحدة تعمؿ عمى إيجاد جو مف الثقة والمساواة والتعاوف.
ومف الدعامات األساسية التي يقدميا مجتمع التعمـ ىو ضرورة وجود التزاـ جماعي 

ـ في ىذا المجتمع ال يركف إلى أف لتحسيف فرص التعمـ واإلنجاز لدى جميع الطالب، فالمعم
إف معمـ ىذه المجتمعات لديو بؿ مواتي لمتعمـ ، الغير ىو السياؽ البيئي واالجتماعي لمطالب 

ال يرسب أحد مف طالبو ألي  تقير وجيد ال يكؿ مف أجؿ ضماف أإصرار ال يتزعزع وعزيمة ال
البعض لتحقيؽ أداء  سبب، ومف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ يتفانى المعمموف في دعـ بعضيـ

أفضؿ ومتميز، فأعضاء مجتمع التعمـ مف المعمميف يتحمموف مسؤولية جماعية فيما يتعمؽ 
عتقد أف ىذه المسؤولية الجماعية تساعد عمى استدامة االلتزاـ وتخفؼ مف بتعمـ الطالب، ويُ 

 (.307، ص 8008االنعزاؿ )محمد أحمد حسيف، 
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 البعذ الجاني: العنبيات

 الشفافية، والمساءلة كما يأتي: وتشمؿ مؤشري
 الشفافية -1

لما كاف مف مؤشرات حوكمة النفقات ومتطمباتيا الحفاظ عمى المصداقية، فيذا 
 .(Arusha Cooray,2009, P.406)يتطمب اإلفصاح عف المعمومات بشفافية  

ولتتحقؽ حوكمة النفقات بالعميـ الجامعي يجب أف تراعي الجامعة اإلفصاح والشفافية 
ف خالؿ: نشر وتوضيح إيراداتيا ومصروفاتيا المالية لممجتمع المحمي، ونشر وتوضيح م

عداد أدلة  الحقوؽ والواجبات لجميع المنتميف إلييا، وغرس الثقة والمصداقية مع منسوبييا، وا 
إرشادية واضحة لخطوات إنياء المعامالت، ونشر المعمومات والبيانات المتعمقة بخططيا 

قبمية، وتقبؿ اقتراحات المستفيديف لتطوير آليات العمؿ لمخدمات التي ومشاريعيا المست
تقدميا، وضع صناديؽ خاصة لمشكاوي واالقتراحات في أماكف مختمفة، وتقييـ أدائيا مف قبؿ 
ىيئات ضماف الجودة واالعتماد دوف تعمد إخفاء أي معمومات، واإلجابة عمى كافة أسئمة 

وف تردد، ومنح المعمومات التي يحتاجيا منسوبوىا في واستفسارات المستفيديف بصراحة د
 (.80-08، ص ص 8007الوقت المناسب )نورة بنت منيع، تياني بنت محمد، 

ليشير فيو مصطمح  (Learning Organization)وساد مفيـو منظمة التعمـ 
منظمة أو مؤسسة إلى شراكة مدعمة بالنفعية والمصالح المشتركة، ولكف ازدىر مفيـو 

ليركز فيو مصطمح مجتمع أكثر عمى العالقات  (Learning Community)مع التعمـ  مجت
والمثؿ المشتركة والثقافة القوية، فيو بيئة إيجابية وجاذبة يعمؿ فييا األعضاء بروح الفريؽ 
الواحد بعيدا عف العزلة والفرقة في الممارسات، بحيث تسوده العالقات اإلنسانية والشفافية 

ر، ومصطمح تعمـ يشير إلى عمؿ مستمر وحب اطالع دائـ، ومجتمع التعمـ وتحمؿ المخاط
ليس برنامجا يطبؽ أو اجتماعا أو دليال يوجد في كتاب بؿ ىو عممية يسعى لتحقيقيا األفراد 
وتؤثر بعمؽ في بنية النظاـ التعميمي وثقافتو، وىي روح تطغى عمى كؿ جوانب العمؿ 

وعمى نطاؽ واسع يتطمب تغييرا أساسيا في ثقافة الجامعة الجامعي، وأف تطبيؽ العممية بعمؽ 
 (. 40-39، ص ص 8008واألنظمة الجامعية )ألطاؼ فخري، 

وفي مجتمعات التعمـ يتـ االعتماد عمى مبدأ المشاركة في إنتاج المحتوى التعميمي، 
 بحيث تعطي الثقة لممتعمـ، فالمتعمـ يشارؾ مشاركة فعالة في بنائو، ومستوى أعمى مف
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الطابع االجتماعي، والتغمب عمى مشكمة العزلة االجتماعية مف خالؿ إبداء اآلراء والمشاركة 
، وبحيث يأخذ كؿ فرد دور المعمـ ودور نقدىا وتنقيحيا وتطويرىا تشاركيافييا مع األخريف ل

المتعمـ، ويتغير دور المتعمـ بحيث يكوف أكثر نموا اجتماعيا مع االكتساب المتنامي لميارات 
 الحياة في مجتمع المعرفة.  

حيث إف مجتمع التعمـ  تيجة الزمة لبناء مجتمعات التعمـ؛وتعد الشفافية شرطا ون
يكرس  ثقافة التعاوف وتصبح جزءا مف نسيجو، فالمعمموف في مجتمع التعمـ يحترموف 
 بعضيـ البعض ويثقوف في بعضيـ البعض، وىذا ما يدفعيـ إلى التواصؿ والتعاوف والعمؿ في
فرؽ تعاونية، فيـ يقضوف وقتيـ في التفكير العميؽ فيما يتصؿ باألىداؼ المرجو إنجازىا، 
والمناىج التعميمية، وطرائؽ التدريس، وتفعيؿ عممية التعمـ، والتحسيف المدرسي، والتواصؿ 
مع المجتمع الخارجي، ومف األمور الطبيعية في ىذا المجتمع التعميمي أف يقـو عمى الشفافية 

داء المعمميف، الذيف يقوموف بزيارات متكررة لزمالئيـ داخؿ الفصوؿ الدراسية لتقديـ في أ
رشادىـ ودعميـ، فيتـ بناء قدرة المدرسة عمى التعمـ مف خالؿ التعمـ الجماعي  المشورة ليـ وا 
التعاوني؛ وفي المجموعة التعاونية يصبح ىناؾ ىدؼ مشترؾ وىو تحقيؽ أقصى درجات 

ميع األعضاء بما يحفزىـ عمى تحقيؽ إنجازا يفوؽ اإلنجازات الفردية لكؿ التعمـ والنجاح لج
منيـ، وىناؾ تركيز عمى المسؤولية الجماعية والفردية، والتي عمادىا المكاشفة والمصارحة 
والشفافية، فاألعضاء مسؤولوف عف إنجاز عمؿ عالي الجودة وعف تحقيؽ األىداؼ العامة 

يما بينيـ، كما يقدموف المساعدة والتشجيع الذيف يحتاجيما لممجموعة عبر أعماال مشتركة ف
الزمالء كي ينجحوا، وذلؾ بتوفير الدعـ األكاديمي والشخصي القائميف عمى االلتزاـ نحو 
زمالئيـ واالىتماـ بيـ، ويتعمـ األعضاء ميارات اجتماعية وينتظر منيـ أف يستخدموىا في 

عضاء كميـ مسؤولية توفير القيادة، وتقوـ تنسيؽ جيودىـ وتحقيؽ أىدافيـ، ويقبؿ األ
، ص ص 8008المجموعات بتحميؿ مدى فاعميتيا في تحقيؽ أىدافيا )محمد أحمد حسيف، 

304-306.) 
وىذا يعني التحوؿ نحو رؤية جديدة لمطالب الجامعي بتشجيعو عمى المشاركة في 

لمسؤوليات والمطالب، صنع القرار وضماف ذلؾ قانونيا، وىذه المشاركة تتـ عبر مزيدا مف ا
عطاء األولوية آلليات ضماف المساءلة والشفافية وتدفؽ المعمومات لمطالب ليتمكنوا مف  وا 
المشاركة في صنع القرارات، وضماف البعد االجتماعي في تقديـ التعميـ العالي بحيث يضمف 
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كماؿ التعميـ العالي، وتمبية تدابير تعزيز ال دعـ المالي العدالة واإلنصاؼ في الوصوؿ وا 
كمالو،  لمطالب، ومساعدة الطالب وخاصة مف الفئات المحرومة لموصوؿ إلى التعميـ العالي وا 
نشاء مسارات تعمـ أكثر تنوع  وتعزيز التماسؾ االجتماعي وتقميؿ التفاوتات االجتماعية، وا 
 ومرونة، وتأكيد سياسات تعزيز تكافؤ الفرص، وتعزيز برامج دراسية غير تقميدية، وضماف
المسؤولية االجتماعية لمجامعات لتعيد المعرفة إلى المجتمع لتمبية االحتياجات والتحديات 
المجتمعية الرئيسة، وتزويد المجتمع بالخريجيف ذوي الميارات المناسبة المطموبة لسوؽ 
العمؿ، وتوفير قاعدة معرفية أخالقية تستجيب لالحتياجات االجتماعية، وتطبيؽ المساءلة 

 Luis)ط الجامعات أماـ السمطات والمجتمع ككؿ حوؿ استخداـ الموارد العامة لنتائج نشا
Delgado, 2012, pp:3-5)   . 

 املساءلة أو احملاسبية -2

إف أي مسؤولية البد ليا مف شقيف: االلتزاـ، والمحاسبة أو المساءلة، ومف أىـ 
مطة الممنوحة لو، المؤشرات لتفعيؿ مبدأ المساءلة: تناسب حجـ مسؤولية الفرد مع الس

ووجود آليات لمعاقبة األفراد، وتطبيؽ آليات المساءلة عمى جميع العامميف دوف تمييز، 
وتناسب الجزاءات الموقعة عمى المخالفيف مع حجـ المخالفة، ووجود معايير قانونية لمثواب 

 والعقاب. 
لمساءلة وتتحقؽ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي بأف تراعي الجامعة الرقابة وا

اإلدارية مف خالؿ: وجود الئحة نظامية لمساءلة منسوبييا، ووجود قوانيف تكفؿ مساءلة 
المقصر في عممو أيا كاف منصبو، وتطبيؽ نظاـ المساءلة بموضوعية تامة، ومحاربة أنماط 
الفساد اإلداري والمالي فييا بشتى أشكالو، وتطبيؽ مبدأ الثواب والعقاب عمى منسوبييا، 

صالحيات ومسؤوليات الرئيس والمرؤوس، وتقييـ أعماليا بتقديـ تقارير مالية وتحديد 
متوازنة، ووجود أسس ومعايير محددة لجودة األداء والنتائج، ووجود نظاـ واضح وفعاؿ 
لمرقابة الداخمية، والحرص عمى تطبيؽ نظاـ الجودة واالعتماد في كافة أعماليا وأنشطتيا 

 (. 80-08، ص ص 8007محمد، )نورة بنت منيع، تياني بنت 
في تمبية مؤشر المساءلة والمحاسبية  ويسيـ بناء مجتمعات التعمـ بالتعميـ الجامعي

ز عمى النتائج، بما يعني تحديد نواتج تعمـ الطالب عند تصميـ ترك حيث إف مجتمعات التعمـ
ـ إلى ما يحدث أنشطة وفرص التعمـ، أي انتقاؿ التركيز في عممية التعميـ مما يقـو بو المعم
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نجازه، وىذا يؤثر عمى نوع األنشطة المستخدمة، وعمى  مف تغير فعمي عمى قدرات الطالب وا 
التقويـ التكويني بالمساءلة و طرؽ واستراتيجيات قياس تعمـ الطالب، واالىتماـ بصورة خاصة 
 أي تحويؿيؽ أىداؼ التعمـ، لمتمكف مف معالجة الموقؼ عندما ال يتمكف الطالب مف تحق

االىتماـ مف األنشطة في حد ذاتيا إلى مخرجات ىذه األنشطة ونواتجيا )محمد السيد، 
 (.083-088، ص ص 8006

يعني نقؿ تركيز الجيود التربوية مف التعميـ إلى التعمـ، والتركيز عمى تعمـ الطالب 
امعة واإليماف باف جميع الطالب يمكنيـ أف يتعمموا ويجب أف يتعمموا، وينبغي أف تتحمؿ الج

مسؤوليتيا الكاممة عف ذلؾ، وتحقيؽ وظيفتيا الحقيقية وىي ضماف تعمـ جميع الطالب، 
وتركيز عضو ىيئة التدريس عمى تحقيؽ نتاجات التعمـ بدال مف االىتماـ بتغطية الكتاب، أي 
االنتقاؿ مف ثقافة الكتاب المقرر والمذكرة الجامعية إلى ثقافة التعمـ وتعدد المصادر، 

جميع الوسائؿ الممكنة بما فييا تقنية المعمومات واالتصاالت لتيسير تعمـ الطالب، واستخداـ 
وبالتالي االلتزاـ بضماف تعمميـ، وتصبح المسؤولية عف تعمـ الطالب مسؤولية جماعية بدال 
مف المسؤولية الفردية، فبدال مف معالجة صعوبات التعمـ لدى الطالب بخفض التوقعات أو 

رة أو التوصية بدروس إضافية أو رسوب الطالب، أف تمكف المسؤولية اإلحالة إلى األس
سناد لمعالجة  جماعية لمعالجة الصعوبات عف طريؽ تصميـ مداخالت مالئمة، وتوفير دعـ وا 
الصعوبات أوال بأوؿ وقبؿ استفحاليا، كما تساعد الجامعة عمى تطوير آليات لمتابعة تقدـ 

 قافة التعاوف وتوسيع العمؿ المشترؾ.تعمـ الطالب ورصد الصعوبات، ونشر ث
فالحكـ الوحيد الصحيح عمى حدوث التحسف ىو النتائج القابمة  التركيز عمى النتائج؛و 

لممشاىدة والقياس، ويتضمف ىذا المبدأ اىتماـ الجامعة ببيانات تعمـ الطالب ودراستيا 
البتعاد عف وتحويميا إلى معمومات ومعارؼ تساعد عمى تحسيف التعمـ، كما يقتضي ا

التعميمات والمتوسطات التي تغفؿ الواقع الفعمي لتعمـ كؿ طالب بحد ذاتو، ويتطمب التركيز 
عمى النتائج إلى تعمـ كيفية قياس ما يتعممو الطالب، واالىتماـ بالتقييـ التكويني لمتمكف مف 

نشطة بحد معالجة الموقؼ عندما ال يتمكف الطالب مف التعمـ، وتحويؿ مجاؿ االىتماـ مف األ 
ذاتيا إلى مخرجات ىذه األنشطة ونواتجيا، مما يعني انتقاؿ التركيز مف عممية التعميـ وما 
يقـو بو المعمـ إلى ما يحصؿ مف تغير فعمي لقدرات الطالب، وىذا يؤثر عمى نوع األنشطة 
المستخدمة وعمى طرؽ واستراتيجيات قياس تعمـ الطالب، ويؤثر أيضا عمى طريقة متابعة 
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ء أعضاء ىيئة التدريس، ويظير ذلؾ مف خالؿ انتقاؿ التركيز مف المعمـ وما يقـو بو أدا
-0435المعمـ إلى التركيز عمى الطالب وما ينجزه الطالب )شركة تطوير الخدمات التعميمية، 

 (. 80-06ىػ، ص ص 0436
 : املخرجاتالبعذ الجالح

السيطرة عمى الفساد ، وتشمؿ النتائج: الكفاءة والفاعمية في إدارة النفقات، و 
 والمسؤولية، والعدالة في توصيؿ الخدمة بفعالية.                                           

 الهفاءة والفاعبية يف إدارة النفكات -1

مف مؤشرات حوكمة النفقات وتكمفتيا: ضماف فاعمية رسـ وتنفيذ سياسات سميمة 
. وذلؾ بأف يكوف ىناؾ قيمة (Arusha Cooray,2009, P.406)ذات جودة تنظيمية 

مقابؿ الماؿ بمعنى االستخداـ األمثؿ لمموارد لتحقيؽ األىداؼ والنتائج المستيدفة المقصودة 
 ومالءمة الممارسات والعمميات التي تميز تخصيص الموارد واستخداميا.

لمالية وتتطمب كفاءة إدارة النفقات إلى توافر مبدأ االستقاللية؛ وتعني االستقاللية ا
واألكاديمية؛ فاالستقاللية المالية ىي قدرة الجامعة عمى تحديد الرسـو الدراسية، وترحيؿ 
التمويؿ الحكومي الفائض، واقتراض األمواؿ واستثمارىا، وامتالؾ األراضي والمباني، وتراعي 
االستقاللية األكاديمية  حرية الجامعات وسيادة قراراتيا ورؤيتيا عند تصميـ المناىج 
الدراسية، وبناء البرامج التعميمية أو إلغائيا، وتحديد اليياكؿ األكاديمية، وتقرير أعداد الطالب 
الكمي، وتحديد معايير القبوؿ، وتقييـ البرامج، وتقييـ نواتج التعمـ وطرؽ التدريس، وحرية 
ؿ الجامعة وىيئة التدريس والطمبة في تتبع الحقيقة والمعرفة دوف قيود، والمبدأ المكم

لالستقاللية ىو مبدأ المساءلة والقياس لما يتـ إحرازه مف إنجاز وتقدـ عمى صعيد تحقيؽ 
أىداؼ الجامعات، بما يعني مساءلة أعضاء ىيئة التدريس والمديريف والموظفيف اإلدارييف 
والمجالس اإلدارية، وتقييـ إنجاز األىداؼ المؤسسية، وكذلؾ مبدأ اإلفصاح والشفافية بما 

اإلفصاح عف السياسات التعميمية والتنفيذية لمجامعات، وشفافية طرح اآلراء يشمؿ مف 
واألفكار والتعاوف والتنسيؽ بيف أفراد المؤسسة الجامعية، ونشر المعمومات بما في ذلؾ 
دخاؿ الخريجيف سوؽ العمؿ، ووجود آليات  أىداؼ المؤسسة والتحصيؿ العممي لمطالب، وا 

ووضع آليات لمتابعة التقييمات واالعتماد، واألساليب  داخمية وخارجية لضماف الجودة،
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المستخدمة لتقييـ أداء الطالب وأعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف، والمراجعة المالية، وعممية 
 (.   88-87، ص ص 8006/8007إدارة المخاطر، والتعامؿ مع سوء السموؾ )جفطة سناء، 
تعمـ تمبية متطمب البحث عف كيفية وىنا يمكف عبر االستثمار في بناء مجتمعات ال

توفير فرص تعمـ مكثفة في وقت أصبح فيو تخفيض التكاليؼ إلزاميا، حيث تتمتع مجتمعات 
التعمـ بجودة عالية، كما إف مجتمع التعمـ بعدسة اجتماعية لرؤية تعدد الثقافات يتضح أنيا 

ومياراتيـ وقيميـ إلى  يمكف أف تكوف تجميع مجموعة مف األفراد ومطالبتيـ إحضار معارفيـ
الطاولة لممساعدة في تحقيؽ تعمـ جديد، ويعمؿ المرء بمنظور متعدد الثقافات، ومجتمع التعمـ 
بيف الثقافات يركز عمى قضايا احتراـ التعددية الثقافية مثؿ قضايا الحد مف العنصرية، 

في الفصوؿ الدراسية والتسويؽ عبر الثقافات، والرعاية الصحية لمثقافات المختمفة، والتدريس 
عداد الموظفيف لمعمؿ في الخارج، وتقديـ المشورة لمطالب الدولييف، والتنوع  بيف الثقافات، وا 
المحمي، وىنا يتضمف مجتمع التعمـ أصواتا متنوعة تعكس وجيات نظر ثقافية عديدة ذات 

اليدؼ صمة بالموضوع محؿ االىتماـ وبالبيئة األكبر التي يعمؿ فييا مجتمع التعمـ، و 
األساسي مف تأسيس مجتمع التعمـ بيف الثقافات ىو تحقيؽ تغيير في العقمية الذىنية لجميع 
المعنييف مف خالؿ الترحيب باآلراء الثقافية المتعددة وتشجيعيا وتكريميا لمتواصؿ بيف 
الثقافات، ويتبع مجتمع التعمـ استراتيجيات تعمـ تستند إلى افتراض أف وسيمة الوصوؿ إلى 

عرفة والفيـ تقع داخؿ كؿ فرد ويتـ الكشؼ عنيا عندما يجتمع المتعمموف معا في محاولة الم
لمنمو والتطور والتعمـ مف خالؿ الجيود الجماعية، فمف خالؿ جمع أفراد متنوعيف معا سيتـ 

 .تعمـ أكبر، وينصب التركيز عمى خصائص األفراد
                               (Kent Warren, 2015, P. 591)        

كف مف استخداـ مستودعات التعمـ بكفاءة وفاعمية مَ واالستثمار في مجتمعات التعمـ يُ 
بما يفيد في توفير الوقت والماؿ المستنفذ في تطوير التعميـ والتدريس والتدريب عف طريؽ 

ناىج الدراسية، وتمكف المعمميف مف إعادة االستخداـ وتطوير برامج التعميـ والتعمـ والم
مكانية  الوصوؿ إلى عناصر التعمـ مما يعد حافزا لممعمميف الستخداـ المستودعات الرقمية، وا 
الوصوؿ إلى عناصر التعمـ التي تدعـ جودة التعميـ والتعمـ مف خالؿ البحث واالختيار 

دارة المعمومات والمعرفة ومشاركتيا لتطوير عناص وتوفير فرص  ،ر التعمـواالستخداـ، وا 
لمتواصؿ مع الباحثيف األكاديمييف األخريف مف خالؿ إنشاء شبكات بيف الزمالء في التخصص 
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توفير معمومات تكنولوجية جديدة تؤثر عمى األداء العممي وخبرات التعمـ لدى و نفسو، 
عادة تكييؼ عناصر التعمـ ضمف سياؽ ومحتوى جديد بدال مف إنشاء عنصر  الطالب، وا 

مكانية حفظ ج عادة استخداميا، وا  ديد، والوصوؿ إلى عناصر التعمـ المتاحة ومشاركتيا وا 
عناصر التعمـ ونتائج البحث عنيا الستخداميا فيما بعد، وتوفير عناصر تعمـ إضافية لمطالب 

، 8004الستكماؿ تعميميـ وتعزيزه، وتوفير أفكار مبدعة حوؿ التعمـ والمشاركة )نبيؿ جاد، 
 (.   348-347ص ص 

ونقطة االنطالؽ في مجتمع التعمـ ىي االنتقاؿ مف المنافسة الداخمية إلى التعاوف 
والتواصؿ، فالتعمـ يحدث عمى الصعيد الفردي والمجموعة ومف أجؿ المنفعة المتبادلة لمفرد 
والمؤسسة، وتتعمـ المؤسسة مف تجاربيا الناجحة والفاشمة، وتتعمـ مف تعامميا مع جميع 

طالؽ طاقتيا وتوظيفيا، وتمكيف العامميف بيا مف التأثير  المتعامميف معيا وبيئتيا الخارجية، وا 
 (.  78، ص 8009اإليجابي في المؤسسة ومستقبميا )ضحى حيدر، 

وييدؼ بناء مجتمعات التعمـ إلى تحسيف تعمـ الطالب، وتحسيف تجارب الطالب 
التخصصات بدال عف تجزئة داخؿ الفصوؿ الدراسية وخارجيا، وتوفير تكامؿ األفكار و 

كماؿ الدرجة العممية، وىنا تعد  التخصصات، والعمؿ عمى تزايد معدالت االحتفاظ بالطالب وا 
مجتمعات التعمـ تجربة تعمـ أكثر شمولية عبر التخصصات وداخميا، وتضع مجتمعات التعمـ 

ـ الطالب النظرية موضع التنفيذ مف خالؿ االستفادة مف عدد مف المكونات الحاسمة لتعم
وتطويرىـ، حيث يمكف الذىاب إلى أف التأثير البيئي األكثر أىمية عمى تنمية الطالب ىو 
مجموعة األقراف؛ فمف خالؿ االستخداـ الحكيـ والخيالي لمجموعات األقراف يمكف ألي كمية أو 
جامعة تعزيز تأثيرىا بشكؿ كبير عمى تعمـ الطالب وتنمية الشخصية مما يؤدي إلى تحسيف 

 . (Anne Goodsell Love, 2012, P.5)تائج تعمـ الطالب ن
مف خالؿ الكفاءة الداخمية والفاعمية تقاس إدارة اإلنفاؽ الجامعي  ولما كانت

بالعمميات؛ حيث تتمثؿ الكفاءة الداخمية في قدرة تتعمؽ الكفاءة الداخمية  كانتالخارجية، و 
المدخالت مع مالءمة نوعية الجامعة عمى إعداد أكبر عدد مف المخرجات نسبة إلى 

 ، وكانتالمخرجات لممواصفات الموضوعة وتوفير الموارد البشرية الالزمة لمقياـ بيذه األعباء
بنوع المخرجات التي تؤثر عمى العالـ الخارجي؛ حيث تتمثؿ الفاعمية تتعمؽ الفاعمية الخارجية 

ؤىالت والخبرات التي تمكنيـ الخارجية في قدرة الجامعة عمى تزويد الخريجيف بالميارات والم
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مف أداء المياـ الموكمة ليـ في مواقع العمؿ بجدارة، بما يعني التوافؽ بيف عمميات اإلعداد 
 (.07، ص 8006/8007وحاجات العمؿ مف الميارات المطموبة )جفطة سناء، 

ولما كانت الفاعمية التعميمية نظاـ متكامؿ أو منظومة أو نسؽ يتألؼ مف عناصر 
متفاعمة يؤثر بعضيا في بعض، وتعتمد في سبيؿ تحقيقيا عمى مجموعة مف  مرتبطة

المدخالت تتفاعؿ إلنجاز اليدؼ، أي تتوقؼ عمى كفاءة المدخالت والعمميات والمخرجات، 
بحيث إف تحقيؽ الفاعمية التعميمية يتطمب جودة األداء اإلداري الذي يركز عمى العمميات 

ي يركز عمى فعالية التدريس، واألداء التنظيمي الذي يركز عمى اإلدارية، واألداء التدريسي الذ
فعالية مناخ العمؿ والثقافة التنظيمية والييكؿ التنظيمي، واألداء التكنولوجي الذي يركز عمى 
التوظيؼ األمثؿ لألبنية والتجييزات المدرسية وأنظمة المعمومات واالتصاالت، ومخرجات األداء 

ارؼ والميارات والقيـ التي أضيفت لشخصية الطالب )محمد السيد، والتي تظير مف جممة المع
 (.083، ص 8006

فإف  االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ الثرية يسيـ في تطوير ىذه العناصر 
المكونة لمفاعمية التعميمية؛ حيث تستيدؼ فمسفة مجتمعات التعمـ تطوير كافة جوانب األداء 

صورة شاممة متكاممة، حيث تقوـ فمسفتو عمى تطوير الجامعي عمى جميع المستويات ب
عمميات تنفيذ المناىج الدراسية، وأساليب التعميـ، وتنمية جميع العامميف مينيا، والتعاوف بيف 
الجامعة والمجتمع، ودعـ القيادة المدرسية، وتحسيف المناخ الجامعي واإلداري، وتنمية 

لسياسات واألنظمة الجامعية،  وتطوير قدرات العالقات اإلنسانية بيف العامميف، وتطوير ا
الطالب المختمفة وبناء الشخصية المتكاممة ليـ مف خالؿ تطوير طرؽ تعمميـ وأنشطتيـ 
ومياراتيـ، ، وتدعيـ الروابط بيف الجامعة ومؤسسات المجتمع، وتدريب الطالب عمى العمؿ 

، والبحث غيير والعمؿ الفريقييدة لقبوؿ التالجماعي، باإلضافة إلى بناء ثقافة تنظيمية مؤ 
الجماعي، وتطوير األداء بنظرة مستقبمية، وتشخيص المشكالت التي تعوؽ األداء الجامعي، 
وتحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي الجامعة وبناء خطط لتنميتيـ المينية، وىذا يحقؽ 

توافؽ فكر وفمسفة  الكفاءة والفاعمية في إدارة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري، ويؤكد
مجتمعات التعمـ مع فمسفة وفكر تحسيف الفاعمية التعميمية لمجامعات المصرية، وبالتالي فيو 

أعمى في ظؿ وجود  فالطالب يحققوف مستوياتمداخؿ ضماف جودة األداء المدرسي،  أحد
 مجتمعات التعمـ.
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ية لمجتمعات ويشير دائما الطالب المشاركوف في مجتمعات التعمـ إلى نتائج إيجاب
التعمـ توضح مستويات عالية مف رضاىـ مثؿ: المشاركة النشطة، وفرص التواصؿ مع 
أعضاء ىيئة التدريس، والدعـ االجتماعي لمواجية تحدي تحسيف ميارات القراءة والكتابة 
وقمؽ التحدث أماـ الجميور، والتعمـ التجريبي في مجتمعات التعمـ الذي جعؿ الصفوؼ ذات 

ف ميارات حؿ المشكالت وزيادة فيـ المسؤولية االجتماعية، وتـ تخفيض العبء معنى وتحسي
 Anne Goodsell)التدريسي عمى أعضاء ىيئة التدريس وتـ زيادة العبء اإلرشادي 

Love, 2012, P.14)     . 
وتكمف فاعمية مجتمع التعمـ في أنو بيئة آمنة ومنظمة، ويركز عمى أىداؼ أكاديمية 

مع الرصد المتكرر لتعمـ كؿ طالب، ويمنح فرص إضافية لتعمـ الطالب  واضحة لكؿ طالب
الذيف يتعثروف منذ البداية مع بناء توقعات عالية لكؿ طالب، كما تسوده الثقافة التعاونية 
ألعضاء المجتمع المدرسي، وقيادة قوية وشراكات فاعمة مع أولياء األمور، والحد مف 

يتعمـ الطالب في مجموعات، وبذلؾ فإف الطالب الذيف الرسوب والتسرب لدى الطالب؛ حيث 
يواجيوف بعض الصعوبات أو الذيف يكوف مستوى تحصيميـ الدراسي منخفض يحققوف نجاحا 
أفضؿ في النواحي األكاديمية والشخصية، وتوفير تعمـ لمطالب أكثر عمقا وتكامال، وأكثر 

ريس المقررات بشكؿ جماعي أو في تعقيدا مما يؤدي إلى التطور الفكري لمطالب حيث يتـ تد
صورة حمقات دراسية، وتطوير الييئة التدريسية في جوانب التطور الشخصي واالجتماعي 
والميني، وتبادؿ وجيات النظر المختمفة ومعرفة الثقافات المتنوعة لألفراد واحتراميا، وتعزيز 

تقصي حوؿ مشكالت قيـ المواطنة عند الطالب مف خالؿ مشاركتيـ الفعالة في البحث وال
المجتمع المحيط والمشاركة في برامج الخدمة العامة لممجتمع، ونشر ثقافة التعمـ والتفكير 
والبحث والنمو الجماعي المستمر، وتعد طريقة جديدة لمتفكير تسمح لجميع العامميف 

، وتسمح بالمدرسة بالعمؿ كفريؽ، وتوزيع مياـ القيادة وأدوارىا عمييـ، واتخاذ القرار الجماعي
لممعمميف بتجريب استراتيجيات جديدة في مواقؼ التعمـ المختمفة، وتوفير البيئة الداعمة لعمؿ 
المعمميف وخاصة الجدد منيـ، ومواجية التحديات التي قد تعوؽ تحقيؽ جودة األداء 
التدريسي لممعمميف، وزيادة معدؿ الرضا الوظيفي واإلبداع الميني لدى المعمميف، وبالتالي 

قيؽ بيئة آمنة ومريحة ونجاحا أفضؿ في النواحي األكاديمية واالجتماعية والشخصية سواء تح
 (.  85، ص 8009لمطالب أو المعمميف )عبدالرحمف أبو المجد، 
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وتيدؼ مجتمعات التعمـ الثرية تدعيـ بنية التعميـ والتي يتاح فييا تجارب تعميمية، 
فصوؿ الدراسية والتعميـ اإللكتروني، مما يقمؿ ومعينات لمعمؿ، ومواد لمتدريب لمدمج بيف ال

التكاليؼ ويزيد سرعة األداء الناجح والكفاءة العالية في عممية تطوير عناصر التعمـ، وتدعيـ 
العممية التعميمية بأنماط تعمـ متعددة يمكف استخداميا لدعـ بيئات التعمـ المتنوعة مما يسيـ 

 في: 
 عمميف بتقديـ األفكار التعميمية الجديدةتنشيط التفكير االبتكاري لدى المت -
 السماح بمواصمة التعمـ أو التدريب في جمسات منفصمة متتابعة -
 تحقيؽ األىداؼ بوقت مناسب ومعقوؿ -
 تحديد ووضوح أىداؼ التعمـ التي تتفؽ مع المنيج الدراسي -
 وصوؿ المتعمـ إلى مستويات أعمؽ مف الفيـ -
 لسموؾ الحقيقي لبيئة العمؿ الحقيقيةإمكانية تكرار التطبيؽ والتركيز عمى ا -
 التشجيع عمى التعاوف والتفاعؿ االجتماعي وليس التركيز عمى التنافس -
 مقابمة الفروؽ الفردية -
 الوصوؿ األسرع لممعمومات -
 تمكيف المتعمـ مف تكويف مصادر معرفتو وبيئة تعممو الخاصة بو  -
بعاد الممؿ عف المتعمميف والع -  ـمؿ عمى استمرار انتباىيإثراء النشاط التعميمي وا 
تنمية ميارات التفكير وذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى مصادر االتصاؿ والتشجيع عمى  -

التفكير الترابطي داخؿ عقؿ المتعمـ، كما أنيا تدعـ التفكير المنطقي مف خالؿ عناصر 
المعمومات التي ترتبط معا والتي تجعؿ المتعمـ يبني معرفتو بواسطة صنع االرتباطات 

 ت المعنى بيف العقد عندما يفيـ العالقات البينية بياذا
التفاعمية حيث توفر بيئة تعمـ متمركزة حوؿ المتعمـ تقوـ عمى أساس االتصاؿ المتبادؿ  -

 بيف المتعمـ وبيئة التعمـ 
إيجاد شبكة مف التفاعالت واالتصاالت المترابطة التي تساعد عمى الوصوؿ لممعمومة مف  -

 بشكؿ سريع   أي موقع ببيئة التعمـ
 استخداـ أنماط مختمفة مف التغذية الراجعة مما يثير الدافعية لدى المتعمـ -
 تعميـ عمميات التفكير الناقد  -



 م4244( 38) -4ج-مارسعدد                                     ..            .االستثمار في  بناء مجتمعات التعلم 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 551 - 

 إمكانيات الوصوؿ السريع والسيؿ لمستودع ضخـ مف المواد المختمفة -
إثراء المحتوى التعميمي بكـ ىائؿ مف المعمومات، ويكوف المتعمـ أقدر عمى االستفادة مف  -

لمعمومات بالطريقة التي تؤدي إلى جعؿ التعميـ ذي معنى مما يسيـ في بقاء أثر التعمـ ا
 مف خالؿ تنشيط دور المتعمـ في عممية التعمـ باعتباره مشاركا فييا

إتاحة فرص تجميع المعمومات مف مصادر متنوعة، وربط ىذا الكـ المعموماتي باستخداـ  -
 وجيات نظر مختمفة لممعمومة الواحدة

مرونة وحرية الحركة لممتعمـ  بما يمكف المتعمـ مف تتبع الموضوع بالنمط الذي يناسب ال -
قدراتو واىتماماتو، كما ينتقؿ بحرية مف فكرة ألخرى دوف أية قيود، ومف ثـ فيي بيئة 
مرنة تتطمب مف المتعمـ اتخاذ القرار بما ينمي لديو ميارات التفكير العميا لتنمية الجوانب 

 و المعرفية لدي
التنوع فيي توفر بيئة تعمـ متنوعة يجد فييا كؿ متعمـ ما يناسبو في ظؿ شروط حسف  -

مكانية الدمج والتكامؿ بيف معمومات متعددة  اختيار واستخداـ العديد مف الوسائط وا 
 الوسائط 

 زيادة فعالية المواقؼ التعميمية التعممية -
 توفير بيئة لالتصاؿ التفاعمي -
-046، ص ص 86، ص 8004والتعمـ التعاوني )نبيؿ جاد، بناء المعرفة التعاونية  -

049.) 
وطالب مجتمع التعمـ أقؿ عرضة لممشاكؿ النفسية بسبب قدرتيـ عمى بدء المحادثات 
مع اآلخريف بسيولة أكبر خاصة أف لدييـ شيء مشترؾ مع فرؽ العمؿ التي يتعمموف مف 

تضح ذلؾ مف اتصاالت الطالب مع خالليا، وكذلؾ التطور اإليجابي لمعالقات االجتماعية وي
أقرانيـ وأعضاء ىيئة التدريس كوف المعمـ ىو المستشار األكاديمي لمطالب، مما يحسف أداء 
الطالب في مجتمع التعمـ، وتوجد أربعة عوامؿ رئيسة لنجاح الطالب في مجتمع التعمـ ىي: 

ستراتيجيات التعمـ التعاوني دعـ األقراف، وتقييـ األقراف، وثقة المجموعة، وبيئة التعمـ، وأف ا
تعد أكثر تجربة صفية مفيدة لجميع الطالب، فتنبأ وجود التعمـ التعاوني في مجتمعات التعمـ 

                          .    (Anne Goodsell Love, 2012, P.12)بمعدالت أداء ونتائج تحصيؿ أعمى لمطالب 
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 السيلطرة عبى الفساد -2

ديمي أكبر تيديدا لمشروعات اإلصالح بالتعميـ الجامعي ىذا ويعد الفساد األكا
المصري؛ والذي تتجسد أبرز مظاىره في غمبة االنتفاع الشخصي لمسمطة األكاديمية عمى 
االنتفاع العاـ وصالح الطالب، وكذلؾ ضعؼ جودة التعميـ ) معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 

 (.80-80، ص ص 8009
ف مف أبرز معالـ القصور والفساد في إلى إ (8008ت دراسة أشرؼ السعيد )وأشار 

التي ال تشجع روح التعاوف و  ،الثقافة غير الصحيةصري غمبة منظومة التعميـ العالي الم
والحوار والمناقشة العممية البناءة، حيث يغمب الصراع والتحزبات مما يعرقؿ بدوره إثراء وثراء 

ات المالية لمؤسسات التعميـ العالي في المعرفة العممية داخؿ أروقة الجامعة، وعجز المخصص
مقابؿ تزايد أعداد الطالب وارتفاع تكمفة التعميـ الجامعي مما انعكس بالسمب عمى البنية 
التشغيمية لمؤسسات التعميـ الجامعي مف قاعات ومعامؿ ومعينات تعميـ فمـ تعد قادرة عمى 

وىذه األوضاع أثرت عمى مناشط  استيعاب الزحؼ الطالبي أو الوفاء بمطالب التطور المعرفي،
 مؤسسات التعميـ العالي المختمفة؛ حيث إف:

  المقررات الدراسية في الغالب غير مترابطة مع بعضيا البعض، وال تعبر عف نسؽ فكري
عاـ منتظـ حولو، وغالبا ما ال تواكب المناىج عصر التحوالت الكبرى وال تسمح لمطالب 

اعي وال تتوافؽ مع التغيرات التي تحدث في محتوى المعرفة بالتفكير العممي أو النقدي اإلبد
شكالياتو.  ذاتيا وال تقدـ متطمبات التفاعؿ الناجح مع المستقبؿ بتغيراتو وا 

  أساليب التعميـ تقـو عمى أسموب المحاضرة في أغمب األحواؿ مما يكرس ثقافة الذاكرة
الطالب في مقابؿ معمومات  التي ال تيتـ إال بالحفظ واالستظيار والخنوع والخضوع مف

يقدميا األستاذ ليست عرضة لمتحميؿ والنقد أو المقابمة مع ما يخالفيا مف آراء ونظريات، 
مما ينتج عنو في النياية عقوال نمطية مقمدة سيمة االنقياد قميمة الحيمة تفتقد القدرة عمى 

 المبادأة واالبتكار وتخشى التغيير والتجديد.  
 عميمية بالجامعة حوؿ الكتاب الجامعي الذي يحتوي نصوصا ال تتيح تمركز العممية الت

النقاش وكأنيا حقائؽ مطمقة، وىذا يتعارض مع عممية تكويف شخصية قادرة عمى البحث 
بداء الرأي والمناقشة.  والتفكير الحر المستقؿ والمبدع القادر عمى االنتقاء واالختيار وا 
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  ارد والمخصصات المالية أو النقص في العنصر قصور المكتبات الجامعية إما لقمة المو
البشري المؤىؿ، ويتسبب ىذا القصور في ضعؼ دورىا في الوفاء بمتطمبات بناء شخصية 

 محبة لمعمـ واالطالع والبحث والتنقيب وعف بناء عقمية مرنة متنوعة الرؤى.
 بحث وفي قمة االستفادة مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في عمميات التعميـ وال

التواصؿ والحوار األكاديمي مع المؤسسات المناظرة في الداخؿ والخارج، وفي بناء أوعية 
معمومات متكاممة تسيـ في استثمار الجيود العممية واإلمكانات المتاحة بالجامعات، 

 فالتعميـ الجامعي مف أبطأ المياديف استجابة لممستحدثات التكنولوجية.
 متحانات حيث ال زالت تعتمد لدرجة كبيرة عمى االمتحانات تقميدية نظـ التقويـ واال

التحريرية التي تقـو عمى قياس القدرة عمى الحفظ واالسترجاع دوف قياس قدرة الطالب 
عماؿ الفكر والتحميؿ وتكويف الرأي مما يؤدي إلى إىدار الطاقات اإلبداعية  عمى الفيـ وا 

صدار الحكـ.الخالقة لدى المتعمميف ويفقدىـ ميارات التفكي  ر والتطبيؽ والتحميؿ وا 
  ضعؼ الميارات العممية والتطبيقية حيث ال توجو البرامج التعميمية العناية الكافية

ؼ البنية التحتية لمجامعات مف مختبرات لمتطبيقات العممية والخبرات الميدانية نظرا لضع
وورش ومواد كافية لمتجريب واالكتشاؼ، ونظرا لضعؼ قنوات االتصاؿ مع المعامؿ 

 والمصانع والمؤسسات اإلنتاجية
  صعوبة التفاعؿ المباشر بيف األستاذ والطالب وضعؼ فرص التممذة العممية والمينية

يب عضو ىيئة التدريس مف الطالب مما الحقيقية داخؿ أروقة الجامعة بسبب ارتفاع نص
 (. 99-98يعوؽ القدرة عمى بناء الفكر وتنمية اإلبداع وتعديؿ االتجاىات )ص ص 

وىذا الحاؿ يتطمب البحث عف مستقبؿ أفضؿ لإلنساف و مواجية الفساد العممي  
فير مناخ بإيجاد مناخ مغاير لمتعميـ الجامعي والبحث العممي والتنمية التكنولوجية، وضرورة تو 

يؤكد عمى أىمية رعاية البحث العممي ومؤسساتو، واتباع قواعد مناسبة لتخطيطو تشجيع 
أنشطة البحث العممي ودعـ مؤسساتو، والتي مف أىميا الجامعات، ودعـ تطوير مجاالت 
بحثية ميمة كعمـو الميزر وتطوير بدائؿ الطاقة، والتكنولوجيا الحيوية، واليندسة الحيوية 

ينات التي تبشر بتطورات غير مسبوقة في مجاؿ الزراعة والغذاء وىو ما تحتاجو وثورة الج
الدوؿ النامية، مجاالت بحثية ليا ابتكارات جديدة وحموؿ لمشكالت العمميات اإلنتاجية، 
والحاجة إلى تعظيـ االستفادة مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتطبيقاتيا في التعميـ 
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طالؽ حرية اإلبداع واالبتكار لطرح أفكار بحثية أكثر تطورا وحداثة والتدريب والبحث الع ممي، وا 
تتواكب مع اقتصاد المعرفة وتناـ دور الموارد البشرية األكثر كفاءة وقدرة عممية، وىذا كمو 
يتطمب تعزيز قدرات العمـ والتكنولوجيا بالجامعات وتوظيفيا لخدمة متطمبات تنمية المجتمع 

ومف خالؿ االستثمار في بناء (، 65-68، ص ص 8009سف يوسؼ، يد، مح)معتز خورش
 إيجاد ىذا المناخ المغاير. مجتمعات التعمـ يمكف 

كما يمكف لمجتمعات التعمـ السيطرة عمى أجواء الفساد الجامعي مف خالؿ بناء ثقافة 
ات جامعية جديدة تستند إلى التأكيد عمى المينية، والتعمـ التعاوني، وفرؽ العمؿ وميار 

االتصاؿ، وعمى الشراكة والتنمية المينية لألعضاء، والتأكيد عمى عمميات االستقصاء والتفكر 
وتطبيؽ معايير الجودة، فمجتمعات التعمـ تعد مف أفضؿ الوسائؿ وأىميا في تحسيف كفاءة 
األداء  وتحسيف فاعميتو، فعند تنفيذ أنشطة التعمـ والتخطيط ليا عبر التفكير الجمعي وتشارؾ 
الخبرات العممية يسيـ في تحسيف تعمـ الطالب وتطوير الشعور بالمسؤولية الجماعية عف 
عادة بناء ثقافتيا  تحقيؽ الغايات المشتركة وذلؾ مف خالؿ إعادة ىيكمة عمؿ الجامعة، وا 
لترسخ مفيـو التعاوف بدال مف العزلة، وتشارؾ القيادة بدال مف التفرد في اتخاذ القرارات، 

مينية في سياؽ العمؿ بدال مف البرامج التدريبية الجاىزة المصممة لتالئـ الجميع والتنمية ال
 (.086-084، ص ص 8006وتكاد ال تفيد )محمد السيد، 

 املسؤولية -3

تتيح مجتمعات التعمـ الثرية بيئات تعمـ غير تقميدية تتسـ باإليجابية والتحكـ 
حساسا بتحمؿ حيث أعطت لممتعمـ تحكم ؛واالستقاللية والمسئولية ا أكثر في بيئة تعممو، وا 

مسئولية تعممو، كما سمحت لو باكتشاؼ المعمومات ومخرجات التعمـ والوصوؿ إلييا بنفسو 
سواء حقائؽ أو مفاىيـ أو ميارات أو اتجاىات أو ميوؿ، والمساعدة عمى بقاء أثر التعمـ 

 .ستخدمو في مواقؼ الحياة الحقيقيةوانتقالو إلى مواقؼ جديدة، وي
يأخذ بزماـ المبادرة لتشخيص حاجتو لمتعمـ ووضع و الطالب مسؤوؿ عف تعممو، 

أىداؼ التعمـ وتحديد مصادر التعمـ واختيار استراتيجيات تعمـ قابمة لمتطبيؽ وتقويـ نتائج 
متقف لميارات فكرية وتطبيقية، ومطمع، وعمى معرفة بالعالـ  مجتمع التعمـالتعمـ، فالمتعمـ في 

تماعية والطبيعية وأشكاؿ البحث األساسية، ومسؤوؿ عف تصرفاتو وعف قيـ بمظاىره االج
المواطنة، وفاعؿ في مجتمعو، ومبدعا ومبتكرا وناقدا وقادرا عمى التكيؼ مع تحديات العصر، 
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دارية وتخصيصية مثؿ الميارات الرقمية  واكتساب ميارات واتجاىات شخصية ومينية وا 
وأدوات االتصاؿ الشبكية، والتكيؼ واإلبداع، واالتصاؿ الفعاؿ، لمتعامؿ مع التكنولوجيا الرقمية 

وميارات العمؿ في فريؽ، والميارات الشخصية واالجتماعية، والميارات اإلنتاجية، وتحديد 
نجاز المياـ )صفاء عبدالوىاب،   (.    338، ص 8007األولويات والتخطيط وا 

تعمـ تزويد المتعمميف مجتمع ال وسيتيح االنتقاؿ مف التعمـ الذي يقوده المعمـ إلى
تتاح و بمجموعة مف الكفايات والميارات الضرورية لمنجاح في االقتصاد العالمي المعاصر، 

أماـ المتعمميف فرصة تدبر أفكارىـ وتعزيز مياراتيـ التحميمية، وتعزيز قدرات التفكير النقدي 
ظيار روح المبادرة وتعزيز االستقاللية ) ، ص 8005سينتيا لونا سكوت، واإلبداعي لدييـ، وا 

03  .) 
يفيد في التعمـ اإلجرائي بما عمى التعمـ مؤشر المسؤولية؛ حيث يعتمد ويدعـ مجتمع 

اكتساب ميارات حؿ المشكالت والثقة بالنفس والتغيير التحويمي عمى المستويات الشخصية 
طوي عمى تحمؿ نوىو ي ،والمينية والمجتمعية مف خالؿ إعادة النظر في العمؿ والممارسة

المسؤولية مف خالؿ التواصؿ وتوجيو الطاقة البشرية نحو رؤية شاممة ونتائج تخدـ المصمحة 
المشتركة عمى أفضؿ وجو، ويفيد مجتمع التعمـ في تعزيز العالقات بيف المعمميف واآلباء 
 والطالب، وفيـ أفضؿ لمقضايا، وزيادة مشاركة أولياء األمور في تعمـ أبنائيـ، وتحسيف
السموؾ، وتحسيف حضور الطالب وجذبيـ لممدرسة، وتحسيف المشاركة واألداء لمطالب، 

المواقؼ المرتبطة بالتغيير الشخصي اإليجابي والمرونة وتنمية لدييـ القيادة العممية عبر 
  .والتمكيف والتفاؤؿ والتحفيز، وتنمية قدرات التعاوف والعمؿ الجماعي والتواصؿ

(Judith Kearney& Ortrun Zuber-Skerritt, 2012, pp:402-405) 
ويعمؿ مجتمع التعمـ عمى إيجاد بيئة جامعية داعمة ومحفزة عمى التعمـ، بيئة تعاونية      

تسودىا الثقة ومساعدة األفراد بعضيـ بعضا، بحيث يتولد لدييـ إحساس بأنيـ أسرة واحدة 
عضو في جماعة أو فرد في فريؽ، ومف ثـ يتعمـ شعور الفرد بأنو و تعمؿ بتوافؽ وانسجاـ، 

الطمبة أنيـ ال يمكف أف يكونوا في عزلة بذاتيـ، وال معتمديف تماما عمى األخريف، مما يؤكد 
 برات الشخصية لدى المعمـ والطالب.عمى التعمـ الجماعي، وتنمية الميارات والخ

ؿ أيضا عف نجاح وال يتحمؿ األعضاء في مجتمع التعمـ مسؤولية نجاحيـ فحسب ب
سي امات وقيـ فريدة يجب المجموعة، والمجتمع ىو مجموعات مف األفراد لكؿ منيـ توقعات وا 
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يعترؼ كؿ عضو في مجتمع التعمـ بالمواىب واإلسيامات والخبرات واإلمكانيات تعزيزىا، ف
 لألفراد األخريف في المجتمع، وتنمية عادات مثؿ التواصؿ في الوقت المناسب، وردود فعؿ
صادقة ومتوازنة، ورفض االنقسامات الزائفة بما ينمي االحتراـ والثقة والعالقات االجتماعية، 
وتتـ مشاركة المعمومات واالىتمامات والموارد، وتمثؿ مجتمعات التعمـ إضافات متكاممة 

-Josh Bernstein, 2016, pp: 642) التعميميةلمكميات والجامعات لمناىجيا وأجوائيا 
مطة وتقاسـ المسؤوليات ز مجتمع التعمـ تحقيؽ التمكيف مف خالؿ توزيع السويعز  ، (643

مستويات  يحسفوجود عالقات تفاعمية إيجابية مما  مف أجؿ إطالؽ قدرات اإلبداع ودعـ
 وينمي قيـ االنتماء والوالء.األداء واإلنجاز 

ث يتـ ويتميز مفيـو مجتمعات التعمـ عف العديد مف بيئات التعمـ واألساليب، حي
التعمـ في الفصؿ الدراسي أو المؤسسة أو في المجتمع األكبر الذي يعيش ويعمؿ فيو األفراد، 
فتسمى بمجتمعات التعمـ المينية أو مجتمعات التعمـ الديناميكية أو مجتمعات الممارسة، وىي 

رؾ مجتمعات تجعؿ األفراد أكثر إنتاجية، وتضع مسؤولية أكبر عف التعمـ عمى الطالب، ويتشا
أعضاء مجتمع التعمـ المسؤولية عف تعمميـ وتعمـ زمالئيـ، ويجمب األعضاء المعرفة 
والميارات التي تسمح ليـ بتعميـ األعضاء اآلخريف والتعمـ مف بعضيـ البعض ومعيـ، وال 
يكتسب المتعمموف المعرفة والميارات معا فحسب بؿ ينتجوف أيضا معارؼ جديدة كمجموعة، 

التدريس والموجيوف والخبراء اآلخروف داخؿ مجتمع التعمـ كمنسقيف أو ويعمؿ أعضاء ىيئة 
أدلة أو زمالء وشركاء في عممية التعمـ، ويوجد شعور بالدعـ المتبادؿ لممساعدة في تمبية 
الميمة واألبعاد االجتماعية، ويتطور جو يشجع التعمـ النشط والتعاوف والفضوؿ واالستفسار 

       (Kent Warren, 2015, pp: 590-591).والتأمؿ كعناصر أساسية 
ويتحمؿ جميع أصحاب المصمحة كؿ في موقعو المسؤولية في مجتمعات التعمـ: حيث 
يشارؾ جميع أصحاب المصمحة في تصميـ وتنفيذ وصيانة مجتمعات التعمـ سواء التقميدية أو 

مخاوؼ الطالب  عبر اإلنترنت، فيشاركوا في تصميـ مجتمعات التعمـ التفاعمية لمتغمب عمى
الجدد حوؿ عبء العمؿ األكاديمي وحوؿ تكويف صداقات، وتكويف مجموعات مجتمع التعمـ 
مثؿ الفنوف والمغامرة والشعر واإلعداد الوظيفي، والصحة والتماريف واالبتكار وريادة األعماؿ 

كاديمية، لتعزيز التنشئة االجتماعية بيف الطالب ذوي االىتمامات المشتركة خارج التوقعات األ 
كما يعمموا عمى دعـ مجتمعات التعمـ بشكؿ كبير لتزيد مف رضا الطالب ونوعية حياتيـ، 
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نشاء منصات لمتعمـ عبر اإلنترنت وبيئات التعمـ االفتراضية، وتتوسع مجتمعات التعمـ إلى  وا 
طة ما وراء حدود الفصوؿ الدراسية المادية لتشمؿ األنشطة الالمنيجية وعبر اإلنترنت واألنش

خارج الحـر الجامعي، وتعزيز التنوع، ومجتمعات التعمـ ليست جديدة عمى التعميـ العالي ولكف 
تنسيقيا الحالي وشعبيتيا وعدد التعديالت والمتغيرات عبر اإلنترنت جعمتيا لـ تعد التجربة 
ممزمة بالفصوؿ الدراسية أو حدود الحـر الجامعي، ويتمتع المستفيدوف مف مجتمعات التعمـ 
عبر اإلنترنت بمزايا فكرية واجتماعية تفوؽ ما قدمو أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف وبرامج 

                .(Josh Bernstein, 2016, P. 644)الدراسة بشكؿ تقميدي 
 العذالة يف تكذيه اخلذمات التعبينية -4

 Arusha)إف مف مؤشرات حوكمة النفقات ومتطمباتيا: ضماف سيادة القانوف 
Cooray,2009, P.406) 

ويمكف ىنا لمجتمع التعمـ تحقيؽ تغيير إيجابي عمى مستويات التعمـ الشخصي 
والميني والفريقي والمجتمعي مف خالؿ التعمـ التشاركي والبحث العممي، وتحديد الخصائص 
 الرئيسة لمجتمع التعمـ المستداـ مف حيث التصميـ والمنيجية والمنيج، فغياب النوعية الجيدة
لمتعميـ يؤدي لمحرماف االجتماعي واالقتصادي لمجموعة مف البشر وارتفاع معدالت البطالة 
والجريمة وقمة التحصيؿ في التعميـ واالستبعاد مف التعميـ العالي، في حيف يسيـ التعميـ الجيد 
 في فيـ تنمية الفيـ لممبادئ والعمميات الرئيسة مف أجؿ التنمية المستدامة لمجتمع التعمـ،
فيتـ تقييـ التعميـ وتتبع نتائجو مف حيث األصالة والقيمة، وعند مشاركة مجموعة في أستراليا 
مف المياجريف المحروميف في مجتمع التعمـ مف خالؿ التعمـ التشاركي والبحث العممي تحقؽ 
تغييرا إيجابيا وتطوير نموذج مفاىيمي لطرؽ جديدة لمعمؿ والمعرفة والوجود في مجتمع التعمـ 

 .المستداـ
        (Judith Kearney& Ortrun Zuber-Skerritt, 2012, P. 400) 

وتضـ مجتمعات التعمـ شبكات الطالب االجتماعية التي مف شأنيا تعزيز العادات والثقافة      
ي األكاديمية، وتتبنى مجتمعات التعميـ مبادئ التعميـ الديمقراطي، والتعميـ لمعمؿ، والتكامؿ ف

المناىج الدراسية، وترابط مسؤوليات المعمميف عف إجمالي الحالة التعميمية لمطالب، ومعالجة 
تشرذـ جيود األساتذة والطالب، ومعالجة مشكمة شد الحبؿ بيف أىداؼ الجامعة المختمفة 
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بتوليد معرفة جديدة وبناء العقوؿ، والمشاركة في إنشاء المعرفة مف خالؿ العالقات بيف 
 .وبيف الطالب والمعمميف، ومف خالؿ البيئة التي تتـ فييا ىذه العالقاتالطالب، 

                   (Anne Goodsell Love, 2012, pp:9-10)    
ومف الفوائد والعوائد االقتصادية لتحويؿ بيئة التعميـ إلى مجتمعات تعمـ ثرية تطبيؽ 

لمشكالت التعميمية؛ حيث إف تطبيؽ مجتمعات التعمـ الثرية يرشد المفاىيـ االقتصادية لحؿ ا
تكمفة االقتصاد األسري والمجتمعي والحكومي، ويعمؿ عمى تحسيف نوعية التعميـ، وذلؾ مف 
منطمؽ النتائج التعميمية اإليجابية الناتجة عف التطبيؽ واختيار بيئات تعميمية أكثر مناسبة 

ص التعميـ لمفئات المحرومة والطبقات الفقيرة بما يحقؽ لممتعمميف، واجتماعيا تحسيف فر 
األساس الديمقراطي في التعميـ مف حيث إيجابية الطالب والتفكير النقدي وحرية البحث وحرية 

 االختيار.
 ويمكف لمجتمعات التعمـ ترشيد النفقات التعميمية وتحقيؽ العدالة، ألنيا  : 

 ج المتعمـ المتجوؿ والمستكشؼتعد نمطا تربويا بنائيا يتمحور حوؿ نموذ -
تطور القدرات والميارات التفكيرية العميا لدى الطالب كالتحميؿ والتركيب والتقويـ حيث  -

 يتطمب التعمـ استخداـ الخياؿ والتأمؿ واإلبداع
 تشجع العمؿ الجماعي والتعامؿ مع المصادر المتنوعة لممعمومات بكفاءة. -
 ة اإلنترنت ألىداؼ تعميمية تستغؿ التقنيات الحديثة بما فييا شبك -
تمنح الطالب إمكانية البحث في نقاط محددة بشكؿ عميؽ ومدروس ولكف مف خالؿ  -

 مياـ مختارة ومحددة مف قبؿ المعمـ
 تضمف عدـ تشتيت الطالب وتكثيؼ جيودىـ في االتجاه المطموب لمنشاط المكمفوف بو -
 التعمـ أيضا تشجع تبادؿ اآلراء واألفكار بيف الطالب مع تأكيد فردية -
 تمنح المعمـ خالليا فرصة لطالبو الستكشاؼ المعمومة بأنفسيـ وليس تزويدىـ بيا -
 تحفز الطالب عمى التعمـ الذاتي وفقا لمياراتيـ وقدراتيـ، فتزيد اىتماميـ ودافعيتيـ -
 تحتوي عمى أنشطة تعميمية متنوعة -
 موعة الواحدةتراعي الفروؽ الفردية بيف الطالب في توزيع األدوار داخؿ المج -
 تحوؿ دور المعمـ مف ناقؿ لممعمومات إلى ميسر ومنظـ لعمميتي التعميـ والتعمـ -
 ال تعتمد عمى المعمـ والكتاب المدرسي كمصدر وحيد لممعرفة، فالطالب باحث -
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 تصمح لجميع المراحؿ التعميمية وفي كافة المواضيع والتخصصات -
 يمية والبحث عف المعمومات   تقدـ استخداـ آمف لإلنترنت خالؿ األنشطة التعم -
 يمكف توظيفيا في صورة أنشطة جماعية -
 يمكف إحاطة البنية األساسية ليا بعناصر تحفيزية كإعطاء المتعمـ دورا ما يمعبو -
 يمكف تطبيقيا في جميع المقررات والتخصصات  -
 تقدـ وتعمـ ميارات حياتية مثؿ االكتشاؼ واالستنتاج واالستنباط والتعميـ -
 صة لإلبداع والتعمـ النشط والمستداـتتيح الفر  -
 تتيح الفرصة الستكشاؼ قضايا معينة مف جانب المتعمـ -
 تتيح الفرصة لكؿ متعمـ لتشكيؿ بناء معرفي خاص بو ومف إبداعو -
 تشجيع دائما المتعمـ عمى التفاعؿ مع مصادر المعمومات عمى اإلنترنت -
 تحفز خياؿ المعمـ -
 خاص بو في الوصوؿ لممعرفةتمكف كؿ متعمـ أف ينتج مسار تعممي  -
 تتيح التعمـ المرف في أي وقت وأي مكاف -
 تساعد المعمـ عمى التركيز عمى ميارات التعميـ المطموبة لمتعمـ النشط والتفاعمي -
 تشجع االستخداـ الفعاؿ والمنظـ لوقت اإلنترنت عبر االستقصاء -
ي أو الجماعي )نبيؿ استيعاب حاجات التعمـ المتنوعة لدى المتعمميف سواء العمؿ الفرد -

 (. 407-406، ص ص 8004جاد، 
مف  ؤسسة التعميميةألدوات األكثر جدوى في تمكيف الموتعد مجتمعات التعمـ أحد ا

عادة بناء مف خالؿ إعادة ىيكمة عمميا تحسيف أداءىا  بشكؿ عاـ حوكمة نفقاتيا عبر  وا 
التعميـ، وتبنى مفيوـ التعاوف ثقافتيا بحيث تركز عمى التعمـ والنواتج بدال عف التركيز عمى 

بدال عف العزلة، والتشارؾ بدال عف الفردية، فمجتمعات التعمـ عبارة عف مجموعات مف األفراد 
تتشكؿ وفؽ أطر متعددة ومستويات مختمفة يجمعيـ االىتماـ المشترؾ بما يجعؿ أدائيـ أكثر 

يح تبادؿ الخبرات واكتساب كفاءة وفاعمية ويعمموف بصورة تعاونية مف خالؿ أوعية متعددة تت
أفضؿ الممارسات ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجو عمميـ، ويكوف تعمـ الطالب بؤرة 
التركيز لعمؿ مجتمعات التعمـ في المدارس الذيف ينخرطوف في عممية منيجية مستمرة مف 

ألمر الذي يساعد البحث االستقصائي واإلجرائي لتحديد توقعاتيـ وكيفية تقييـ مدى تعمميـ، ا
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ج عمى توجيو إمكانات المدرسة لغايتيا األساسية وىي تحسيف تعمـ الطالب، ويقـو نموذ
عمى: القيادة التشاركية الداعمة، والرؤية والقيـ والقناعات التعمـ البنائي لمجتمع التعمـ 

ظيمية المشتركة، التعمـ الجمعي لدعـ تعمـ الطالب، تشارؾ الممارسات والخبرات، وبنية تن
داعمة توفر الوقت والموارد الالزمة، وعالقات إيجابية مبنية عمى الثقة واالىتماـ واالحتراـ 
المتبادؿ، وتشكؿ الرؤية والقيـ واألىداؼ المشتركة داخؿ المدارس المحرؾ األساس لعمؿ 
مجتمعات التعمـ، ويكوف التعمـ الجمعي ىو المنتج األىـ ليذه المجتمعات )شركة تطوير 

 (.00-00ىػ، ص ص 0436-0435مات التعميمية، الخد
وبالتالي تحوؿ مجتمعات التعمـ ممارسات التدريس بالكمية إلى بيئات تعمـ موثوقة 
وآمنة تشجع مثابرة ونجاح الطالب، واستبقاء الطالب ونجاحيـ، والتقدـ المستمر نحو 

والنقدي، ومف الحصوؿ عمى الدرجة العممية، ونمو قوي في ميارات التفكير األكاديمي 
إجراءات أو أدوات مجتمعات التعمـ التي تعزز المشاركة النشطة لمطالب في مجموعة متنوعة 
مف عمميات التعمـ لتحقيؽ ىذه النجاحات: األساليب التربوية النشطة، والتعاوف بيف أعضاء 

نشط ىيئة التدريس، والمناىج التكاممية، وتطوير استراتيجيات التعمـ الجامعي، والدور ال
دارة المنتديات  ألعضاء ىيئة التدريس في تدريب الطالب عمى كيفية تشكيؿ المجموعات وا 
فيما بينيـ، وأف ىذه األنشطة ىي جزء ال يتجزأ مف تعميميـ وليس مجرد عمؿ إضافي لمطالب 
الذيف يواجيوف مشاكؿ، ودمج الطالب ومشاركتيـ في خدمة المجتمع يوفر تنمية أكبر لقيادة 

ثراء التعمـ وتحسيف األداء األكاديمي، وزيادة مف مستوياتيـ في االندماج األكاديمي الطالب وا  
 ,Anne Goodsell Love, 2012)واالجتماعي مع األقراف وأعضاء ىيئة التدريس 

P.13)        . 
ومما سبؽ تتضح فاعمية االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ في تمبية متطمبات 

بالتعميـ الجامعي المصري، ولكف بناء مجتمعات التعمـ في حد ذاتيا  حوكمة النفقات وتكمفتيا
 يواجو صعوبات وتحديات عمى المستوى المالي، والمادي، والبشري، والثقافي؛ مثؿ:

 عدـ كفاية الميزانية الموجية لتحسيف وتجويد المؤسسات التعميمية -
 قصور البنية التحتية المحفزة والداعمة لمجتمعات التعمـ -
 قافة العمؿ التعاوني والجماعي لدى أفراد المجتمع الجامعيضعؼ ث -
 مقاومة التغيير  -
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 عدـ الثقة لدى البعض في إمكانية التحوؿ لمجتمعات التعمـ وتحسيف ثقافة التعمـ -
 الحاجة إلى عمؿ وحدات تدريبية داخؿ الجامعة تدعـ مجتمعات التعمـ -
 جتمع الجامعي الحاجة إلى نشر ثقافة العمؿ التعاوني لدى أفراد الم -
 الحاجة إلى تدريب القيادات عمى دعـ ثقافة التجديد واالبتكار في العممية التعميمية  -
الحاجة إلى إقامة دورات تدريبية عف أىمية مجتمعات التعمـ واألدوار المتوقعة فييا مف  -

 قبؿ أعضاء المجتمع الجامعي
 مجتمعات تعمـ ثرية الحاجة إلى تخصيص بعض الميزانيات التي تسيـ في التحوؿ إلى -
الحاجة إلى تقديـ تجارب حية حوؿ فكرة مجتمعات التعمـ وقدرتيا عمى تحسيف ثقافة  -

 (.54-53، ص ص 8009التعمـ )عبدالرحمف أبو المجد، 
التوجو نحو التحوؿ إلى مجتمعات التعمـ كسياسة جديدة قد يقابؿ بمقاومة مف و 

 ديف مف الوضع القائـ. جانب القائميف عمى العممية التعميمية والمستفي
الوضع كما ىو الدفاع عف ثقافة البيئة التعميمية  في بقاءويحاوؿ أصحاب المصمحة 

الراىنة، والتي تفتقد في الكثير مف جوانبيا إلى القيـ اإليجابية مثؿ التعاوف والثقة بيف 
صاؿ مما األطراؼ المعنية، وضعؼ العمؿ الجماعي بيف أعضاء المجتمع التعميمي، وغياب االت

يعوؽ تبادؿ المعمومات والمعارؼ والخبرات فيما بينيـ، وسيادة ثقافة المركزية ومف ثـ السمبية 
وضعؼ روح المبادرة واالبتكار لدى العديد مف الكفاءات ومقاومة التغيير مف البعض، وتفضيؿ 

ى ضعؼ استمرار الممارسات التقميدية مف جانب بعض األفراد خوفا مف التغيير، مما يشير إل
مقومات مجتمع التعمـ ومف أبرزىا الثقافة السائدة التي تحد مف قياـ مجتمع تعمـ حقيقي، مما 
يتطمب تطويرىا وبناء ثقافة جديدة داعمة لبناء مجتمع التعمـ، خاصة وأف الثقافة السائدة 
 بالمؤسسات التعميمية المصرية ثقافة تقميدية وضعيفة تقؼ كعائؽ كبير أماـ عممية التحوؿ

 (. 380-379، ص ص 8005)إيماف جمعة، 
وىنا يتطمب تحوؿ بيئة التعميـ الجامعي المصري مف بيئة تقميدية إلى مجتمع لمتعمـ: 
التحوؿ مف صيغ التربية التقميدية إلى التربية المستقبمية؛ أي التحوؿ مف التربية القائمة عمى 

لى الحوارية، ومف التربية التسمطية إلى الذاكرة إلى التربية اإلبداعية، ومف التربية التمقينية إ
الديمقراطية، ومف التربية االنغالقية إلى االنفتاحية، ومف التربية اليدوية إلى التقانية، ومف 
التربية الوقتية إلى المستمرة، ومف التربية الفردية إلى التعاونية، ومف التربية الجزئية الضيقة 
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اىج إلى تكاممية، ومف تربية تعزز النقؿ والتسميـ التي تفصؿ بيف العموـ والمقررات والمن
بالمنقوؿ إلى تعزيز العقالنية والنقد، ومف تربية عشوائية إلى توقع لممستقبؿ وتحدياتو 

 (. 7، ص 8007والتخطيط لو )صالح توفيؽ، ىاني يونس، 
ولكف تحوؿ المؤسسة التعميمية مف مجتمع تقميدي إلى مجتمع تعمـ ليس باألمر 

ما يتطمب بذؿ جيود كبيرة لتوفير البيئة الداعمة سواء كانت البيئة الداخمية لممؤسسة الييف إن
التعميمية أو البيئة الخارجية المحيطة بيا؛ فالبيئة الداخمية لممؤسسة التعميمية بيئة معقدة 
يتداخؿ في بنائيا الكثير مف العوامؿ والعناصر المؤثرة، وبالتالي يتطمب تحوليا إلى مجتمع 

ـ توافر: رؤية تشاركية، وقيادة داعمة، وتعمـ جماعي عبر فرؽ العمؿ، وظروؼ داعمة، تعم
وممارسات شخصية متبادلة تقـو عمى التعاوف والعمؿ بروح الفريؽ، والتركيز عمى التعمـ 

(، وىذه المتطمبات بحاجة إلى 37-30، ص ص 8007)حشمت عبد الحكـ، أحمد بكري، 
 خطوات عمؿ إجرائية. 

 تطمب تحوؿ الجامعة المصرية مف مفيوميا التقميدي إلى مفيوـ مجتمع التعمـ:ومف ثـ ي
التحوؿ مف كوف الجامعة مكاف لنقؿ المعرفة فقط إلى كونيا بيئة فعالة تزود المتعمـ  -

 بالمعارؼ والميارات والقيـ واالتجاىات
يبحث  إيجابييشارؾ في بنائيا إلى متعمـ التحوؿ مف كوف المتعمـ مستيمؾ لممعرفة وال  -

 عف المعرفة ويشارؾ في إنتاجيا
التحوؿ مف فكر تربوي تقميدي نظري ال يصب في خبرة المعمميف إلى فكر عممي يربط بيف  -

 المعرفة وممارستيا
التحوؿ مف مناىج تقميدية تسعى إلى تمقيف المتعمميف المعارؼ بصورة متجزئة ال تحقؽ  -

ي صورة نشطة يكتسب المتعمـ مف خالليا تكامؿ شخصية المتعمـ إلى مناىج عممية ف
 المعارؼ والميارات والقيـ والسموكيات بالتطبيؽ العممي

التحوؿ مف طرؽ لمتعميـ والتعمـ تغفؿ ميوؿ المتعمـ وقدراتو الفردية وتفصؿ بينو وبيف  -
مجتمعو وبيئتو إلى طرؽ حديثة ومتقدمة تتمركز حوؿ المتعمـ باإلضافة لجودة العممية 

 ة بأكممياالتعميمي
التحوؿ مف تشجيع المنافسة الفردية دوف المشاركة الجماعية إلى تأكيد المشاركة  -

  الجماعية والعمؿ التعاوني بروح الفريؽ
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ظؿ مناىج دراسية مزدحمة  سة اليوايات واألنشطة الالصفية فيالتحوؿ مف تيميش ممار  -
 تعمـ الخارجيةإلى تأكيد أىمية ممارسة األنشطة واليوايات واىتمامات الم

التحوؿ مف نظـ إدارية ومالية تفتقد االستقاللية إلى نطـ تتمتع بدرجة عالية مف االستقالؿ  -
 المالي واإلداري

التحوؿ مف عالقات يسودىا التنافس والعداء بيف المعمميف إلى عالقات قائمة عمى الحوار  -
 وتبادؿ الخبرات والتعاوف لصالح المؤسسة وفؽ رؤية مشتركة

 عمـ لممقررات الدراسية إلى مداخؿالتحوؿ مف نظـ امتحانات تقيس حفظ واستظيار المت -
 متنوعة لمتقويـ

المستمرة  يف إلى تحقيؽ التنمية المينيةالتحوؿ مف ضعؼ االىتماـ بالتنمية المينية لممعمم -
 لممعمميف

حديثة  جياتالتحوؿ مف أساليب تقميدية في حؿ مشكالت المؤسسة التعميمية إلى استراتي -
 في التعامؿ مع المشكالت

القرارات  التحوؿ مف إغفاؿ آراء المعمميف والطالب إلى مشاركة المعمميف والطالب في صنع -
 التعميمية

دارة المؤسسةالتحوؿ مف المركزية إلى اإلصالح المتمركز حوؿ المؤسسة التعمي -   مية وا 
 (.057، ص 8007بنفسيا )فيفي أحمد توفيؽ،  لنفسيا
ف أبرز التحديات التي يمكف أف تعيؽ تحوؿ  بيئة التعميـ الجامعي إلى مجتمع وم

تعمـ: ضعؼ عناصر بيئة التعمـ أو وجود خمؿ في بعض منيا مف حيث مدى مالئمتيا 
الحتياجات المتعمميف والمعمميف مثؿ المباني والمرافؽ والتجييزات ومدى اقترابيا أو ابتعاد 

دئ ج المعيارية وتصبح تمؾ العناصر تحديا عندما ال تحقؽ مباعناصرىا ومكوناتيا عف النماذ
 ومتطمبات مجتمع التعمـ:

فالتعمـ يصبح تحديا حينما ال تتحقؽ ثقافة التعمـ؛ أي ال يتـ تييئة الفرص المناسبة لتعمـ  -
ليصبحوا متعمميف جميع المنتميف لممؤسسة التعميمية مف اإلدارييف والمعمميف والمتعمميف 

تعمـ تشاركي يوظفوف مف خاللو التفكير واالستقصاء الجماعي ويتبادلوف  اة  فيمدى الحي
التعمـ تحديا  كما يعد ينية والشخصية بيدؼ تحسيف التعمـ،المعارؼ حوؿ ممارساتيـ الم

عندما تكوف المعارؼ والميارات والخبرات المقدمة ال تيدؼ إلى تحسيف بيئة التعمـ 
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ف تربط بيف األنشطة التدريسية ومخرجات تعمـ الطالب ومخرجاتو، فخبرات التعمـ يجب أ
مع التركيز عمى مقدار تأثيرىا عمى تمؾ المخرجات، كما أف التعمـ يعد تحديا حينما ال ينظر 

بنيتو الذىنية  نيا قياـ المتعمـ بتعديؿ مستمر فيإليو كعممية داخمية مستمرة ينتج ع
كؿ ما ات يستطيع بواسطتيا أف يواجو ومياراتو واتجاىاتو ومعارفو ويكوف مواقؼ وخبر 

الحياة، ويعد التعمـ تحديا عندما ال ييدؼ إلى تعميؽ  يمكف أف يعترضو مف مواقؼ في
 الخبرة والممارسة والتبصر بما يؤدى إلى تعديؿ السموؾ. 

حالة أف  ىناؾ مجتمع تعمـ إال فيحيث إنو ال يمكف أف يكوف  ؛يكوف تحديا والمتعمـ قد -
إلى تحقيؽ تعممو، فمتعمـ  تعممو وتحسيف وتطوير األنماط التي تؤديـ بتأمؿ يقـو المتعم

يتسـ بالفاعمية والنشاط والقدرة عمى مراقبة تقدمو نحو تحقيؽ  يجب أف مجتمع التعمـ
واقؼ م البد أف يقوـ بتوظيؼ المعمومات فيأىداؼ تعممو، فال يكتفي بفيـ المعنى، بؿ 

 الحياة اليومية.
عد تحديا كبيرا يعيؽ التحوؿ لمجتمع التعمـ، فمف أبرز متطمبات مجتمع التعمـ المعمـ قد يو  -

التركيز عمى تقويـ أداء المعمـ مينيا والحكـ عمى  طوير المعمـ مينيا، ومف ىنا ينبغيت
مف  لممعمـ بما يمتمكو مثاليمدى كفاءة أدائو وتحديد مدى اقترابو وابتعاده عف النموذج ال

بيف مجتمع  كما ينبغي نشر ثقافة العمؿ التعاوني والجماعيصفات شخصية ومينية، 
 المعمميف فالخبرات التعميمية والتعممية الفردية ال تكفى بؿ البد أف تمزج بالتبادؿ والتشارؾ

 والنقاش والتقييـ قبؿ تطبيقيا في مجتمع التعمـ.
ة ات المعرفيإعداده وتصميمو عمى مجموعة مف الخبر  التعميمي الذى يقتصر فيالمحتوى و  -

ا ال تتفؽ مع مخرجات التعمـ المطموب تحقيقيا يعد تحدي أو االنفعالية أو الحركية والتي
تستمـز عممية التحوؿ ضرورة توافؽ معايير تصميـ  لمتحوؿ نحو مجتمع التعمـ، ومف ثـ

أساليب التقييـ وغيرىا، كما المحتوى التعميمي مع نواتج التعمـ وأنشطة وطرؽ التدريس و 
عمى قدرات وحاجات وميوؿ  أف تكوف الخبرات التعممية المخطط ليا مصممة بناء يينبغ

واإلحساس بو والتفكير فيو باستخداـ  اعدىـ عمى معايشة الموقؼ التعميميتس الطمبة كى
 ة لدييـ. تمؾ الخبرات وصوال إلى خبرات جديدة ليا معنى ووظيف

عممية بناء مجتمعات التعمـ  تي تؤثر فيت وطرؽ التدريس احد التحديات الوتعد استراتيجيا -
عندما ال تصمـ عمى شكؿ خطة منظمة لتحقيؽ نواتج التعمـ أو حينما ال تتسـ بالتفاعؿ 



 م4244( 38) -4ج-مارسعدد                                     ..            .االستثمار في  بناء مجتمعات التعلم 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 555 - 

مجموعة مف  البيئة التعميمية بيدؼ التشارؾ فيالمتبادؿ بيف المعمـ والمتعمـ وعناصر 
إليجابية المخطط ليا الخبرات والميارات والمعمومات والحقائؽ لبناء القيـ واالتجاىات ا

يقوـ بيا  مى أنيا مجموعة مف الممارسات التيمسبقا، كما تعد تحديا حينما ينظر إلييا ع
المعمـ منفردا بيدؼ فيـ وتمكف المتعمـ مف بعض ألواف المعرفة العممية واكتسابو بعض 

يث الخطة الدراسية بح العممية األدائية وذلؾ في حدود الزمف المخصص ليا فيالميارات 
مجتمع التعمـ وىى  ت وطرؽ التدريس أبرز خصائصيا التي تميزىا فيقد استراتيجياتتف

تحقيؽ نواتج التعمـ المخطط ليا  كافة أفراد مجتمع التعمـ رغبة في التعاوف والتشارؾ بيف
ال تقؼ عند حد تعميـ المتعمـ مجموعة مف المعارؼ والحقائؽ التي بصورة فعالة و 

االتجاىات بؿ تركز عمى تعمـ الخبرات بيدؼ تغيير السموؾ مف خالؿ والميارات والمفاىيـ و 
خريف فيو ومف ثـ يحتاج المعمموف إلى تدريب الطالب، ومشاركة األتوظيؼ ما تعممو 

وتييئة عمى طرؽ واستراتيجيات جديدة عمى أف تقدـ مف خالؿ مجتمعات تعمـ تمكف 
 . ؿمميف مف البدء بالعمؿ بشكؿ تعاوني وتشاركي فعاالمع

كما أف ممارسة أساليب التقييـ التقميدية كاالختبارات التحصيمية بأنواعيا تعد تحديا يعيؽ  -
شخصية  قدرتيا عمى قياس جوانب متعددة في التحوؿ إلى مجتمع التعمـ وذلؾ لضعؼ

التقييـ الجيد الفعاؿ ىو الدى يساعد المتعمميف ، فواإلبداعي المتعمـ مثؿ التفكير النقدي
أساليب التقييـ البد أف ، و مكاناتيـ ويوضح ليـ القيمة المضافة أثناء دراستيـعمى فيـ إ

ت تتميز بالتنوع واالستمرارية واألصالة بحيث يستطيع المعمـ والمتعمـ اكتشاؼ العقبا
أف أساليب التقييـ التكوينية التي تطبؽ ، كما والصعوبات ودراستيا والتفكير في حموؿ ليا

يتشارؾ فييا المعمموف  عمى التغذية الراجعة البناءة التيمد مجتمعات التعمـ تعت في
والمتعمموف عمى حد سواء، كما أف تطبيؽ أساليب التقويـ األصيؿ يواجو عددا مف 

ييا قمة خبرة مكانات بيئة التعمـ ويواز يا الوقت والجيد المبذوليف وضعؼ إالمعوقات من
اع األنصبة التدريسية والتي يقابميا كثرة ع ارتفتطبيقيا لتقييـ أداء الطالب م المعمميف في

 . أعداد الطالب في القاعات التدريسية
البيئة التعميمية يعد أيضا تحديا لعممية التحوؿ إذا لـ  العاـ في كما أف المناخ المؤسسي -

حينما يكوف المناخ  تركز بيئة التعمـ عمى احتياجات المتعمميف والمعمميف المختمفة، أو
ا إذا شجع لإلبداع والتميز والتعاوف وتبادؿ الخبرات، كما أنو يعد تحديغير م المؤسسي
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مع يكوف فيو المعمموف بأنو مجت ؛مجتمع التعمـ افتقد إلى أحد الخصائص التي يتصؼ بيا
عممية التعمـ وبناء مجتمع  ئـ لممشاركة فيسعى دا واإلدارة في المؤسسة التعميمية في
لمينية بما يعود بالفائدة عمى المتعمميف، وأف تكويف التعمـ مف خالؿ تعزيز فاعميتيـ ا

الشراكة  ممارستيا ألنشطة أساسية تتمثؿ في، مجتمعات التعمـ داخؿ الجامعات يستمـز
الفكرية عف طريؽ تبادؿ المعرؼ والممارسات المينية بشتى صورىا باإلضافة إلى تطوير 

مجاؿ  يجعميا مصدرا لمتجديد فيبداع مما المجاالت المعرفية وتيسير طرؽ االبتكار واإل
التعميـ والتعمـ، ولكى يكوف ىناؾ مناخا مؤسسيا يسوده ثقافة التعاوف والمشاركة والدعـ 
الميني ينبغي اف تتحوؿ المؤسسة التعميمية مف النمط التقميدي الذى يركز عمى التدريس 

 .   (78-75، ص ص 8009)حياة بنت رشيد،  مة تربوية تركز عمى التعمـإلى منظ
بناء مجتمعات التعمـ كخيار أو مدخؿ أو فوائد  ريتقدف ومما سبؽ يمكف القوؿ بأ

يثبت فاعميتو المتقدمة في تحقيؽ ذلؾ،  مسار لحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري
الستثمار في بناء مجتمعات التعمـ اف ؛ حيث إبالتكمفة مقارنة الفاعمية يتطمب األمرولكف 

توجد العديد مف التحديات لالستثمار إذ  عمة،فير الموارد الالزمة والبنية الداالثرية يتطمب تو 
في تحوؿ بيئة التعميـ الجامعي المصري إلى مجتمع تعمـ، وىي بمثابة فجوة بيف النموذج 
المعياري أو المثالي لشكؿ البيئة التعميمية في مجتمع التعمـ وواقع البيئة التعميمية بالجامعات 

ه التحديات تمثؿ كمفة إضافية، وىنا يمكف أف تسيـ حوكمة النفقات بالتعميـ المصرية وىذ
 الجامعي المصري في سد الفجوة وتغطية التكاليؼ المطموبة كما يتضح فيما يأتي:

الفاعمية المتوقعة مف حوكمة النفقات كمدخؿ لتمبية متطمبات بناء مجتمعات التعمـ رابعا: 
 بالتعميـ الجامعي المصري.

تعمـ تحتاج إلى المجتمع  نحو تبني معايير كالية تحوؿ المؤسسة التعميميةإف إش
تتمحور  ، والتيدعائـ بناء مجتمع التعمـ كوحدة متكاممة وبصورة شاممةد متعددة لتوفير جيو 

أف يصبح العمؿ الجماعي واإليثار والعطاء ميزة تنافسية بيا، بحوؿ: ثقافة جامعية متطورة 
مكانات مادية وعضو ىيئة تدريس بميار  ات وكفاءات معينة، وطالب بقدرات وميارات معينة، وا 

متقدمة، وأساليب تقويـ ومناىج وأنشطة تعميمية وطرؽ تدريس حديثة، وقبوؿ تحمؿ مياـ 
لتشمؿ عناصر منظومة مجتمع التعمـ:  ومسئوليات متعددة إضافية لجميع العامميف، وغيرىا
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تعميـ والتعمـ، وبيئة التعمـ، والتجييزات المادية المعمـ، والمتعمـ، والمنيج، وأساليب ال
 والبشرية، وأساليب التقويـ، ومشكالت الكثافة الطالبية.

وفيما يأتي تناوؿ العوامؿ الحرجة التي تمثؿ مؤشرات أو متطمبات بناء مجتمعات 
بية بالتعميـ الجامعي المصري في تمحوكمة النفقات المتوقعة مف فاعمية الالتعمـ وتكمفتيا، و 

  :أو المتطمبات ىذه المؤشرات
 االستجنار يف بناء فبسفة جمتنع التعبه ادتامعي -1

جامعة مجتمع التعمـ إلى تحقيؽ نتائج أكاديمية وفكرية واجتماعية فمسفة تستيدؼ 
تنمية الفكرية مرغوبة لمطالب؛ حيث يكوف ليا تأثيرا إيجابيا عمى األداء األكاديمي وال

يدؼ إلى تشجيع التعاوف بيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس فت والمشاركة المدنية؛
االجتماعية لمطالب حيث يتشاركوف االىتمامات والموظفيف وبالتالي تعزيز التنمية األكاديمية و 

 ،وتشمؿ أعضاء ىيئة التدريس كقادة لممناقشة ولممساعدة في تجميع الموضوع األكاديمية
 The)ـ تنظيميا حوؿ موضوع متعدد التخصصات وقد تكوف البرامج التي يدرسيا الفريؽ ت

Council of Independent Colleges, 2015, pp:1-2) . 
 : أف تحقؽ جامعة مجتمع التعمـ األىداؼ اآلتية وىذا يتطمب

 بناء مجتمع تعمـ شبكي متعاوف بيدؼ التعميـ والتعمـ والتطوير بما يدعـ التشارؾ -
 دمج طرؽ تعزيز التعميـ والتعمـ -
 قافة التدريس واألبحاث والمشروعات وتطبيقيا عمى تعمـ الطالبتوطيف ث -
 تشجيع التفكير الناقد واإلبداعي في العممية التعميمية -
 دمج الحياة األسرية والتعميمية -
 تطوير الييئات التدريسية والطالب والمقررات بما يخدـ المجتمع -
 األداء الميني األفضؿ والنمو الميني والتعمـ مدى الحياة -
 خداـ أمثؿ لمتقنيات الرقميةاست -
 تفعيؿ النشاطات المعرفية -
 تفعيؿ دور مؤسسات التعميـ الجامعي في بناء مجتمعات المعرفة  -
 تييئة الطالب لمحياة المعاصرة  -
 مسايرة التطورات العالمية في األنظمة التعميمية -
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 التغمب عمى نموذج التعميـ التقميدي ذي المنيجية الفوقية الثابتة -
 ارات العمؿ التعاوني والعمؿ في فريؽاكتساب مي -
 اكتساب ميارة التعمـ مدى الحياة -
 االستعداد لمتغير والتغيير -
 اإليجابية والفعالية واإلبداع في العمؿ -
 االستخداـ الجيد لمتكنولوجيا الرقمية -
 ميارات التفاوض والجدؿ والوصوؿ إلى حموؿ وسط -
 تواصؿ إلنجاز المياـتوظيؼ درجات عميا مف التفكير والفيـ المتعمؽ، وال -
القدرة عمى معالجة مشكالت غير تقميدية بطرؽ تفكير غير مألوفة )عمرو صالح،  -

 (.800، 090، 088، ص ص 8000
 تحوؿ مياـ ووظائؼ الجامعة إلى:أف تو  

   تشكيؿ رأس ماؿ بشري مؤىؿ ومتميز يتضمف عمماء ومينييف وتقنييف ورجاؿ حكومة
عداد خريجيف ذوي مؤىالت عالية المستقبؿ وقيادات العمؿ والخدمة ا لمجتمعية، وا 

ومواطنيف مسؤوليف قادريف عمى تمبية حاجات كؿ قطاعات النشاط البشري مف خالؿ تقديـ 
خبرات تدمج المعرفة والميارات عالية المستوى تراعي الحاجات الحاضرة والمستقبمية 

 لممجتمع وخدمة حاجات االقتصاد.
  ص تعميمية جيدة ومرنة تسيـ في التنمية الشخصية زيادة المعرفة والفيـ بتقديـ فر

والحراؾ االجتماعي وتعزيز المواطنة والمشاركة النشطة في تحقيؽ التنمية المستدامة 
 لممجتمع

  تدعيـ البحث العممي والتكنولوجي لنشر المعرفة وابتكار معارؼ جديدة تساعد المجتمع في
 التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة

 ؿ مجتمع ديمقراطي متحضر بنشر ثقافة التسامح وقبوؿ التنوع الثقافي فيما يخص تشكي
 الثقافات الوطنية والدولية والتاريخية.

  إلياـ وتمكيف األفراد مف تطوير إمكاناتيـ إلى حدىا األعمى بتدعيـ اإلبداع وتوليد المعرفة
 الستخداـ المحمي.الجديدة والوصوؿ إلى المخازف العالمية لممعرفة وتكيؼ المعرفة ل
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  تمكيف المجتمع مف فيـ مستقؿ لنفسو وعالمو بتدعيـ االستقالؿ الذاتي والمسؤولية
 (.78-77، ص ص 8008االجتماعية ألفراده ) أشرؼ السعيد، 

بيئة يتـ فييا تحديد جميع المشاركيف  لتحقيؽصمـ جامعة مجتمع التعمـ وأف تُ 
ء لمتفاعؿ في أنشطة التعمـ التحويمية، كأعضاء مساىميف، وتوفير مساحة مادية لألعضا

يجاد بيئة مواتية لعضوية جديدة، وتطوير تجربة تعميمية سمسة بيف األكاديمييف واألنشطة  وا 
تاحة الفرص لتنمية ميارات  خارج الفصؿ الدراسي، وبناء الجسور بيف مختمؼ التخصصات، وا 

يجاد فرص لمتعمـ في أي مكاف وفي أي وقت،  التفكير المعقدة واإلدراؾ االجتماعي واإلبداع، وا 
 البرنامج، وتحسيف ووجود أىداؼ تعميمية واضحة مع تركيز أكاديمي قوي في جميع أنحاء

تمامو لمبرنامج الدراسي وتحقيؽ التطور المعرفي، ومشاركة الطالب في مثابرة  الطالب وا 
أنفسيـ،  بيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس وبيف الطالبتتـ تفاعالت عالية الجودة 

وتحسيف األداء األكاديمي، والتنمية الفكرية، والتعود عمى الحياة في الحـر الجامعي والرضا 
واالكتفاء الذاتي  ،والمشاركة في المناىج الدراسية والمواقؼ والمعتقدات ،والمشاركة األكاديمية

ألكاديمي واالجتماعي والتنمية النفسية واالجتماعية، واالنتقاؿ إلى الكمية بمعنى جعؿ االنتقاؿ ا
أكثر سالسة إلى الكمية، واإلرشاد غير الرسمي ألعضاء ىيئة التدريس، وتطبيؽ ميارات 

أكثر التزاما بالمشاركة يصبح الطالب التفكير النقدي، وتطبيؽ المعرفة في البيئات الجديدة، و 
حساسا أقوى باالنتماء وثقة أكاديمية أكثر بالنفس و المدنية   . مرشدا ألقرانووا 

فاألساس المنطقي الواضح مف تطبيؽ مفيوـ مجتمعات التعمـ ىو إضفاء الطابع 
اإلنساني عمى نطاؽ التعميـ العالي وتعزيز المجتمع، أي إعادة إنشاء بيئة التعمـ التي توفرىا 
الكميات والجامعات، وىناؾ العديد مف المكاسب القابمة لمقياس مف حيث فعالية التكمفة 

يجاد أ الصفوؼ المتضخمة مف المدربيف  ، ولكفشكاؿ كثيفة االستخداـ لممواردوالطالب وا 
التحديات الرئيسة التي تواجو ، فمف واإلدارييف أصبح مكمفا لمغاية ومختؿ وظيفيا بشكؿ متزايد

 The Council of) مجتمعات التعمـ ىي تكاليؼ البرنامج تحوؿ الجامعة نحو
Independent Colleges, 2015, pp:1-5) . 

ىذا التحوؿ يجب إجرائيا االستثمار في بناء أىداؼ جديدة لمجامعة نجاح مف أجؿ و 
دعـ األىداؼ الجامعية نحو تنمية االنتماء وتدبير موارد مالية إضافية لتمويؿ متطمبات 

والوالء وتعزيز قيـ المواطنة لدى الطالب، وتنمية مختمؼ جوانب شخصية الطالب، التي تشمؿ 
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صيمي واألكاديمي، والمغوي، والجانب الميارى، والجانب االنفعالي الجانب العقمي والتح
واالجتماعي والروحي، وأف ييدؼ التعميـ الجامعي تشجيع الطالب عمى التفكير النقدي 

، ومف واإلبداعي، وحرية التعبير عف أراءىـ وأفكارىـ بما يسيـ في تحفيز إبداعيـ المعرفي
قيؽ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري، كما مسارات تدبير ىذه الموارد المالية تح

 سيأتي الحديث الحقا.
 وثكافتى تويئة املناخ ادتامعياالستجنار يف   -2

واألعراؼ والسموكيات تتكوف الثقافة الجامعية مف مجموعة القيـ والعادات والتقاليد 
وتتحكـ في جودة  ،والعمميات التي تحدث داخميا، وىي التي تؤثر عمى العمؿ داخؿ الجامعة

المنتج التعميمي، وتحدد أنماط العالقات والتفاعالت بيف العامميف في الجامعة، وكذلؾ تتحكـ 
كؿ ما  في نمط التفاعؿ ومستوى عالقة الجامعة بالمجتمع المحمي، فثقافة الجامعة تتحكـ في

 يتـ داخؿ المجتمع الجامعي.
عية داعمة ومحفزة عمى يئة جامإيجاد باالستثمار في: ولبناء مجتمع التعمـ يجب 

واألسس لبناء  عممية التعميـ يعد مف أىـ المتطمباتفبناء ىذه البيئة الداعمة والمحفزة ل التعمـ؛
مجتمع تعمـ، فبناء مجتمع التعمـ مرىوف بقدرة الجامعة عمى بناء بيئة تعاونية تتسـ بالصداقة 

ـ إحساس بأنيـ أسرة واحدة ومساعدة أعضاء المجتمع بعضيـ البعض، بحيث يتولد لديي
تعمؿ بانسجاـ، وتعمؿ عمى تكويف جو مف الثقة والمساواة والتعاوف والروح الودية ويتـ 

-893، ص ص 8008التركيز عمى الجانب اإلنساني في التعامؿ )محمد أحمد حسيف، 
894.) 

البيئة  ير مصادر وتقنيات التعمـ النشط فيفىذا يعني وجوب االستثمار في: تو و 
عميمية الجامعية، وتوافر االستعدادات والمناخ الجامعي المالئـ الستراتيجيات التعمـ النشط، الت

يجاد بيئة جامعية محفزة وداعمة لتوطيف ثقافة األبحاث والمشروعات في تعمـ الطالب،  وا 
ت وتشجيع التفكير الناقد واإلبداعي في العممية التعميمية والتعممية، واالستخداـ األمثؿ لمتقنيا

 الرقمية، وتوفير الظروؼ المناسبة لإلبداع.
نوع ، وتتتي تنفرد بيا عف غيرىا مف الجامعاتثقافتيا الخاصة ال ولكؿ جامعةىذا 

العزلة وأخرى  فقد تعزز الثقافة السائدة في جامعة  ألخرى، ىذه الثقافات وتختمؼ مف جامعة
عمى  الجبرية، أو قد تركز ثقافة عززالفاعمية الذاتية وأخرى ت التعاوف، أو قد تعزز ثقافة تعزز
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التعميـ مينة يمكف تطويرىا وأخرى تعده  مى المعمميف، وقد تعد ثقافةالطالب وقد تركز أخرى ع
ء وأخرى تنظر ميارة فطرية، وتنظر ثقافة لمعالقة بيف المسؤوليف اإلدارييف والمعمميف كزمال

لممعمميف، وقد تشجع  رى تحممياؤولية التعمـ لمطالب وأخثقافة مس ليا كخصوـ، وقد تحمؿ
كف التوصؿ لمحكـ ثقافة التحسيف المستمر وأخرى تقاتؿ لمحفاظ عمى الوضع القائـ، ومف ثـ يم

عمى تطوير ثقافتيا وغربمتيا مما  وف بقدرة الجامعةمرىبأف التحوؿ نحو جامعة مجتمع التعمـ 
والصراع والجمود، لتحؿ يشوبيا مف قيـ وعادات وتقاليد تكرس أوضاعا سمبية مثؿ العزلة 

محميا قيـ جديدة مساندة ومعززة لعممية التعمـ، ولكف األمر ليس بسيطا، فعممية تنمية القيـ 
، فالثقافة القائمة ستقاوـ ونفقات كثيرة عممية صعبة وتحتاج إلى جيد كبير ووقت طويؿ

 (. 300، ص 8008الثقافة الجديدة التي ستحؿ محميا )محمد أحمد حسيف، 
ف صراع أصحاب المصالح في المؤسسات يؤدي إلى تدني مستوى الخدمات بما إ

وضياع الحقوؽ، إذف يجب أف تعبر الجامعة عف عالقة تبادلية أساسيا العطاء والمنفعة 
فمثال أحيانا يوجد صراع بيف ؛ لممجتمع بشكؿ عاـ، وليس غمبة المصالح الفردية لفئات معينة

و مف بيع عداد أكبر مف الطالب ليتمكف كؿ عضأعضاء ىيئة التدريس عمى التدريس أل
( لمطالب بأعداد أكبر ويكوف لو عائد مالي أكبر، ولكف المطموب في مذكرات )الكتب الدراسية

مجتمع التعمـ ثقافة التعاوف وليس الصراع، وتغميب اليدؼ العاـ عمى الخاص، ومصمحة 
ثقافة الستثمار في التحوؿ نحو امجتمع التعمـ  لطالب فوؽ المصالح الشخصية، فيحتاج بناءا

متطمبات بناء جامعة  س فقط الكتاب الجامعي المقرر، ويكوف مفولي التعمـ متعدد المصادر
 مجتمع التعمـ حسـ الصراع بيف المصالح الخاصة بشكؿ أكثر فعالية.

ويجب االستثمار في نشر ثقافة مجتمع التعمـ في كؿ مكاف في التعميـ العالي، حيث 
دورات التدريبية عبر اإلنترنت، وفي ترتيبات المعيشة في الحـر الجامعي، وفي تظير في ال

مجموعات البحث في الكمية، وفي تعزيز مجتمع المتعمميف وتطويره عف قصد لتعزيز التعمـ 
بيف مجموعات ديموغرافية مختمفة مف الطالب، أو مجموعات مف ذوي االىتمامات المماثمة، 

لمقصودة لممنيج لمتأكيد عمى التركيز متعدد التخصصات مع ويظير في إعادة الييكمة ا
عادة ىيكمة متعمدة لوقت الطالب  االىتماـ بالتنمية األكاديمية واالجتماعية لمطالب، وا 
وخبراتيـ لبناء المجتمع وتعزيز التعمـ، وتعزيز الروابط بيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس 
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 ,Anne Goodsell Love)اعؿ النشط وتخصصاتيـ، وتبني أساليب تربوية مف التف
2012, P.7)    . 
األفراد عادة ما يميموف إلى استمرار الوضع الحالي المألوؼ بالنسبة ليـ بدال مف إف 

يتعيف عمييا أف  ر الذي يمثؿ تحديا حقيقيا لمجامعةالوضع المستيدؼ غير المعروؼ، األم
جاح الحالي مقابؿ احتماؿ أف تصبح تجد لو حال، فالتخمي عف الوضع القائـ والمخاطرة بالن

المخاطر قد يضمف فشال ، وعدـ اإلقداـ عمى أفضؿ في المستقبؿ يتطمب الشجاعة،في وضع 
عندما تصبح الممارسات المينية قديمة عؼ عمييا الزمف، ولعؿ مخاطر الفشؿ  طويؿ األجؿ

 ف أف تصبحيف الوضع القائـ وما يمكقصير األجؿ والنجاح طويؿ األجؿ ىي لب الصراع ب
، ويمكف منح المعمميف جرعات شجاعة لإلقداـ عمى المخاطرة بفشؿ قصير الجامعة عميو

األجؿ مف أجؿ تحقيؽ نجاح طويؿ األجؿ مف خالؿ العمؿ في ىيكؿ تنظيمي عالي األداء قائـ 
عمى عمؿ الفريؽ، حيث يتمقوف دعما اجتماعيا قويا مف الفرؽ التعميمية التي تسودىا روح 

قادروف بشكؿ أفضؿ عمى تشكيؿ تمؾ يجب وعي المعمميف بثقافة الجامعة، و  وىنا الزمالة،
 فةبدور حيوي وكبير في عممية بناء ثقا يتطمب أف تضطمع القيادات الجامعيةالثقافة، وىذا 

ريس وغيرىـ جديدة، وذلؾ مف خالؿ الحوار المستمر والنقاش المكثؼ مع أعضاء ىيئة التد
منتج التعميمي ت بيف القيـ التقميدية القائمة في الوقت الحالي والوعمؿ مقارنامف العامميف 

في إطارىا، والقيـ الجديدة والنواتج التعميمية المتوقع الحصوؿ عمييا في  الذي حققتو الجامعة
المستقبؿ، والتخمي عف الثقافة التقميدية التي تكرس اليرمية والعزلة والفردية إلى الثقافة 

لمشاركة والتعاوف والمسؤولية الجماعية، وىي تمثؿ القيـ التي تميد لبناء الجديدة التي تؤكد ا
 (.300-300، ص ص 8008مجتمع التعمـ )محمد أحمد حسيف، 

، وتنمية ميارات، ونمذجة اتأي أف بناء مجتمعات التعمـ يتطمب: تغيير قناعات وثقاف
التعمـ، إلى   يستطيعوفالتحوؿ مف توقع بأف بعض الطالب ال ، بما يعني:اوتوجيي ياتالسموك
التحوؿ مف تمحور التدريس حوؿ تغطية الكتاب و  ،كؿ الطالب يستطيعوف التعمـأف   توقع 

التحوؿ مف تركيز ، و وفؽ البرنامج الزمني، إلى تحقيؽ نواتج التعمـ في اإلطار الزمني المحدد
، توجيو التعميـ والتعمـالتقويـ عمى التقويـ اإلجمالي لمعمومات الكتاب، إلى التقويـ التكويني ل

التحوؿ ، و التحوؿ مف عالقات العمؿ الفردي والعزلة المينية، إلى التعاوف في مجتمعات التعمـو 
مف اقتصار التنمية المينية عمى ترشيحات اإلدارات، إلى التدريب عمى رأس العمؿ مف خالؿ 
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لخوؼ مف الخطأ والتحرج التحوؿ مف قيـ واتجاىات ا، و األقراف والقيادات المدرسية واإلشرافية
مف كشؼ نقاط الضعؼ، إلى تشجيع المبادرة والتجريب واإلفصاح عف الضعؼ لمعالجتو 

 (. 83ىػ، ص 0436-0435)شركة تطوير الخدمات التعميمية، 
مف أفعاؿ األفراد يقررىا الييكؿ التنظيمي الذي يعمموف فيو، لذا  (%85)لما كاف و 

عمؿ فيو الطالب والمعمموف والموظفوف والمديروف ضروري فإف تغيير الييكؿ التنظيمي الذي ي
ي القائـ، فالييكؿ الحالي فاعمية الييكؿ التنظيم دويبدأ ىذا التغيير بتحدي ،لتغيير أفعاؿ ىؤالء

يقوـ عمى وجود ىـر لمسمطة تتمركز القوة فيو عند القمة، والتأكيد  لمؤسسات التعميـ العالي
ءات الموضوعة، وتقسيـ العمؿ إلى أجزاء صغيرة، والتعميـ الدائـ عمى ضرورة اتباع اإلجرا

موحد المقاييس، والمعمموف منفصموف في عمميـ عف بعضيـ البعض بالعديد مف الموانع، 
االستثمار في بناء األمر الذي أسيـ في مزيد مف ضعؼ فاعمية المؤسسات التعميمية، ويعد 

بيئة تعاونية لتوفير ي أمرا بالغ الحيوية متحوؿ الجامعة إلى مجتمع تعميدعـ  ىيكؿ تنظيمي 
فرؽ العمؿ بمثابة القمب مف الييكؿ التنظيمي ذي األداء العالي، ففييا يكوف لألعضاء  تجعؿ

تحكـ أكبر فيما يفعمونو، وتسقط الحواجز مف بينيـ، ويحدث التقارب والتواصؿ وعالقات 
النقدي والعالقات اإليجابية والمسؤولة، الزمالة والمواقؼ اإليجابية واالحتراـ والثقة والتطوير 

وتبنى العالقات بيدؼ تنسيؽ الجيود لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، وذلؾ ألف إنتاجية الفرؽ أكبر 
مف إنتاجية أفراد يعمموف بمفردىـ، كما أنيا تولد روحا معنوية أعمى والتزاما أعمؽ بتحقيؽ 

يكؿ التنظيمي ويطوع ليتالءـ مع أىداؼ المؤسسة، وبالتالي يمكف القوؿ بوجوب تطوير الي
طبيعة مجتمعات التعمـ وأىدافيا، وال يحدث العكس بمعني أال يطوع مجتمع التعمـ ليتناسب مع 

-308، ص ص 8008الييكؿ التنظيمي ألف ذلؾ قد يؤدي إلى جموده )محمد أحمد حسيف، 
303.) 

ة حية ومثمرة، ومف ثـ لبناء مجتمعات التعمـ يجب االستثمار في إيجاد بيئة تفاعمي
بيئة تضع المتعمـ في قمب العممية التعميمية مف خالؿ توفير فرص التعمـ بروح الفريؽ والتعمـ 
نجاز المياـ بشكؿ جماعي، وتوفير فرص التعمـ لكؿ المنتسبيف  البنائي والحوار التفكري وا 

واالحتراـ  لمجامعة، واستقصاء المعرفة وتحرييا بشكؿ تعاوني، وتوفير بيئة تتصؼ باالنفتاح
 والثقة المتبادلة التي تشجع عمى التعمـ المستمر مف اآلخريف.
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دعـ االستثمار في إيجاد ىذه النفقات بالتعميـ الجامعي المصري لحوكمة يمكف وىنا 
البيئة التفاعمية؛ حيث توفر الحوكمة الييكؿ التنظيمي الذي يمكف مف خاللو تحقيؽ أىداؼ 

اؼ ورقابة األداء حيث تسيـ في إيجاد مؤسسات مستقمة الجامعة ووسائؿ بموغ تمؾ األىد
ومساعدة الجامعات في تحقيؽ أىدافيا بأفضؿ السبؿ الممكنة، والكشؼ عف أوجو القصور 
في األداء وضعؼ المخرجات، وضماف التوازف بيف المسؤوليات االستراتيجية بعيدة المدى، 

في تعزيز القدرة التنافسية وتجنب والمسؤوليات التشغيمية قصيرة المدى، وتساعد الحوكمة 
الفساد اإلداري والمالي لمجامعات، وضماف موارد الجامعات واالستثمار األمثؿ ليا، مع ضماف 
حقوؽ ومصالح العامميف مف الييئتيف اإلدارية واألكاديمية دوف تمييز، وتعد الحوكمة نظاـ 

شراؼ ذاتي، والذي يؤدي لسالمة التطبيؽ القانوني لم تشريعات وبالتالي حسف اإلدارة رقابة وا 
وضماف حقوؽ العامميف وذلؾ يحقؽ رضا المجتمع عف الجامعات وأدائيا، وزيادة كفاءة 
الجامعات وفاعميتيا مف خالؿ تكويف بيئة صالحة لمعمؿ، وضماف الديمقراطية والعدالة لجميع 

ت ومسؤولي األطراؼ المعنية مف خالؿ وضع القوانيف والقواعد التي يسترشد بيا قيادا
الجامعات في تولي األعماؿ اإلدارية، وتعزيز مشاركة جميع األطراؼ مف األعضاء األكاديمييف 
واإلدارييف والقيادات والطالب في عمميات صنع القرارات، ورفع أداء جميع الفئات في الجامعة 

ساءلة بتحقيؽ العدالة والمساواة بيف العامميف في الجامعات، وتوفير حؽ المحاسبية والم
لجميع األطراؼ المستفيدة مف وجود الجامعات، والعمؿ وفؽ آليات وأطر تتسـ بالوضوح 
وتمكف العامميف مف ممارسة أعماليـ بشكؿ كامؿ، ومساعدتيـ عمى العطاء والمشاركة 

، 8008الفاعمة في جميع األنشطة داخؿ وخارج الجامعات لتحقيؽ الشفافية )شريفة عوض، 
 (.484-483ص ص 

بروح الفريؽ مف األسس الميمة والشروط األساسية لبناء  لتعاوف والعمؿويعد ا
مجتمع تعمـ قوي، ومف ىذا المنطمؽ فال يكفي أبدا أف يكوف عضو ىيئة التدريس في مجتمع 
التعمـ فاعال بذاتو، بؿ البد لو أف يكوف فاعال بذاتو مفعال ألداء غيره، وىذا ال يعني إنكار 

لية في مجتمعات تصارع المصالح يمكف حسمو بشكؿ أكثر فعا وجود مصالح خاصة، إال أف
      التعمـ.
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يتطمب دعـ التحوؿ نحو مجتمع التعمـ صياغة قاعدة ثقافية مساندة لجيود عميو و 
ى المنتسبيف التطوير تساعد عمى إحداث تغيير جذري في بعض المفاىيـ السموكية والعممية لد

 لثقافي وصوال لمجتمع التعمـ:مف صيغ التحوؿ الممؤسسة التعميمية، و 
مف ثقافة اإليداع إلى ثقافة اإلبداع: ففي ظؿ الثقافة الحالية فإف التعميـ موجو لقمع  -*

ة والديمقراطية قدرات الفرد وممكاتو حيث التعميـ التمقيني الذي يتنافى مع مبادئ الحري
لعقوؿ عمى أنيا مجرد يتعامؿ مع ا والتعدد الفكري، فالمناىج مكدسة بالمعمومات، والمعمـ

مخازف لممعمومات، وشيوع كؿ ما مف شأنو إكساب المتعمـ سمات السمبية ورفض التنوع 
الفكري، فال يؤمف بتعدد الطرؽ لموصوؿ إلى الحقيقة، وال يؤمف بتعدد اآلراء حوؿ قضية 
 واحدة، بؿ دائما يرى لكؿ مشكمة حال واحدا وجاىزا ولكؿ سؤاؿ جوابا واحدا، وبذلؾ تطمس

 .إلبداع بدعة البد مف محاربتياالروح النقدية لديو وتيدـ القدرة اإلبداعية بؿ ويصبح ا
مف ثقافة الصمت إلى ثقافة النقد: حيث إف الثقافة التقميدية ونمط التعميـ التمقيني الذي  -*

تدعمو ىذه الثقافة يساعداف في سيادة ما يسمى بثقافة الصمت ألنو قد يفرز متعمميف 
متعصبيف، حيث يتـ االعتماد عمى طرؼ واحد ىو المعمـ، وعمى الفكر األحادي متزمتيف و 

الجامد الذي ال يقبؿ االختالؼ مما يترتب عمى ىذا النوع مف التعميـ إنتاج نمط مف العقوؿ 
الجامدة المتطرفة واإلرىابية التي ال تقبؿ الحوار، ولدييا كـ مف اإلحباط والخوؼ والقير 

ف الناتج عف ضعؼ تحقيؽ ذاتيا، وبمرور الوقت يصبح المقيور وعدـ اإلحساس باألما
حباطو عمى األخر، حيث يردد المتعمموف أفكار وآراء  قاىرا ويصب بأسو وخوفو وغضبو وا 
األخريف وكأنيا تمثؿ جزء مف منظومة فكرية ليـ فال يحاوؿ المتعمـ أف يجيد نفسو 

يجعمو يتوىـ اف تمؾ األفكار ال  وتفكيره في تحميميا وفيميا، ومف ثـ فإحساسو بالعجز
تحتاج سوى حفظيا ألنيا خالصة جيود وعقوؿ أفضؿ منو وأنو لف يتمكف مف الوصوؿ 

لالجتياد أو  ةإلى أفضؿ منيا، فيقبؿ الحموؿ الجاىزة واألفكار السائدة دوف أي محاول
داع لضعؼ التقويـ، وبذلؾ فالتعميـ الذي يستند عمى التمقيف ىو في الحقيقة ضد ثقافة اإلب

االستنباط واالبتكار في المناىج، وضعؼ االىتماـ بجوانب شخصية التمميذ وقدراتو وميولو، 
المطيع  ذلؾ مما يجعؿ الطالب يصغى ويكرر ما يسمعو، ويصبح التمميذ المجتيد ىو

، حيث يتعود الطالب ف النقد يعني الخروج عف المألوؼدر عمى النقد أل اوالراضخ وليس الق
يرددىا ويتشبث بكؿ ما حفظ ألنو ال يممؾ وتخزيف المعمومات و اع والحفظ عمى االستم
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-9، ص ص 0996القدرة عمى االبتكار وال يتحمؿ مواجية الجديد  )إلياـ عبدالحميد، 
00 .) 

مف عالقات ىرمية إلى عالقات تشاركية شبكية، حيث إف الشبكية تعني أف المعمومات  -*
إلييا ليس فقط بتأثير تكنولوجيا المعمومات  وعناصر المعرفة تصبح سيمة الوصوؿ

نما أيضا بسبب التنظيـ الشبكي التشاركي القائـ عمى الفرؽ المدارة ذاتيا،  واالتصاؿ، وا 
ال تعتمد المؤسسة التعميمية التي تسعى لبناء مجتمعات التعمـ عمى القرارات يجب أحيث 

نما مشاركة فعالة لممجتمع القيادية لشخص واحد فقط يقؼ عمى قمة اليـر التعميمي وا  
في عمؿ القيادة والحوكمة شريطة أف تكوف مشاركة متحررة مف أي قيد،  وتشمؿ  الجامعي

دارييف وأولياء أمور وطالب وذلؾ بطريقة متجانسة وىادفة   .المشاركة معمميف وا 
 دةيحتاج إلى ثقافة جدياالختيار: فمجتمع التعمـ ير واإلجبار إلى ثقافة مف ثقافة الق -*

يعادي القير والتسمط وما يتبعيما مف  ، فيوتسمح بمشاركة السمطة وتوزيع المسؤوليات
إجبار والتزاـ دوف وعي، كما أف أسموب العمؿ الفريقي والتعاوني في أداء المياـ يتناقض 
مع فكرة اإلجبار عمى أدائيا خاصة مع تبادؿ األدوار والتنوع في األساليب والممارسات 

ت التي تسمح بإتاحة مواقؼ تعميمية وخبرات متنوعة يختار الطالب منيا ما واالستراتيجيا
يناسب قدراتو، كما يقؼ المعمـ حرا في استخداـ االستراتيجيات المالئمة، وكؿ ىذا مف 

 شأنو إطالؽ القدرات والميارات، ومف ثـ تتاح فرص اإلبداع لمجميع.
عادة اإلنتاج إلى ثقافة ال -* تغيير: حيث يشير الواقع إلى إف المؤسسة مف ثقافة التدوير وا 

التعميمية في مصر تعيد إنتاج عالقات التفاوت والتمايز واالستبعاد والقير والعنؼ السائدة 
مف جديد إنتاجيا  المشروعية، وبالتالي تعيد الجامعةاجتماعيا واستدخاليا وتسبغ عمييا 

اقض مع ىدؼ التربية نحو تحرير وقيميا وتأثيراتيا، وىو ما يتن عبر مخرجاتيا وعالقاتيا
الفرد مف كؿ ما يعيؽ ويجيض فتح قدراتو وانطالقاتو وانبثاقيا، حيث تسود عقميات ال 
تؤمف بالتجديد والتطوير بؿ تقبؿ الواقع بما ىو عميو وتتزايد مقاومة أصحابيا لمتغيير تحت 

مجتمع التعمـ بناء  تأثير الرغبة في إعادة إنتاج األنماط الثقافية القائمة، ومف ثـ فإف
ليست مجرد شعارات ُترفع بؿ  ،نشر ثقافة التغييرو ىذا النمط المحافظ يتطمب استبعاد 

شة عميا قيما معيأسموبا لمحياة، وتحقيقيا يتـ مف خالؿ ممارسات فعمية وتفاعالت تج
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داخؿ النظاـ المدرسي، وىذه القيـ يتـ تنميتيا معرفيا ووجدانيا وتترجـ سموكيا مف قبؿ 
 سواء إدارييف أو معمميف أو طالب.ميع األعضاء ج

تكمف ثقافة التعمـ وتتجسد في ثقافة العمؿ حيث مف ثقافة التعميـ إلى ثقافة التعمـ:  -*
التعاوني التي تشرؾ جميع األفراد وتساعد عمى استمرارية التعمـ وربطو بالواقع، كما تمكف 

جديدا لعالقة المعمـ بالمتعمـ داخؿ مياراتيـ مف النمو واالطراد، وىذا يستدعي تصورا 
ضعو دوما في وضعية لمتفكير في أف يصغي المعمـ إلى المتعمـ ويالبيئة الصفية تتمثؿ 

دماج  والبحث وحؿ المشكالت التي يثير بيا اىتمامو ويدفعو إلى استثمار معارفو وا 
اقؼ التعميمية مكتسباتو وذلؾ مف خالؿ قدرتو عمى التنشيط الفعاؿ القائـ عمى انتقاء المو 

وتنويعيا لتسييؿ عممية التعمـ، ويسيؿ عممية التعمـ الذاتي ويحفز عمى الجيد واالبتكار 
ويوفر الفرصة إلعادة استعماؿ الخبرات في مواقؼ أخرى، وينظـ األنشطة ويكيفيا وفؽ 
حاجات المتعمميف ومستوياتيـ، كما يعمؿ عمى انتقاء الممارسات التي تجعؿ التمميذ 

نشاط في بناء كفاءتو ويقيـ إنجاز األنشطة مع قبوؿ األخطاء عمى أنيا مصدر يشارؾ ب
لتحسيف مستوى التعمـ في ضوء تحميميا وفيميا، ويشجع النتائج والكفاءات المشتركة 

 (.404-408، ص ص 8005)إيماف جمعة، 
جرائيا يتطمب االستثمار في تييئة المناخ الجامعي وثقافتو تدبير موارد مالية  وا 

افية لتمويؿ متطمبات االعتناء بحرية التفكير واإلبداع لدى أعضاء ىيئة التدريس والطالب، إض
ورعاية المتميزيف والموىوبيف مف أعضاء المجتمع الجامعي، وتشجيع الطالب عمى ممارسة 
البحث العممي وتأىيميـ لمتعامؿ بميارة مع مصادر المعمومات وقواعد المعرفة الحديثة، 

كساب الطالب القدرة عمى تحميؿ المشكالت ومواجية المواقؼ وتدريبيـ عمى اتخاذ القرارات  وا 
السميمة، وتمبية حؽ الطالب في اختيار المقررات المرتبطة بميولو وقدراتو واستعداداتو 
كساب أفراد المجتمع الجامعي القدرة عمى إنتاج  ومشاركتو في إدارة العممية التعميمية، وا 

يجاد عالقات تعاوف إيجابية بيف مختمؼ أعضاء المجتمع المعرفة ونشرىا وتوظيف يا، وا 
الجامعي، ومف مسارات تدبير ىذه الموارد المالية تحقيؽ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي 

 المصري، كما سيأتي الحديث الحقا.
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 االستجنار يف إحالل وجتذيذ املناهج واملكررات الذراسية -3

االستثمار في توفير مصادر تعمـ متنوعة تمكف  يتطمب بناء جامعة مجتمع التعمـ
نما  المتعمـ مف استكماؿ معارفو وخبراتو، بمعنى عدـ تقديـ كؿ المعمومات لممتعمـ مقدما وا 
يستكمؿ معموماتو مف خالؿ بحثو واستنتاجاتو، وكذلؾ االىتماـ باستخداـ المعمومات وتوظيفيا 

ـ تحديدىا، فال يقتصر األمر فقط عمى وليس مجرد البحث عنيا عبر مصادر التعمـ التي ت
نماتجميع معمومات أو بيانات مف مصادر ا تحويؿ ىذه المعمومات إلى  لمعمومات المحددة، وا 

 أفكار وحموؿ وظيفية تطبيقية يستفاد منيا في حؿ المشكالت أو المياـ المحددة.
ولكف حاؿ الجامعات المصرية يظير ضعؼ مرونة المناىج الدراسية، وجمود 

لمحتوى التعميمي لممادة الدراسية بما ال يسمح باستخداـ طرؽ التعمـ النشط، وضعؼ ا
استعداد الطالب لمتعمـ وفؽ طرؽ وأساليب مجتمعات التعمـ مما قد يضعؼ العائد مف تطبيؽ 
مجتمعات التعمـ بسبب ضعؼ مستويات بعض الطالب في كيفية توظيؼ التكنولوجيا الحديثة 

ما تكنولوجيا المعمومات بيف الطالب ب ، واختالؼ مستوى مياراتث العمميالتعميـ والتعمـ والبح
نفاؽ يتطمب وقت  وافتقار  إضافي لتعريؼ الطالب بكيفية التعامؿ مع التقنيات الحديثة،وجيد وا 

المخصصة لمعممية التعميمية  بيئة التعميـ لممعدات واألجيزة الداعمة، ومحدودية الميزانيات
سع في استخداـ أساليب التعمـ الفعاؿ، فإمكانيات أجيزة الكمبيوتر سوؼ يؤثر ويعيؽ التو 

المتوافرة حاليا في المؤسسات التعميمية غير كافية وغير قادرة عمى التعامؿ مع متطمبات 
، مجتمعات التعمـ مف حيث متطمبات توافر شبكات عالية السرعة واالتصاؿ بشبكة اإلنترنت

لمحاضرة أو الحصة يجعؿ الوقت ضيؽ مما قد يعيؽ وتوزيع الجداوؿ التدريسية بنظاـ ا
التدريس باستخداـ طرؽ التعمـ النشط، وكذلؾ الفترة الزمنية المحددة إلنياء تدريس المقرر 

، ص ص 8004)نبيؿ جاد، قد ال تسمح باستخداـ تمؾ الطرؽ  الدراسي لممواد التعميمية
899-300   .) 

محؿ مستودعات التعمـ مار في إحالؿ ومف ثـ يتطمب بناء مجتمعات التعمـ االستث 
  كوف ىذه المنصات أو المستودعات.المذكرات الدراسية ، لتت

جرائيا يتطمب االستثمار في إحالؿ وتجديد المناىج والمقررات الدراسية وبناء  وا 
مستودعات التعمـ تدبير موارد مالية إضافية لتمويؿ متطمبات تجديد المناىج واالتصاؼ 

ع والمالءمة لميوؿ الطالب وطموحاتيـ وقدراتيـ، والتحديث المستمر بالمرونة والتنو 



 م4244( 38) -4ج-مارسعدد                                     ..            .االستثمار في  بناء مجتمعات التعلم 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 655 - 

كساب الميارات،  الستيداؼ تقديـ المعارؼ المتجددة التي تناسب مجتمع اقتصاد المعرفة، وا 
وتنمية القدرات االبتكارية واإلبداعية والناقدة، وتحفيز الطالب عمى االستمرار في التعمـ 

والقدرة عمى إثارة اىتماـ الطالب بما تتمتع بو مف جاذبية  واكتساب المعرفة مدى الحياة،
وتشويؽ وارتباط بحياة الطالب وبيئتيـ وقضايا مجتمعيـ ومشكالتو، حيث إف ىذا التجديد 
يستمـز ميارات عالية، ويستغرؽ وقتا طويال في اإلعداد، وكذلؾ في إعداد الكوادر الالزمة 

يارات معينة ، ويتكمؼ الكثير مف الماؿ الذي إلنتاجيا، ويتطمب متخصصيف ذوي خبرات وم
ينفؽ مف أجؿ دفع تكاليؼ االستعانة باألشخاص المتخصصيف أو تدريب أشخاص جدد، 
ويتطمب أجيزة كمبيوتر ذات مواصفات ومكونات عالية، ويحتاج مستويات معينة لقدرات 

في جمع وتحميؿ وميارات الطالب مما قد يصعب عمى كثيريف التعامؿ معيا، ويتطمب ميارات 
البيانات، وأف يتوافؽ مع التركيبات والتنظيمات المعرفية المتباينة لممتعمميف ذوي االستعدادات 
المعرفية المختمفة، ومف مسارات تدبير ىذه الموارد المالية تحقيؽ حوكمة النفقات بالتعميـ 

 الجامعي المصري، كما سيأتي الحديث الحقا.
 ذ طرم التذريسإحالل وجتذياالستجنار يف  -4

خداـ يشير إلى ضرورة استوالمتخرجيف مف التعميـ الجامعي لطالب فاعمية اؼ إف ضع
 مداخؿ بديمة في التدريس ليـ.

بناء مجتمعات التعمـ بالتعميـ الجامعي فيما يخص طرؽ متطمبات يصبح مف و 
المحتوى،  بيئة العمؿ التعاوني داخؿ الصؼ، وتتسـ بالتنوع حسبل التدريس أف تتميز بدعميا

وتثير الدافعية لمتعمـ والثقة بالنفس، وتقدـ تغذية راجعة بناءة، وتتفؽ مع الميوؿ والرغبات، 
والفروؽ الفردية يجب مراعاتيا، وعدـ وتراعي أنماط التعمـ المختمفة، فأنماط تعمـ الطمبة 

 بتنوعياميز أساليب التقييـ أف تتوكذلؾ ما يخص بيئة التعمـ،  تحديدىا يشكؿ معوقا كبيرا في
باختالؼ متطمبات المقرر، وتحفز مبدأ إدارة التعمـ ذاتيا، وتسمح لممتعمـ بتحسيف مستوى 

ومف التحديات أف  لتقييـ، وتسمح بمشاركة المتعمـ في اختيار األسموب،أدائو، وتحقؽ عدالة ا
ختبارات الجامعات ومازالت تعتمد عمى اال الحديثة ال تجد طريقيا لمتطبيؽ فيأساليب التقييـ 

 (.90-89، ص ص 8009التقميدية  )حياة بنت رشيد، 
التعمـ  التي يجب تنميتيا لبناء جامعة مجتمع التعمـ: التعمـ النشطاستراتيجيات ومف 

بما يحقؽ تناوؿ  التعمـ بالفريؽو ، مف خالؿ البحث في المصادر المختمفة لممعرفة الذاتي
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مف زوايا التخصصات المختمفة والتشجيع الموضوع بطريقة تكاممية تغطى أبعاد الموضوع 
المتبادؿ بيف أفراد المجموعة، وتحمؿ المسؤولية والمحاسبية والتكامؿ بيف قدرات األفراد 

والذى يحقؽ الربط بيف يـ المتبادؿ التعمو ومياراتيـ داخؿ المجموعة والتغذية الراجعة، 
والمحاكاة ، ىذه المؤسسة تعميـ فيالمؤسسة التعميمية وقطاعات العمؿ المناظرة لنوع ال

تقاف الميارات، و التعميمية  تسيـ التي ينتج عنيا تحقيؽ التعمـ باالكتشاؼ وتنمية المفاىيـ وا 
تيح شكال جديدا بناء بيئات التعمـ اإللكتروني التي توكذلؾ  في تحقيؽ فرص التعمـ الذاتي،

لتفاعمية ذات عناصر الوسائط ستبداؿ الكتب التقميدية بالكتب اإللكترونية المتعمـ التفاعمي با
وترسيخ مفيـو الرحالت المعرفية كأنشطة تربوية استقصائية، ومناقشة القضايا المتعددة 

لتنمية ميارات النقد المجتمعية، وتحميؿ التيارات الفكرية، وتقييـ االتجاىات والقيـ الواردة 
جمعيا وتنظيميا وتفسيرىا ميارات البحث عف المعمومات و و والتحميؿ واالستنتاج لدى المتعمـ، 

وتعطى الفرصة لو إلبداء الرأي  واتخاذ القرارات بشأنيا بحيث يتحمؿ المتعمـ مسئولية تعممو
 وتدعيمو باألسباب واألسانيد المنطقية، وتعوده عمى المبادأة واحتراـ آراء غيره.

جرائيا يتطمب االستثمار في إحالؿ وتجديد طرؽ التدريس  رد تدبير مواوأساليبو وا 
استخداـ التقنيات الحديثة في العممية التعميمية وتوظيؼ مالية إضافية لتمويؿ متطمبات 

الوسائط المتعددة، والتوسع في االعتماد عمى طرؽ تدريس وأساليب متنوعة لمراعاة الفروؽ 
الفردية بيف الطالب بما يضمف استثارة الطالب فكريا وتشوقييـ لمبحث عف المعرفة وتحفيز 

، اتي التي تسيـ في التحرر الفكرياالعتماد عمى أساليب التعمـ الذ، ودعـ المعرفيإبداعيـ 
ومف مسارات تدبير ىذه الموارد المالية تحقيؽ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري، كما 

 سيأتي الحديث الحقا.
 تويئة شخصية جذيذة لبلطال  ادتامعي االستجنار يف  -5

 مجتمع المعرفة إلى: والحياة في تصنيؼ ميارات التعمـ يمكف 
ميارات التواصؿ، ويقصد بيا الميارات التي تمكف الطالب مف نقؿ رسالتو إلى األخريف،  -

وفيـ الرسائؿ المنقولة إليو منيـ في المواقؼ االتصالية المختمفة، سواء ميارات تواصؿ 
 شفوي أو كتابي.

طالب مف اكتساب المعرفة والخبرات في ميارات التنور، ويقصد بيا الميارات التي تمكف ال -
مجاالت الحياة المختمفة، كالمجاؿ االقتصادي والتكنولوجي والصحي، وكذلؾ تمكيف ىؤالء 
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الطالب مف استخداـ تمؾ المعارؼ والخبرات المكتسبة في مواقؼ الحياة بما يؤىميـ ليكونوا 
 مواطنيف أكفاء قادريف عمى النيوض بمجتمعيـ.

، ويقصد بيا ميارات القراءة الناقدة والتي تمكف الطالب مف معالجة البيانات ميارات التفكير -
والمعمومات والخبرات المكتسبة مف خالؿ نقدىا والتمييز بيف الصحيح منيا والخطأ وصوال 
لمعارؼ ذات قيمة، وأيضا ميارات القراءة االبتكارية والتي تمكف الطالب مف التوصؿ إلى 

معمومات مكتسبة، والتي تمكف الطالب مف ربط خبراتو معمومات جديدة مف خالؿ 
الشخصية بخبرات النص الذى يقرأه ومف ثـ إعادة صياغة أفكار ىذا النص بأسموبو، 
عادة ترتيبيا وتفسيرىا، وطرح أسئمة مختمفة حوليا، وتقديـ إجابات متعددة عمى السؤاؿ  وا 

نتاج أف كارا جديدة وحموال غير تقميدية نفسو وصوال إلى فيـ ما وراء النص، ونقد النص وا 
 لممشكالت التي تواجو في مواقؼ جديدة.

وكذلؾ ميارات االستقاللية والتي تمكف الطالب مف توجيو ذاتو نحو تحقيؽ األىداؼ وتحمؿ 
مسئولية قراراتو. وتعنى قدرة الطالب عمى تحمؿ مسئولية تعممو مف خالؿ تخطيطو لمتعمـ، 

 الذاتي.والمراقبة الذاتية، والتقويـ 
ميارات التعاوف، ويقصد بيا الميارات التي تمكف الطالب مف إقامة شراكة تعميمية بينو  -

وبيف المعمميف وزمالئو مف الطالب وأفراد المجتمع، وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ مشتركة وأغراض 
 (.   83 -06، ص ص 8003عامة في المواقؼ الحياتية )عالء الديف سعودي، 

ضعؼ تمبية ميارات التعمـ والحياة في عميـ الجامعي المصري مف مشكالت التإال أف 
أف الطالب يأتي إلى الجامعة يالحظ فيما يتعمؽ بالطالب وكيفية إعدادىـ مجتمع المعرفة، و 

في غمب األحياف وىو ضعيؼ التكويف والتأىيؿ والقدرة عمى العمؿ الجماعي وضمف فريؽ، 
يساعد ضروري لصة أف ىذا النوع مف العمؿ ومفتقد لقيـ العمؿ االجتماعي والتطوعي، خا

الطالب عمى بناء شخصيتو ودعـ القيـ اإليجابية لديو، أما بالنسبة لمخريج الجامعي فيو في 
الغالب واألعـ حقيبة ممموءة ببعض المعمومات غير قادر عمى توظيؼ ىذه المعمومات أو 

غير قادر إنو لثالثة، حيث تشغيميا، لذلؾ فيو ال يحقؽ متطمبات سوؽ العمؿ في األلفية ا
التي مف المفترض  ر، وغياب البرامج واألنشطة وأساليب التعمـ الجامعيةير والتطو يعمى التغي

كي يستطيع أف يعتمد عمى نفسو، وأف يتصرؼ في مواجية مشكالت الحياة، أف تعد الطالب 
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-80، ص ص 8009وتنمي إحساسو بدوره االجتماعي )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 
88.) 

االستثمار في تنمية ميارات التعمـ والحياة في مجتمع المعرفة لدى الطالب يجب  و
مف خالؿ بيئات تعميمية تشجع إثارة التساؤالت والتخيؿ وتصميـ مشاريع كحموؿ لبعض 
تاحة الفرصة لألفكار الجديدة والتعمـ مف األخطاء، وتطوير أفكار جديدة  المشكالت الواقعية، وا 

لية، واالعتماد عمى أساليب تدريسية قائمة عمى االستقصاء كاالستدالؿ وتنفيذىا بفعا
واالستقراء، والربط بيف المعمومات وتفسيرىا لموصوؿ إلى استنتاجات حوؿ أسباب المشكالت 

والتوجيو والمبادرة وطرؽ حميا، وتحمؿ المسئولية في العمؿ التعاوني في فرؽ متنوعة، 
تتضح فييا حرية الطالب كما في المسرح ولعب األدوار الذاتي عبر توفير أنشطة تعممية 

والتدريب عمى مينة معينة وممارسة العمؿ الميداني ومشاريع خدمة المجتمع، وميارات 
التفاعؿ االجتماعي والمسؤولية االجتماعية والتفاعؿ متعدد الثقافات مثؿ االستجابة بعقمية 

أخريف مف خمفيات اجتماعية وثقافية واسعة، منفتحة ألفكار وقيـ مختمفة، والعمؿ بفاعمية مع 
دارتو لتحقيؽ النتائج المرجوة،  وميارات العمؿ واإلنتاج مثؿ تحديد أولويات العمؿ وتخطيطو وا 
وحسف إدارة الوقت والمشاريع، وتنفيذ المياـ المتعددة، وميارات تحمؿ المسؤولية والمساءلة 

يكمؼ بإنجازه ويتصرؼ بمسئولية نحو عف النتائج ليكوف الفرد مسؤوال عف الجزء الذى 
 (.   78-69، ص ص 8006اىتمامات المجتمع ومصالحو )خالد الخزيـ ومحمد الغامدي، 

جرائيا يتطمب االستثمار في تييئة جديدة لمطالب الجامعي تدبير موارد مالية إضافية  وا 
ة لمطالب، وتوفير لتمويؿ متطمبات تفعيؿ األنشطة الطالبية ودورىا في بناء الشخصية المتوازن

الموارد واإلمكانات الالزمة لممارسة األنشطة الطالبية داخؿ الحـر الجامعي وخارجو، ودعـ 
 الطالب بحوافز مادية ومعنوية لتشجيعيـ عمى المشاركة اإليجابية في عممية التعميـ والتعمـ

 ،ا وتقويمياوتنظيميا وتنفيذى الب عمى التخطيط ألنشطة تعمميـتدريب الطو ، ودعـ أدوارىـ
 واالستفادة مف البنية التكنولوجية الالزمة وتجييز في مجاؿ التكنولوجيا، كفاءة الطالب وتنمية
عممية التقييـ بالنسبة لمطالب، ومراعاة الوقت المتاح وتطوير  أطوؿ وقت ممكف، اح منياالمت

عض الدعـ بتقديـ و تقديـ محتوى ذي معنى، فيما بينيـ لليـ الستكماؿ المياـ والتعاوف 
يجاد منافسة في أداء الميمةألدائيـ حتى ال يؤدي تعثرىـ في بعض المراحؿ إلى فشؿ تاـ  ، وا 

ومف مسارات  ،يقدمونو إلى غيرىـ مف المتعمميف البتكار منتج مثير لالىتماـ يـ بين سميمة
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 تدبير ىذه الموارد المالية تحقيؽ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري، كما سيأتي
 الحديث الحقا.

 االستجنار يف تننية قذرات أعضاء هيئة التذريس -6

في مجتمع التعمـ يقع عمى عضو ىيئة التدريس أعباء كبيرة وجديدة قد تحتاج إلى 
تييئة  لو لقبوؿ أدواره الجديدة  واالستعداد لمقياـ بمياميا وعدـ مقاومة التغيير، ففي سبيؿ 

مى عضو ىيئة التدريس أف يصبح شريكا مع الطمبة تحوؿ الجامعة إلى مجتمع تعمـ فإف ع
في صنع مجتمع تعميمي مف خالؿ قاعات تدريس ممموءة ومشغولة دائما باالستفياـ 

المقدرة  متمؾالفرص مف أجؿ التعمـ، وي يوجد ويبتكرىيئة التدريس أف  فعمى عضووالتحقؽ، 
، والمساعدة في المختمفة معوتقبؿ النقد واآلراء والدوافع لمبحث عف معارؼ وأفكار جديدة، و 

 .تبقى قوة دافعة لمتغييرأف يؤمف بتدفؽ االتصاالت بُحرية لإنشاء مجتمع التعمـ، و 
، فيجب أف ىيئة التدريس ىنا ىو استيفاء حاجات التعمـ و عضووالتحدي الذي يواج 

وال ىناؾ حمعمى دراية بأف التعمـ عممية مستمرة، وأف التغيير البد أف يحدث، وليس  يكوف
ؼ عمى التطورات الجديدة في مجالو التجريب والتأمؿ لموقو  يجب أف يشجع ثابتة وسريعة، لذا

ال يكوف التراجع؛ لذلؾ مف ويؤمف بأف عميو أف يكوف قائدا قادرا عمى مواكبة التطور ، وا 
لتصبح  ة أف يتغير دور المعمـ الجامعيالمتوقع في ظؿ التغيرات المعرفية والتكنولوجية الحالي

لعممية التعميمية عممية تعاونية مثمرة، فعضو ىيئة التدريس يكوف معمما متعمما باحثا، ا
آلية فاعمة كفكرة مجتمع التعمـ ل باحثا، وقد يكوف معمما أيضا، وذلؾ وصوالوالطالب متعمما 

تمكف الجامعات مف التكيؼ بدرجة عالية مع بيئتيا، وتمكف أعضاء ىيئة التدريس مف فيـ 
دراؾ جميع األفكار والقيـ والرؤى والسياسات واالستراتيجيات التي تزيد مف فاعمية الجامعة  وا 

 (.   0653، ص 8000وكفاءتيا اإلنتاجية )ضحى حيدر، سامي عبداهلل، 
أدوار غير تقميدية لممعمـ وفؽ األبعاد الستة يجب دعـ تفعيؿ مجتمعات التعمـ ل مف ثـو 

 : لمجتمعات التعمـ مف خالؿ اآلليات اآلتية
 ُبعد التركيز عمى التعمـ مف خالؿ:

 استخداـ أنشطة تعميمية متنوعة داخؿ قاعة الدراسة وخارجيا.  -
 إتاحة الفرص لممتعمميف لمبحث والوصوؿ إلى المعمومات. -
 تشجيع المتعمميف عمى تقويـ أقرانيـ وفؽ معايير واضحة -
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 تقديـ المحتوى بأساليب وطرؽ تدريس متنوعة تثير الدافعية لمتعمـ -
 إتاحة الفرصة لممتعمميف لتطبيؽ المعرفة ومشاركتيا -
 توظيؼ التكنولوجيا بكفاءة في عمميتي التعميـ والتعمـ -
 تنفيذ أنشطة صفية وال صفية متمركزة حوؿ المتعمميف -
 استخداـ أدوات تقويـ مختمفة تناسب الفروؽ الفردية لممتعمميف -
 تنمية التفكير الناقد واإلبداعي لدى المتعمميف -
 لتعمـ الجماعي واإلبداعي مف خالؿ:ُبعد ا
 التخطيط ألىداؼ مشتركة بيف الزمالء والعمؿ عمى تحقيقيا -
 تبادؿ المعمومات والمعارؼ بيدؼ تطوير الممارسات المينية المختمفة -
 إتقاف عمميات التعمـ القائمة عمى المشروعات وحؿ المشكالت -
 تركةممارسة العمؿ الجماعي التشاركي مع الزمالء وفؽ رؤية مش -
 اتخاذ قرارات جماعية حوؿ جودة األداء التدريسي -
 تشكيؿ فرؽ عمؿ تخصصية مع زمالء التخصص الواحد -
 التواصؿ في مجموعات عمؿ إلكترونية خارج اليوـ الدراسي -
 التعاوف مع زمالء التخصص في تصميـ أنشطة لعمميتي التعميـ والتعمـ -

 ُبعد البحث واالستقصاء الجماعي مف خالؿ:
 مالء التخصص في إجراء البحوث العممية اإلجرائيةمشاركة ز  -
 جعؿ فصوؿ التالميذ مواقع لمتأمؿ واالستقصاء -
 استخداـ نتائج التأمؿ الذاتي لتحسيف عمميات التعمـ -
 مناقشة زمالء تخصصو بمعتقداتيـ وافتراضاتيـ حوؿ عممية التعميـ -
 التخطيط مع زمالء تخصصو لخطوات إجرائية لتحسيف أداء التدريس -
 طوير ممارستو المينية نحو األفضؿ بشكؿ مستمرت -
 توظيؼ نتائج الدراسات العممية في ممارساتو المينية -
 وضع تصور لمممارسات التدريسية المرغوب تحقيقيا -
 عقد جمسات دورية لتقويـ المحتوى الدراسي وتطويره -
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 ُبعد الممارسات والخبرات الشخصية المشتركة مف خالؿ:
 الممارسات المينية لممعمميف حضور ندوات ولقاءات حوؿ -
 مشاركة زمالءه التجارب الناجحة لالستفادة منيا -
 االطالع عمى أعماؿ الطالب لتطوير عمميتي التعميـ والتعمـ -
 مشاركة زمالءه التجارب غير الناجحة لالستفادة منيا -
 مشاركة زمالءه أساليب التخطيط والتدريس والتقويـ التي يمارسيا -
 عة الوفية فيما يتعمؽ بممارستو المينيةتقديـ التغذية الراج -
 تبادؿ الخبرات مع معممي المدارس األخرى مف خالؿ الزيارات والمقاءات -
 مشاركة الدروس النموذجية مع زمالء التخصص الواحد -
 تبادؿ األفكار والمقترحات المتعمقة بتحسيف أداء الطالب -

 ُبعد القيادة التشاركية الداعمة مف خالؿ:
 وؿ فعالة لبعض القضايا لممشكالت المدرسيةالتوصؿ إلى حم -
 اتخاذ القرارات التي تتفؽ مع الرؤية المدرسية المشتركة -
 قبوؿ تفويض الصالحيات مف قبؿ مدير المدرسة -
 تحفيز الطالب عمى اتخاذ القرارات السميمة نحو القضايا التي تخصيـ -
 تشجيع أولياء األمور عمى تحمؿ مسئولية تعميـ أبنائيـ -
 مياـ اإلدارية المفوضة لو بكفاءة وفعاليةإنجاز ال -
 جمع البيانات والمعمومات الالزمة في صنع القرار واتخاذه -
 تحمؿ المسئولية المشتركة لتحسيف فرص تقدـ الطالب. -

 ُبعد تطوير الرؤية والقيـ المشتركة مف خالؿ:
 التخطيط مع زمالئو لمعالـ رؤية مشتركة لمستقبؿ المدرسة -
 لتفعيؿ رؤية المدرسة ورسالتيا وخططيااقتراح آليات وسبؿ  -
 الربط بيف األىداؼ التدريسية وبيف رؤية المدرسة وأىدافيا -
 تحديد األىداؼ التي تربط بيف المدرسة والمجتمع والبيئة المحيطة -
 مشاركة زمالءه في وضع رؤية مشتركة لتحسيف األداء التدريسي -
 درسةتحديد طرؽ وأساليب تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لمم -
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 مناقشة طالبو حوؿ رسالة المدرسة ورؤيتيا -
، ص 8009وضع وسائؿ لتقويـ رسالة المدرسة ورؤيتيا )عبدالرحمف أبو المجد،  -

 (.58-49ص 
وىذا يتطمب مف أعضاء ىيئة التدريس أف يعيدوا التفكير فيما لدييـ مف معارؼ 

عادة دراسة وتقييـ استراتيجياتيـ التدريسية،  يجاد أفكارا جديدة والتفكير وميارات تدريسية، وا  وا 
في ممارساتيـ في سياؽ أوسع، واكتشاؼ نواحي معرفية جديدة، وربط المحتوى والمعرفة 

    بالسياؽ االجتماعي.
ولكف يعد قصور أوضاع أعضاء ىيئة التدريس مف أكبر التحديات التي تواجو أي 

فيناؾ ضعؼ في راتب  جيد حقيقي لتحوؿ التعميـ الجامعي المصري نحو مجتمعات التعمـ،
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ، حيث يضطر األستاذ الجامعي إلى االرتباط بالتدريس في 
أكثر مف كمية، أو إلى أف يرفع ثمف المذكرات التدريسية التي يقوـ بتأليفيا عمى عجالة، أو 
ا إلى أف يعطي دروسا لسد احتياجات أسرتو، كما أف ىناؾ كميات تسمح طبيعة تخصصي

ألعضاء ىيئة التدريس بمزاولة العمؿ الحر في مجاؿ التخصص مثؿ عيادات األطباء، ومكاتب 
المحاميف أو الميندسيف، وفي واقع األمر فإف انشغاليـ بسد احتياجاتيـ االجتماعية 
واالقتصادية تأتي في النياية عمى حساب العممية التعميمية الجامعية، ليذا فإف بناء مجتمعات 

عيف أف يبدأ بإعادة النظر في ظروؼ األستاذ الجامعي، حيث ال يمكف أف تستمر التعمـ يت
األمور عمى ما ىي عميو، فإف ىناؾ ضرورة ماسة لتقديـ الدعـ الحقيقي النفسي واالجتماعي 
والمادي ألستاذ الجامعة الذي بدونو لف يتـ أي تطوير أو أية تنمية حقيقية، ويجب وجود 

نمية قدرات القائميف عمى العمؿ الجامعي واالرتقاء بمياراتيـ رؤية أو سياسة واضحة لت
وقدراتيـ العممية وتغيير أنماط تفكيرىـ بدءا بالطالب والمعيد وأعضاء ىيئة التدريس وصوال 

 (.     84-83، ص ص 8009لرئيس الجامعة )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 
جرائيا  تدبير موارد مالية  التدريسيتطمب االستثمار في تنمية قدرات أعضاء ىيئة وا 
التنمية المينية المستديمة ألعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ تميزىـ  متطمباتإضافية لتمويؿ 

توفير بيئة عمؿ ، و الشخصي واألكاديمي والبحثي، وتميزىـ في خدمة المجتمع واالرتقاء بو
ية واجتماعية تعميمية وعممية مناسبة ألوضاع ىيئة التدريس بكؿ ما تحتويو مف رعاية صح

تشجيع حرية النقد والتفكير و ، وتعميمية بما تساعد عمى تنمية ثقافة اإلبداع واالبتكار لدييـ
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وضع ضوابط معيارية لتقويـ أداء ، و والبحث والتقصي في أنشطة عضو ىيئة التدريس
ومف مسارات تدبير ، أعضاء ىيئة التدريس بما يتناسب مع تطوير أداءىـ في عصر المعرفة

الموارد المالية تحقيؽ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري، كما سيأتي الحديث ىذه 
 الحقا.

   التهنولوجيةالتحتية واالستجنار يف دعه البنية  -7

نسبة ما يخصص في تراجع بسبب تزايد أعداد الطالب مع ضعؼ الميزانيات يوجد 
 ب ومراجع.مف تجييزات ومختبرات وكتمف اإلنفاؽ عمى كؿ طالب جامعي 

فرض عصر اقتصاد المعرفة االستثمار في المعرفة والتعمـ مدى الحياة في حيف  ىذاو 
وشبكات االتصاؿ بتوفير بنية  الحديثة المعموماتيةيات نلبحث والتجديد، واالستعانة بالتقوا

 تحتية تخدـ اإلبداع والتجديد، وظيور العقؿ اآللي وتكنولوجيا الذكاء الصناعي ليوفر بيئة مف
التفاعؿ لمعقوؿ ليظير العقؿ الجمعي الذي يفوؽ في قدراتو قدرات العقوؿ المنفردة، ونظرا ألف 

يصبح عمى  سرعة بسبب التغير السريع والتطورميارات ومعارؼ الخريجيف تقؿ قيمتيا ب
األفراد ضرورة امتالؾ ميارات التعمـ مدى الحياة، والتعميـ والتعمـ الذي يساعدىـ عمى امتالؾ 

الميارات ىو الذي يحافظ فيو الناس عمى سيطرتيـ عمى مصائرىـ فيو المفتاح لمتعامؿ ىذه 
ولمحياة في القرف الحادي والعشريف والذي مف شأنو أف يوفر مجتمع التعمـ الذي يتاح لكؿ 

 (.055-054، ص ص 8003فرد فيو أف يتعمـ ويطور إمكاناتو )دينا حسف، 
رار الفجوة التكنولوجية مف عوامؿ استمولكف يعاني التعميـ الجامعي المصري 

، برة التكنولوجيةتناقص المخزوف التراكمي مف المعرفة العممية والخوالعممية، وذلؾ بسبب 
فضال عف ضعؼ البنية التحتية خاصة في مجاؿ التعميـ والبحث العممي، يضاؼ إلى ذلؾ 

مثؿ التنظيـ  -كنولوجيةفي تقدـ المجتمعات الت التي يعتمد عمييا -غياب كثير مف التقاليد
والدقة، وااللتزاـ، واإلنتاجية، وتقدير الوقت، واإلدارة، والعمؿ الجماعي، وىذه التقاليد تحتاج 
إلى أجياؿ متتالية قبؿ أف تصبح تراثا مكتسبا في المجتمع، وضعؼ تشجيع حرية البحث 

وافتقاد روح البحث  ،ةوالتفكير والتعبير واإلبداع واالبتكار في المؤسسات التعميمية الجامعي
مشروعاتيا سياسة تسميـ كثير مف في  ةالعممي كقيمة اجتماعية أساسية، وتعتمد الدول

المفتاح مف جيات أجنبية تنفذ ليا مشروعاتيا دوف جيود مف الدولة لتطويع التكنولوجيا 
ر المستوردة وتوطينيا وتحديثيا، ونقؿ خبرات وعمميات تنفيذ المشروعات عبر إعداد كواد
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 عات، األمر الذي أدى إلى ظيور سياسةوطنية مؤىمة وقادرة عمى تنفيذ مثؿ ىذه المشرو 
جاىزة، دوف امتالؾ مقدرة حقيقية الستيعاب التكنولوجيا سميـ المفتاح الستالـ مشروعات ت

بؿ إف ىذا النمط قد امتد ، المستوردة ونشر فوائدىا عمى مختمؼ قطاعات اإلنتاج داخؿ الدولة
ميداف التعميـ والبحث العممي والتكنولوجيا )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، ليصؿ إلى 

 (.75-74، ص ص 8009
جرائيا:  جاؿ مف االستثمارات في م اإف أي تغيير نحو مجتمعات التعمـ يحتاج مزيدوا 

ناء ثقافة تركز عمى تعمـ الطالب، وتوجو تمؾ إلتماـ عممية بالبنية التحتية المعموماتية 
 : حو االستثمارات ن

بناء معامؿ لموسائط فائقة التفاعمية، وىي عبارة عف تكنولوجيا الوسائط المتعددة، والتي  -
تجمع بيف تعدد الوسائط التعميمية بطريقة منظمة ومتكاممة ومتفاعمة يستخدميا المتعمـ، 
حيث يقـو باستخداـ وسيط أو أكثر في الوقت المناسب لموضوع التعمـ في ظؿ شروط 

الوسيط واستخدامو، مع إتاحة انتقاؿ المتعمـ بحرية ألي عنصر مف تمؾ اختيار ىذا 
العناصر، والتي تزود المتعمـ بمناخ تربوي تعممي تتوفر فيو الوسائط التعميمية التعممية 
المتعددة في وحدة متكاممة ألشكاؿ البيانات والمعمومات المستقطعة والمنتقاة مف مصادر 

، تسمح لممتعمـ باإلبحار والتجوؿ والتفاعؿ والتحكـ في عدة لتتشكؿ في نسؽ نظامي واحد
  .المعمومات

ر اتصاؿ بسرعات عالية لإلنترنت، وضرورة يالبنية التكنولوجية الالزمة مثؿ توف تجييز -
تغيير ثقافة الجامعة وتغيير فكر المؤسسات التعميمية البيروقراطية إلتاحة الفرصة 

اتخاذ القرار بال قيود عمى تجارب المتعمميف لممتعمميف بحرية التجريب والتطوير و 
بداعاتيـ،  كسابيـ الميارات المختمفة التي تتناسب مع دورىـ التربوي و وا  تدريب المعمميف وا 

الجديد والذي يدفعيـ ألف يكونوا أكثر اجتماعية وتفاعمية مع المتعمميف، وكذلؾ وجود 
تـ إنتاجو وتوليده مف قبؿ ضمانات إلشكالية حقوؽ الممكية الفكرية لممحتوى الذي ي

المتعمميف أنفسيـ، باإلضافة إلى التوتر والقمؽ الذي يمكف أف يحدث لدى المتعمـ فيما بيف 
رغبتو في دراسة محتوى أكاديمي منيجي متمركز حوؿ المعمـ، وبيف نظاـ تعميمي يكوف 

أقرانو بدال مف  فيو التعمـ متمركز حوؿ المتعمـ يتبادؿ فيو المتعمـ المرجعية األكاديمية مع
حداثال تغيير مؤسسي بالنظـ التعميمية تغييرا في فكر  مرجعية األكاديمية لممعمـ، وا 
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المؤسسات التعميمية نحو إتاحة قدر مف المرونة يسمح لممتعمميف بالتعمـ مف خالؿ النظـ 
تاحة نوع مف الدعـ والتوجيو لكؿ مف المعمميف والمتعمميف وكذلؾ يجب أف  ،المفتوحة وا 

جو المؤسسات التعميمية نحو بناء ونشر تطبيقاتيا وأدواتيا الخاصة بيا، والتغمب عمى تت
يا والتي تصب في مشكمة الفجوة بيف ميارات المتعمميف والمعمميف في استخداـ التكنولوج

 .   مصمحة المتعمميف
ة عبر ومف التكاليؼ المطموبة  لتطبيؽ مجتمعات التعمـ تكمفة استخداـ المعمومات المتاح -

أسعارىا، مما يتطمب البحث عف مصادر تمويؿ  المؤسسات والييئات المتخصصة وارتفاع
وكذلؾ مشكالت عدـ الفصؿ بيف مستويات تنظيـ المعمومات،  إضافية لتغطية ىذه التكمفة،

تاحة المعمومات بشكؿ عشوائي مما يؤدي إلى التداخؿ بيف المصطمحات في معظـ  وا 
إلى تعدد أنواع ومستويات التدخؿ والعبث في المعمومات  مجاالت المعرفة، باإلضافة

اإللكترونية، واإلتاحة السيمة لممعمومات الضارة وانتياؾ حقوؽ الممكية الفكرية، حيث ال 
توضع المعمومات العممية تحت المراقبة، باإلضافة إلى طرح معمومات غير صحيحة 

االىتماـ بتحديث البيانات ومتناقضة ومعدة إعدادا غير صحيح، باإلضافة إلى عدـ 
قواعد بيانات  دعات لعناصر التعمـ لتكويفوالمعمومات، وىذا يفرض تكاليؼ وجود مستو 

تابعة لمجامعة تتضمف عناصر تعمـ بمختمؼ أنواعيا، وىذه المستودعات ىي المسئولة 
عف حفظ عناصر التعمـ وتسييؿ إمكانية الوصوؿ إلييا، واسترجاعيا مف خالؿ البيانات 

تعددة مف واصفة المصاحبة ليا، وىذه المستودعات ىي المسئولة عف استقطاب أنواع مال
ومختمؼ أشكاؿ المواد الرقمية في موضوع ما لحفظيا وتنظيميا  اإلنتاج الفكري والعممي

لمباحثيف عف عناصر التعمـ،  وبثيا دوف قيود مادية، وبحد أدنى مف القيود القانونية
، مع إتاحة عمميات الوصوؿ الحر وحقوؽ ممكيتيا استمراريتياتيا و لة أيضا عف ثباومسؤو 

(، ومف 345، 348 ،088-087، ص ص 8004واألمف ليذه العناصر )نبيؿ جاد، 
مسارات تدبير الموارد المالية ليذه االستثمارات تحقيؽ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي 

 المصري، كما سيأتي الحديث الحقا.
 ودورها العبني لبجامعة ي اجملتنع لتأييذا نار يف نس االستج -8

ىنا يأتي دور البيئة الخارجية لمجامعة لدعـ تحوليا نحو بناء مجتمعات التعمـ، حيث  
بناء القدرة المؤسسية، والتنمية مف حيث  تحوؿ نحو مجتمعات التعمـالمتطمبات إف تمبية 
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صالح الثقافة ا يتطمب استعداد الدولة القيادة  لتنظيمية، وتنمية مياراتالمينية لمعامميف، وا 
 توفير السياسات الداعمة والتمويؿوالمؤسسات والشركات والبنوؾ ورجاؿ األعماؿ واألفراد ل

منو المجتمع اقتصاديا  والموارد المالية الالزمة لبناء مجتمعات التعمـ، والذى يستفيد
 (.053-058، ص ص 8007)فيفى أحمد توفيؽ،  واجتماعيا

التقدـ أو التفوؽ بيف الدوؿ ليس ما تمتمكو مف ثروات مالية أو  لقد أصبح معيار
ومف العوامؿ ، طبيعية، ولكف ما تمتمكو مف قدرة عمى إنتاج المعرفة وتوظيفيا لخدمة المجتمع

الجامعة نحو بناء مجتمعات التعمـ دعـ نشاط البحث العممي، والذي  الضرورية لدعـ تحوؿ
 يتطمب:

، إذ ما تخصصو الدوؿ العربية ليذه األغراض يمثؿ نسبة تزايدةم ميزانياتتخصيص  -
متواضعة مف دخؿ محدود أصال، وىو ما ال يكفي إلقامة نشاط متميز في مجاؿ البحث 

 العممي المثمر في أي مف الدوؿ العربية منفردة.
لكي يشمؿ كؿ جوانب الحياة، فإنو يصعب عمى أية دولة  وفي تطبيقاتلتوسع وجوب ا -

في آف واحد، لذلؾ البد مف وضع العممي تغطي كؿ جوانب وتطبيقات البحث بمفردىا أف 
أولويات لما يتـ التركيز عميو، أخذا في االعتبار إمكانية التوسع في مجاالت أخرى 
مستقبال، وىنا يتعيف الموازنة بيف مجاالت رائدة تتوافر مقوماتيا مباشرة وتتيح فرصة 

 جاالت ذات أولوية ممحة ألغراض اإلنتاج القائـ.لمتوسع في مجاالت أخرى تتصؿ بيا، وم
تطوير سياسات دعـ البحث العممي وتشجيعو، وتطوير السياسات التعميمية، وتوفير المناخ  -

المالئـ إلعداد الخبرات العممية وتشجيعيا وتسييؿ انتقاليا، ودعـ استرداد العقوؿ 
 المياجرة.

قافتو وتقبؿ النظـ االجتماعية لضرورة ضرورة شيوع اإليماف بقيمة البحث العممي وث -
اعتماده كقاعدة لمتطوير والتنمية، وذلؾ ألف فشؿ محاوالت استرداد العقوؿ المياجرة إنما 
يرجع إلى عدـ إدراؾ أف ىذه العقوؿ ال تعمؿ في فراغ، وأف نجاحيا في الخارج يرجع إلى 

ميا لتدخمو مباشرة إلى حيز أنيا قد وجدت النظـ التي تتيح اإلبداع، والتي تتمقؼ ناتج عم
 التطبيؽ.

ف الربط بيف خطتي البحث العممي والتعميـ مف ناحية، وبيف خطتي البحث العممي والتنمية م -
 ناحية أخرى.
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فرض مسؤولية خاصة عمى الدولة، بسبب الحاجة إلى تخصيص موارد تفوؽ في حجميا  -
نشاط البحث العممي ال يمكف تركو ما يمكف ألية وحدة إنتاجية منفردة أف توفره، ليذا فإف 

لقوى العرض والطمب باألسواؽ ألف نتاجو ال يعطي في غالب األحياف عائدا مباشرا يغطي 
تكمفتو، كما أف عنصر الربح المباشر ال يجب أف يكوف ىو المعيار الذي يوجو البحث إلى 

ألولوية التي أولوياتو، فإف مستوى االلتزاـ بأي نشاط يتواله مجتمع ما يقاس بدرجة ا
يولييا لذلؾ النشاط، ومف ثـ يظير مف حجـ األمواؿ المحددة والمخصصة لمبحث والتطوير 
تعني ضمنا أف الدوؿ العربية تعد ىذه األنشطة ذات فائدة محدودة مف حيث تأثيرىا عمى 
تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية واالرتقاء بمستويات رفاىية المواطنيف، وىو توجو 

موي مغاير لمدوؿ المتقدمة بوجو عاـ، ففي الواليات المتحدة يتـ تخصيص ما يعادؿ تن
مثؿ ما تخصصو الدوؿ العربية مجتمعة لإلنفاؽ عمى عمميات البحث العممي  (300)نحو 

فقط والتطوير، وىذا التبايف في اإلنفاؽ عمى البحث العممي والتطوير التكنولوجي ال يعطي 
كنولوجية اليوـ بؿ أيضا لمعدؿ اتساع الفجوة التكنولوجية في مقياسا لحجـ الفجوة الت

 (.67-65ص ص ‘ 8009المستقبؿ )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 
، إذ أف ؿ النامية والمتقدمة باألمر السيؿولف يكوف سد الفجوة المعرفية بيف الدو

قدمة اليدؼ الذي تسعى إليو الدوؿ النامية ىدؼ متحرؾ خاصة مع استمرار الدوؿ المت
بإمكاناتيا ومؤىالت أفرادىا في توسيع نطاؽ معارفيا بقدرة وسرعة أكبر مف تحرؾ الدوؿ 
النامية، ومف ثـ تتزايد الفجوة وتتعمؽ بيف المجتمعات التي بوسعيا إنتاج المعرفة والمجتمعات 
التي تقتصر عمى تمقي ىذه المعمومات والمعرفة دوف أف تشارؾ مشاركة حقيقية في إنتاجيا، 

ما يتضمف خطر تبعية معرفية مفرطة ال تؤدي إال إلى أزمة ىوية عميقة، ومف ثـ ال يمكف م
أف تتحوؿ مثؿ ىذه المجتمعات المستيمكة فقط لممعرفة إلى مجتمعات معرفة حقيقية إال 

 (.53، ص 8008بتجاوز ىذه الحالة مف السمبية )أشرؼ السعيد، 
مجتمع التعمـ  ؿ نحو صيغة جامعةلتحولدعـ أنشطة البحث العممي بما يسيـ في او 
يكوف لمشركات ورجاؿ األعماؿ دورا مف خالؿ توفير التجييزات، واألمواؿ، يجب أف 

مف خالؿ برامج تدريبية  برامج شراكة مع الجامعةوالمتطوعيف، والمشورة الالزمة، و 
اليـ مف ومشروعات مينية لمطالب لصقؿ مواىبيـ وتعمـ ميارات جديدة بما يسيؿ انتق

 تبقى الجامعةأف مجتمعات التعمـ المقابؿ يسيـ تبني مفيوـ وفى  ؤسسة التعميـ إلى العمؿ،م
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مبانييا ومرافقيا مفتوحة طواؿ اليوـ وخالؿ العطؿ األسبوعية واإلجازات السنوية، كما تقوـ 
 االىتماـ بالبرامجمجتمعات التعمـ  يـ برامج تعميمية ألولياء األمور، ومف أىـ دعائـ بناءبتقد

يتـ مف خالليا دعـ األفراد الذيف يريدوف أف يقدموا خبراتيـ مف خالؿ أنشطة  التطوعية والتي
 إتاحة الفرصة لمطالب لالنخراط في برامج خدمة المجتمع في المدف والقرى، ، وكذلؾةال صفي

وحدات دراسية ويمكف تشجيعيـ عمى ذلؾ مف خالؿ تسجيؿ تمؾ الخدمة التطوعية عمى شكؿ 
(، ومف مسارات تمبية متطمبات إيجاد 053، ص 8007أحمد توفيؽ،  تمدة )فيفيإضافية مع

  .التأييد المجتمعي لدعـ الجامعة ودورىا العممي حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري
تحوؿ الجامعة المصرية وىنا يأتي التوضيح لدور حوكمة النفقات في تمبية متطمبات 

 : نحو صيغة مجتمع التعمـ
مجتمعات التعمـ تحتاج إلى ظروؼ مساندة مثؿ توفير موارد مالية  تما كانلإنو 

ومادية وبشرية مختمفة، وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة ومحفزة وداعمة داخؿ المؤسسة 
التعميمية، ووجود أنظمة لالتصاؿ تتيح انتقاؿ المعمومات وتبادليا بسيولة بيف كافة أعضاء 

(، إذف يجب تدبير موارد 380، ص 8008بف سعيد، ىذه المجتمعات )حساـ السيد،أحمد 
رية نحو صيغة المصالحكومية مالية إضافية لتمويؿ االستثمارات الالزمة لدعـ تحوؿ الجامعة 

 جامعة مجتمع التعمـ.
تتنوع مصادر تمويؿ النفقات بالتعميـ الجامعي المصري بيف إيرادات تأتي مف ىذا و 

محصمة مف الطالب، والمنح واإلعانات مف الجيات غير الدعـ الحكومي، والرسـو الدراسية ال
يرادات متنوعة أخرى  يراد استثمارات، وا  الحكومية، ومبيعات ومنتجات وخدمات جامعية، وا 
تغطي النفقات سواء الجارية أو الرأسمالية )االستثمارية(، والتي تذىب إلى المرتبات واألجور، 

فقات أخرى، وأف تنويع مصادر تمويؿ الجامعات والمنح الدراسية، ومباف، ونفقات تشغيؿ، ون
الحكومية المصرية مف خالؿ الموارد الذاتية يعد مطمبا أساسيا في الوقت الراىف، فضال عف 
تزايد الحاجة إليو في ظؿ التراجع المتوقع لمدور الحكومي في توفير الدعـ المالي لمجامعات، 

مار، والتحوؿ مف فكرة كوف الحكومة وخاصة دور التمويؿ الذاتي في دعـ مخصصات االستث
تمثؿ المسؤوؿ الرئيس إلى فكرة قومية التعميـ وأنو المجاؿ الحيوي لمستقبؿ مصر وضرورة 

 مساىمة جميع القطاعات ومف بينيا القطاع الخاص في تطوير التعميـ وتحسيف جودتو. 
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لمجاني ونموذج الجامعات الحكومية في مصر يوفر فرص االلتحاؽ المجاني أو شبو ا
لمطالب في التعميـ، ولكف ىذا النموذج يختنؽ تحت وطأة التكاليؼ المتزايدة لمعممية التعميمية 
والبحثية بالجامعات، وبسبب أعداد الطالب المتزايدة في التعميـ الجامعي والتي أدت إلى تراجع 

معي المصري؛ جودة النظاـ التعميمي، وبالتالي يجب تعبئة موارد إضافية لتمويؿ التعميـ الجا
حيث يستخدـ معظـ التمويؿ مف الموازنة العامة في باب الرواتب واألجور، وبذلؾ يجب تعبئة 
تمويؿ مف القطاع الخاص والعائمي لالرتقاء بجودة العممية التعميمية والبحثية بالجامعات 

بحثية ودعـ الحكومية، وشراء المواد التعميمية والكتب والمراجع العممية، ومستمزمات المعامؿ ال
 البحوث العممية، ومكافآت األداء.

ومف مصادر التمويؿ اإلضافية تخصيص ودائع مالية يستخدـ عائدىا في تمويؿ  
األنشطة التعميمية والبحثية بالجامعات والمنح الدراسية واألنشطة األكاديمية وتوفير التمويؿ 

األنشطة التعميمية والبحثية  الالـز لتطوير البنية األساسية لمجامعة والمشاركة في تكمفة
(cost-sharing)  وأف ترتقي الجامعات بإمكاناتيا التمويمية وتضمف التوازف المالي ،

ألنشطتيا األكاديمية مف خالؿ تعبئة موارد إضافية مف خالؿ المؤسسات غير الحكومية، فإنو 
قمبات في الموارد مف الصعب عمى الجامعات التي تعتمد كمية عمى التمويؿ الحكومي تفادي الت

المالية مما يؤدي إلى تراجع قدرتيا عمى إدارة أنشطتيا التعميمية بكفاءة، ومف ىنا فإف توجو 
الجامعات الحكومية إلى إلغاء الدعـ عمى األنشطة غير التعميمية مثؿ المدف الجامعية 

الميسرة مف  والتغذية، وزيادة الرسـو الدراسية، وتعظيـ الفائدة مف المنح واليبات والقروض
نشاء وحدات قادرة عمى توليد الدخؿ الذاتي سيسمح ببناء قاعدة  القطاع العائمي والخاص، وا 
تمويمية أكثر تنوعا وأكثر ثباتا، ويمكف لمجامعات الحكومية أف تضع ىدفا كميا يتمثؿ في 

%( مف إجمالي اإلنفاؽ الجاري مف خالؿ التمويؿ مف مصادر 30السعي إلى تحقيؽ نسبة )
ر حكومية، وىي نسبة ممكنة التحقؽ، وتعبئة موارد إضافية مف القطاع الخاص يجعؿ غي

الجامعات الحكومية تسعى لتمبية متطمبات ىذا القطاع مف الخدمات الجامعية، كما أف مشاركة 
الطالب في تحمؿ التكمفة بسداد الرسـو الدراسية يجعميـ أكثر جدية في اختيار برامجيـ 

دؤوب مف أجؿ التفوؽ والنجاح وتقميؿ نسب الرسوب وتقميؿ فترة دراستيـ الدراسية والعمؿ ال
-005، ص ص 8009مما يحسف كفاءة العممية التعميمية )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 

(، ولكف يجب أف يتـ ىذا مع ضماف العدالة في حقوؽ االلتحاؽ بنظـ التعميـ العالي 080
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الحكومي بإنشاء صندوؽ لدعـ الطالب المتميزيف  أماـ كؿ شرائح المجتمع وتأكيد برامج الدعـ
عانات.  مف األسر محدودة الدخؿ مف خالؿ منح وا 

كما ذىبت إحدى الدراسات إلى: وجود تأثير إيجابي لزيادة النفقات العامة في تحقيؽ و 
، (Abdulelah Alrasheedy, Roaa Alrazyeg, 2019, P.17 )النمو االقتصادي 

القة بيف االستثمار العاـ والنمو االقتصادي لمجموعة مف االقتصادات إال أنو ال توجد ىذه الع
النامية، ويعزو ذلؾ إلى سوء تخصيص نفقات رأس الماؿ العاـ مف قبؿ البمداف النامية مما 
يجعميا غير منتجة، مما يشير إلى ضعؼ فاعمية رأس الماؿ العاـ في النمو االقتصادي، 

ماؿ منتج في البمداف النامية بسبب االستخداـ غير المناسب فاالستثمار العاـ قد ال يوجد رأس 
مما يضعؼ مف عوائده، فمثال فعالية البنية التحتية مف أىـ المتغيرات التي توضح فروؽ 
النمو في البمداف، وىنا يظير مؤشر الحوكمة ومستوياتيا كمؤثر تفاضمي عمى النمو 

ؿ ىدـ لمنمو المستداـ، فإف الحوكمة االقتصادي، ففي حيف أف الحوكمة الضعيفة تكوف عام
 ,Arusha Cooray,2009)الجيدة تعمؿ عمى تحسيف كفاءة مخزوف رأس الماؿ العاـ 

P.402)تقاس النفقات الجامعية كمًا وكيفًا: كمًا مف حيث حجـ اإلنفاؽ، وكيفًا  . وبالتالي
عالية النفقات ف تحسيف فتظير فائدة الحوكمة في أ)الجودة( عف طريؽ الحوكمة، وبالتالي 

الجامعية في تحسيف النمو االقتصادي يتطمب إدخاؿ متغير الحوكمة كطرؼ أصيؿ ووسيط بيف 
 متغيري اإلنفاؽ الجامعي والنمو االقتصادي.

ومف مبررات تطبيؽ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري ما تواجو الدولة مف 
عالي في ظؿ محدودية الموارد، واستمرار مأزؽ تزايد الطمب االجتماعي عمى خدمات التعميـ ال

التغيرات الحديثة في أسواؽ العمؿ مف حيث مستويات الميارة والكفاءة المينية والتنوع في 
القدرات، باإلضافة إلى ضرورة إعادة صياغة الدور الحكومي في دعـ نظـ التعميـ العالي 

مناخ التعميـ العالي، مع وبرامجو في ظؿ معطيات الوضع الراىف والتغيرات المتوقعة في 
ضرورة تطوير األطر المؤسسية واألكاديمية في الجامعات لمتفاعؿ مع آليات تدويؿ التعميـ 
وعولمة أنشطتو عف طريؽ وضع حزمة متكاممة مف السياسات واألولويات لخدمات التعميـ 

 العالي وعدالة توزيعيا عمى شرائح المجتمع.
عديد مف الدوؿ عمى تزايد ميزانيات التعميـ وعمى الرغـ مف عمؿ الحكومات في ال

العالي بالمقارنة بمستويات التعميـ األخرى، إال أنيا ال تفي بمقابمة الطمب االجتماعي المرتفع 
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عمى ىذا النوع مف التعميـ، ومقابمة تكاليفو العالية، والتي تعد مشكمة حاسمة تواجو معظـ 
وارد االقتصادية الضعيفة تضع ميزانيات حكومات الدوؿ النامية، تمؾ المشكمة التي في ظؿ الم

ىذه الدوؿ تحت ضغوط شديدة، مما يجعؿ التعميـ العالي يواجو أزمة تمويؿ خطيرة وفجوة في 
موارده قد تجبره عمى إلغاء بعض برامجو أو إعطائيا دعـ غير مناسب، فضال عف الحد مف 

ر النظاـ التعميمي وتدبيره بأسموب أقؿ إنشاء برامج وأنشطة جديدة، وىذا ُيمـز العمؿ عمى تسيي
تكمفة دوف فقد في الكـ أو الكيؼ مف خالؿ مدخالت أقؿ تكمفة، والتخمص مف اليدر، 
واالستخداـ الفعاؿ لمموارد المعطاة فعال لمنظاـ وتبني تكنولوجيا أكثر فعالية في التعميـ، وتعبئة 

 (.338، ص 0988موارد إضافية )محمد صبري الحوت، 
نفاذ سياسات وىنا ي مكف أف تحسف حوكمة النفقات مف قدرة الجامعة عمى صياغة وا 

ناجحة إلدارة الموارد المتاحة وتقميؿ اليدر بيا، حيث ترفع الحوكمة الجيدة مف كفاءة وفعالية 
العمميات داخؿ المؤسسات بما يؤدي إلى إشباع رغبات المجتمع ويتـ استخداـ الموارد المتاحة 

وتوفر الحوكمة التضميف والمساواة بما يضمف االستماع لكؿ األصوات  ألقصى صورة ممكنة،
في المجتمع السيما أصوات الميمشيف، وتطبيؽ المحاسبية والشفافية وتعني أف القرارات 
المتخذة وطريقة تطبيقيا تتبع القواعد واإلجراءات وىو ما يتأسس عمى حرية تدفؽ المعمومات 

ميف والمصالح في المجتمع، والمشاركة وتشمؿ جميع أفراد وتحقيؽ التوافؽ بيف مختمؼ الفاع
المجتمع، وحكـ القانوف الذي يتضمف أطرا قانونية يتـ إنفاذىا بحيادية بما يحمي حريات 

 (. 804، ص 8005وحقوؽ األفراد )سميمة بنت حسيف، 
وأدى التطور الكمي لمتعميـ وتطور التقنيات التعميمية ومتطمبات تحسيف نوعية 

يـ إلى عدـ كفاية ميزانية التعميـ األحادية التمويؿ لموفاء بمتطمباتو، وليذا يحتاج التعميـ التعم
إلى تنويع مصادر تمويمو، وتطبيؽ الحوكمة أو اإلدارة الرشيدة، والتي تستخدـ الموارد المتاحة 

دارية، االستخداـ األمثؿ وتحد مف اليدر بجميع صوره: التربوية أو البشرية أو المالية أو اإل
وىنا تبرز أىمية الحوكمة؛ فقد تكوف ىناؾ مشكمة اقتصادية أو نقص في الموارد أو مشكمة 
سكانية ولو وجدت اإلدارة الرشيدة أو الحوكمة فمف الممكف التغمب عمى كؿ ىذه المشكالت 
وغيرىا، ويمكف مف خالؿ حوكمة نفقات التعميـ الجامعي البحث عف التوظيؼ األمثؿ 

رشيد التكاليؼ وزيادة الموارد مع ضماف الجودة، وتنويع مصادر التمويؿ لإلمكانيات وت
لممشروعات التربوية والتعميمية مف خالؿ عمميات االستثمار والمساىمات الخيرية وغيرىا، 
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جراء الدراسات االقتصادية والتقييـ االقتصادي بيدؼ رفع الكفاءة الداخمية والخارجية  وا 
(، ليذا يجب أف تكوف الحوكمة ىي 703، 684 ، ص ص8007)عبدالمحسف أحمد، 

المنياج الذي يييمف عمى آليات تحقيؽ األىداؼ المرجوة في حدود اإلمكانات المتاحة مف 
 خالؿ تحديد األولويات بما ينعكس عمى المجتمع بالتقدـ والتطور عمميا وثقافيا.

تدبير موارد يمكف بالتعميـ الجامعي المصري ومف خالؿ الحوكمة الرشيدة لمنفقات 
بناء مجتمعات التعمـ، حيث إنو نظرا لضعؼ التمويؿ ل ات الالزمةإضافية لتمويؿ االستثمار 

 ، ومنيا:وارد مالية إضافيةالحكومي فيناؾ بدائؿ مقترحة لتعبئة م
عادة توزيع الموارد: بما يعني زيادة المصروفات التي يدفعيا الطالب،  - استرداد التكاليؼ وا 

فات التعميـ يمكف أف يحسف الكفاءة الداخمية لمنظاـ عف طريؽ تقديـ حيث إف رفع مصرو 
حوافز مناسبة لكؿ مف الطالب واإلدارييف، والتدقيؽ مف التكاليؼ بدرجة كبيرة، وزيادة استرداد 
الكمفة في التعميـ العالي سوؼ يعمؿ عمى زيادة الموارد الكمية لمتعميـ، وفي الوقت نفسو 

ة توزيع اإلنفاؽ العاـ نحو مستويات وأنواع التعميـ ذات العائد تسمح ىذه السياسة بإعاد
االجتماعي األعمى، إال أنو وبالتزامف مع زيادة استرداد الكمفة يجب استخداـ نظاـ المنح 
الدراسية االنتقائية لتوفير فرص كافية لمطالب الموىوبيف مف األسر الفقيرة لمدخوؿ إلى التعميـ 

مف  (%50)عميو يمكف اقتراح أف يدفع الطالب في التعميـ العالي في مستوياتو المتقدمة، و 
عند البقاء لإلعادة ألوؿ  (%75) التكمفة الكمية عند وجوده ألوؿ مرة في صؼ ما، ويدفع

مرة، وأف يدفع التكمفة الكمية في حالة البقاء لإلعادة مرة أو مرات أخرى، وىذه التكاليؼ 
، وبالنسبة لمدراسات جتمعات التعمـ بالجامعات المصريةبناء مالمستردة يمكف استخداميا في 

العميا يمكف أف يتحمؿ الطالب تكمفة التعميـ الكمية مع استثناء الذيف يعمموف كباحثيف في 
 الجامعات ومراكز البحوث.

وىذا النموذج يقدمو األكاديميوف مع االعتماد عمى التمويؿ مف: الدولة، وقدر محدود 
ات لتعميمو لتسود ثقافة مغايرة يشعر في ظميا الطالب بقيمة المعرفة يقدمو الطالب كمصروف

التي يكتسبيا ويشعر األستاذ بأف جزءا مف راتبو يأتي مف الطالب الذي ينبغي أف تقدـ لو 
خدمة تعميمية متميزة، وقدر مف التمويؿ يقدمو المجتمع المدني، مع عوائد اإلنتاج المعرفي 

وتستخدميا لمصرؼ عمى احتياجاتيا ومتطمبات تطويرىا لكي  والبحثي الذي تنتجو الجامعة
تستمر في عمميا المنتج لممعرفة، وىذا يسيـ في زيادة موارد الجامعة وبالتالي تحسيف دخؿ 
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، ص 8009عضو ىيئة التدريس وتفرغو لمعممية التعميمية )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 
 (.  50-49ص 

ي لبدء فرض رسوـ عمى الطالب الراسبيف مف العاـ وبالفعؿ اتجيت وزارة التعميـ العال 
( وتخصص حصيمتو لتحسيف الخدمات التعميمية بكؿ جامعة، حيث 8080/8080الدراسي )

قاؿ وزير التعميـ العالي إف الدولة تمتـز بكفالة مجانية التعميـ في جامعاتيا ومعاىدىا وفقا 
بما يجب أال يضر بالصالح العاـ،  لمدستور والقانوف وتوفير فرص التعميـ المجاني لمطالب

حيث إف استمرار تحمؿ الدولة لتكاليؼ تعميـ الطالب الراسبيف سيؤدي حتما إلى الحد مف 
الفرص المتاحة لمطالب المجتيديف بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة 

جامعات الدولة لمتعميـ، ومف ثـ جاءت الضرورة بسف قانوف يحمؿ الطالب الراسبيف في 
برسوبيـ الطالب بحسباف أنيـ ومعاىدىا جزءا عمى األقؿ مف المصروفات الدراسية ليؤالء 

، ومف ثـ عمييـ تحمؿ عمى أنفسيـ فرصة التعميـ المجاني التي كفمتيا ليـ الدولةأضاعوا 
ميؿ جزء مف التكاليؼ الفعمية التي تتكبدىا الدولة نتيجة إعادتيـ لمسنة الدراسية، وليس تح

الدولة بأعباء ناجمة عف تقصيرىـ في دراستيـ، ىذا مع إمكانية منح إعفاء مف الرسوـ 
عمى سدادىا وفؽ الضوابط والشروط التي يضعيا المجمس األعمى  دريفالمطالب غير الق

      (.3-0، ص ص 8080لمجامعات في ىذا الشأف )شيماء عدلي، 
ض لالستمرار في الدراسة(: فمف تقديـ قروض ومنح دراسية انتقائية )االقترا - 

بتقديـ قروض  تمويؿ غير الحكومي لمتعميـ الجامعيالمفضؿ استكماؿ االعتماد المتزايد عمى ال
طالبية بدرجة واسعة وعدد محدود مف المنح الدراسية االنتقائية، وىذه القروض سوؼ تساعد 

فإف االلتحاؽ بالتعميـ  ذلؾالطالب في تمويؿ دراستيـ الحالية مقابؿ دخميـ المستقبمي، وب
كما يجب أف يوضع  يممكوف الموارد المالية الالزمة، ال يكوف مقتصرا فقط عمى الذيف الجامعي

مصدر كفي االعتبار اف القروض الطالبية ال يمكف أف تحؿ كمية محؿ المنح الدراسية 
لطالبية أنو لممساعدة المالية خصوصا لمطالب األكفاء مف األسر الفقيرة، ويرتبط بالقروض ا

يجب أف يختمؼ معدؿ الفائدة عمييا تبعا لدخؿ الخريج وفترة السداد ويجب أف يكوف دائما أقؿ 
مف معدؿ السوؽ، واليدؼ األساسي لمقروض الطالبية ىو توفير وسيمة لمطالب لكي يحصموا 
عمى الموارد الرأسمالية لتمكينيـ مف تمويؿ كؿ أو جزء مف تكاليؼ تعميميـ، وتحسيف 

فاءة، وزيادة الدافعية، وفي بعض الحاالت يمكف إعفاء الطالب مف جزء مف دينو أو الك



 م4244( 38) -4ج-مارسعدد                                     ..            .االستثمار في  بناء مجتمعات التعلم 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 625 - 

يشطب تماما إذا حصؿ الطالب عمى نتائج عممية عالية، أو عمؿ بعد التخرج في مناطؽ 
معينة مثؿ مشروعات التنمية الريفية، وباإلضافة إلى ىذه األىمية لمقروض الطالبية فإنيا 

نوؾ ورأس الماؿ الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في االستثمار تقدـ أسموبا إلشراؾ الب
في التعميـ وتمويمو مما يخفؼ العبء عف الموارد الحكومية، ولكف دائما مع ضماف حكومي 
وبعض أشكاؿ دعـ الفائدة، مع إعطاء فترة سداد محددة مع فترة ميمة بعد التخرج، إال أنو 

ا ما كانوا مرضى أو عاطميف، أو ىبط دخميـ إلى يمكف لمخريجيف تأجيؿ سدادىـ لمقروض إذ
ؿ لمعناية باألطفاؿ الصغار يمكف أف مستوى منخفض جدا، والزوجات الالتي يقمعف عف العم

 يسمح ليف بتأجيؿ سداد القروض.
ميـ توفير مصدر تمويؿ مستمر لمتع ف القروض الطالبية تعد أساسية فيكما أ 
ية بشجيع االستثمار في التعميـ لتوفير االحتياجات مف ، والمساىمة في التنمية القومالجامعي

القوى البشرية، وتحقيؽ التكافؤ في الفرص التعميمية عف طريؽ تمويؿ تعميـ الطالب الفقراء 
 والسداد فيما بعد مف مكاسبيـ المستقبمية.

القروض وفي المقابؿ وجدت اتجاىات منتقدة ومشككة حوؿ مالءمة استخداـ  
، وتدعي ىذه االنتقادات أف الطالب سيكونوف غير ميـ الجامعي المصريالطالبية في التع

راغبيف في االقتراض، وأف القروض سوؼ تثبط ىمـ الطالب ذوي الدخؿ المنخفض، وأف 
المشكالت اإلدارية المتضمنة في جبي ىذه القروض ومنع التخمؼ عف السداد سوؼ تجعميا 

عمى إمكانية ادخار الموارد العامة، ولكف في  غير عممية خاصة في الدوؿ الفقيرة وسوؼ تؤثر
حقيقة األمر إف وجود القروض يساعد عمى زيادة الطمب االجتماعي عمى التعميـ حيث يمكف 

 كثير مف الطالب الفقراء مف تمويؿ تعميميـ.
ومع ذلؾ يجب أف يوضع في االعتبار أف القروض الطالبية ال يمكف أف تعد حؿ  

إال أف القروض تستطيع أف تسيـ في  بالتعميـ الجامعي المصريصؼ لممشكمة المالية التي تع
 حؿ ىذه المشكالت وأنو بدونيا ربما يصبح النظاـ ببساطة أكثر سوءا.

تعميـ، نفاؽ العاـ والخاص عمى الىنا يمكف أف تحسف القروض مف: مستوى اإل و  
 ات التعميـ الجامعييـ، وكفاءة مؤسسوالطمب الفردي عمى التعم وااللتحاؽ بالتعميـ الجامعي

 مف حيث مسائؿ الفاقد والتسرب واختيار موضوع الدراسة. 
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وذلؾ بتوظيؼ أمواليـ واستثمارىا في تعميـ  اركة اآلباء في عممية التمويؿمش - 
وكذلؾ تحمؿ الطالب مسئولية تمويؿ ، بما يمكف أف يعزز مف فاعمية النظـ التعميمية أبنائيـ

عمييا مما يزيد موارد التعميـ، ض التعميمية التي يحصموف جزء مف تعميميـ مف خالؿ القرو 
الحاجة المتزايدة لدور مؤسسات  ومشاركة المجتمع المحمي، مع األخذ في االعتبار ارتباط

المجتمع المحمي في تمويؿ التعميـ بزيادة تكمفتو وبحقيقة أف الحكومات ال تستطيع وحدىا 
انب المجتمعات المحمية يتأثر بمدى قوة العوامؿ تحمؿ ىذه التكمفة، إال أف ىذا الدعـ مف ج

 .الثقافية واالقتصادية السائدة في البمد
تقوية العالقة بيف مؤسسات التعميـ العالي ومواقع اإلنتاج لتوفير موارد إضافية  - 

مف خالؿ تمويؿ المصانع والشركات لألبحاث العممية التي تخدميا والتي تتـ في مؤسسات 
باإلضافة لفرض الضرائب عمى المصانع والشركات التي تعد المستخدـ الرئيس التعميـ العالي، 

 لخريجي التعميـ العالي.
عالوة عمى ذلؾ يمكف تعبئة موارد إضافية لمتعميـ العالي مف خالؿ خفض تكمفة  - 

صبري  الوحدة التعميمية عف طريؽ تحسيف الكفاءة واإلنتاجية لمؤسسات التعميـ العالي )محمد
 (.370-363، ص ص 0988الحوت، 

كما يجب تشجيع التبرع بكافة أشكالو عف طريؽ التوعية بتكاليؼ التعميـ حيث يوجد 
العديد مف المؤسسات والشركات ورجاؿ األعماؿ ربما ال يعرفوف عف حاجة التعميـ ألمواؿ أكثر 
لمخرجات أفضؿ، وليـ العذر في عدـ عمميـ بيذا، حيث تعود الناس اف تتحمؿ الحكومات 
عنيـ مسئولية التعميـ، ومف ثـ البد اآلف مف تشجيع رجاؿ األعماؿ عمى المساىمة في تحمؿ 

أو  تالمسؤوليات في تنمية التعميـ، وحثيـ عمى التبرع بأنواعو المختمفة مف ىبات أو وصايا
أوقاؼ، وىذه التبرعات قد تأخذ شكؿ عيني أو نقدي لتمويؿ برامج معينة، كما أف مساىمة 

اؿ في العممية التعميمية ال يمثؿ خدمة اجتماعية تأتي في إطار المسؤولية قطاع األعم
االجتماعية لمقطاع الخاص فحسب، بؿ ىو تحقيؽ منفعة ذاتية ألف ىذا القطاع ىو في مقدمة 
المستفيديف مف انتشار التعميـ ومف تحقيؽ النوعية المطموبة مف المتعمميف، مع تشجيع 

ؤسسات األخرى في المجتمع عمى المساىمة في تمويؿ العممية أولياء األمور القادريف والم
التعميمية عف طريؽ تدبير بعض األجيزة والكتب واألدوات المدرسية لتخفيؼ أعباء التكمفة 
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، 8007الممقاة عمى عاتؽ الدولة لإلنفاؽ عمى التعميـ في جميع مراحمو )عبدالمحسف أحمد، 
 (.704ص 

موارد الذاتية لمجامعة، ودعـ برامج معينة مف قبؿ تدبير موارد إضافية عبر اليجب و 
أف تحقيؽ مستويات عالية مف حوكمة النفقات بالتعميـ ، كما المنظمات اإلقميمية والدولية

الجامعي المصري في حد ذاتو يشجع القطاع الخاص وىيئات التمويؿ عمى تقديـ المنح 
، حيث أف تحقيقيا يضمف التعمـواليبات والتبرعات والقروض لالستثمار في بناء مجتمعات 

    توافر معايير الشفافية والمحاسبية والمساءلة والكفاءة وفاعمية األداء.
والتمويؿ المبني عمى األداء يعد أحد اآلليات المستحدثة لتمويؿ مؤسسات التعميـ 
العالي، حيث تتبنى ىذه اآلليات وجود بعض المعايير لقياس مستوى األداء لمجامعة أو 

ية، كأف يكوف التمويؿ لألداء الفعمي لممؤسسة التربوية وليس األداء المستقبمي، وأف لمكم
تستخدـ مؤشرات محددة لألداء الفعمي تعكس األىداؼ والسياسات العامة لممؤسسة، مع 

 (. 088، ص 8007تضميف حوافز لتطوير المؤسسة والنيوض بيا )عمي حسيف حورية، 
ف التوجيات والسياسات اإلصالحية لتحقيؽ أىداؼ خذ بعدد موعميو فيناؾ ضرورة لأل

 عمى التعميـ الجامعي تطوير األداء في ظؿ تراجع التمويؿ الحكومي وتنامي الطمب المجتمعي
مثؿ تشجيع التنوع في نظـ التعميـ العالي وبرامجو، ووضع نظـ متطورة لتحفيز مؤسسات 

اىمة الطالب في بعض الرسوـ التعميـ الحكومية عمى تنويع مصادر تمويميا مف خالؿ مس
نشاء برامج أكاديمية مشتركة مع القطاع الخاص المحمي والجامعات األجنبية،  الدراسية، وا 
والبحث في إنشاء وحدات خدمية لتوفير دخؿ إضافي، وربط تخصيص التمويؿ الحكومي 

حداث تنوع في مصادر تمويؿ البرامج الدراسية واألنشطة األكاد يمية بمعدالت األداء، وا 
 (.  89، ص 8009بمؤسسات التعميـ الحكومي بغية االرتقاء )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 

ال تزاؿ الميزانية العامة لمدولة تمثؿ أىـ مصادر تمويؿ نظـ التعميـ الجامعي و 
المصري، وفي ظؿ التراجع المتوقع مستقبال لدور الدولة في دعـ وتمويؿ التعميـ العالي 

تحقيؽ التخصيص أو االستخداـ األمثؿ لمموارد المالية أمرا ضروريا،  والبحث العممي، يصبح
وتأسيسا عمى ذلؾ، فإنو يتعيف وضع نظما متكاممة تتضمف الضوابط والمعايير التي تسمح 
بالتخصيص األمثؿ لجوانب اإلنفاؽ عمى التعميـ وتحقيؽ أفضؿ استخداـ لمموارد الحكومية 

 المحدودة.
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خريجي الكميات، وتقديـ قروض  اتتبرعصندوؽ مف  يمكف اقتراح إنشاءوكذلؾ 
يتـ سدادىا عمى أقساط بعد التخرج بفائدة حسب الدخؿ السنوي لمخريج، وىناؾ منو لمطالب 
فيي إحدى الطرؽ البديمة لممساعدة المالية، حيث  الدراسة والعمؿ بعض الوقت لمطالببرامج 

ئية في الجامعة أو خارجيا واستخداـ يمكف لمطالب غير القادر أف يكمؼ ببعض األعماؿ الجز 
عائدىا لسداد التزاماتو المالية خالؿ الدراسة، ويحتاج نجاح البرامج التمويمية لمطالب إلى قدرة 
دارية لمموارد المتاحة، بحيث يمكف لمطالب الحصوؿ عمى المساعدة المالية مف  تنظيمية وا 

ىذا التوجو بأنو يحفز المنافسة بيف  المؤسسة التعميمية التي يرغب في الدراسة بيا، ويتميز
مؤسسات التعميـ العالي لالرتقاء باألداء األكاديمي مف ناحية، ويعطي لمسمطات الحكومية 
مؤشرات مفيدة عف التعميـ العالي والطمب عمى الخدمات الدراسية، وبالتالي تترؾ لمطالب نفسو 

يو تتخذ الحكومة قرار توزيع الموارد حرية اختيار المؤسسة التعميمية التي يمتحؽ بيا وبناء عم
المالية عمى المؤسسات التي ستستفيد بالدعـ المالي )معتز خورشيد، محسف يوسؼ، 

 (.  084، ص 8009
ة واالستثمار فييا في بناء عمى ما تقدـ تبيف أف عممية بناء مجتمعات التعمـ الثريو 

لؾ إشكالية، حيث تواجو تكف بالسيولة بؿ قد يشكؿ ذ الجامعات الحكومية المصرية لف
الجامعات بعض المشكالت العممية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والتشريعية، 
وحتى تتجنب الجامعات الوقوع في مثؿ ىذه المشكالت فإف عممية االستثمار في مجتمعات 

 .حوكمة نفقاتياالتعمـ الثرية تتطمب مف الجامعة 
ووضع  ى تحقيؽ ورفع كفاءة أداء الجامعاتلرشيدة( إلوتسعى الحوكمة )اإلدارة ا

األنظمة الكفيمة لمحد مف الممارسات غير السميمة وتضارب المصالح والتصرفات غير 
وتحديد وتوزيع الحقوؽ والمسؤوليات  ،أنظمة لمرقابة عمى أداء الجامعات المقبولة ووضع

جراءات سير العمؿ داخؿ الجامعة والقواعد الفاعمية المتوقعة مف تطبيؽ  ، ويمكف إجماؿوا 
 :فيلمنفقات الرشيدة  الحوكمة

تحقيؽ الشفافية والعدالة والمساواة في إدارة الماؿ العاـ ورفع مستويات االستخداـ األمثؿ  -
 لموارد الدولة

تحقيؽ الحماية الالزمة لمممكية مع مراعاة مصالح المتعامميف مع مؤسسات الدولة  -
 ؿ السمطةالمختمفة والحد مف استغال 
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تحقيؽ فرصة مراجعة األداء مف خارج أعضاء اإلدارة التنفيذية تكوف ليا مياـ  -
 واختصاصات وصالحيات لتحقيؽ رقابة فعالة وبصفة مستقمة

زيادة الثقة في إدارة االقتصاد القومي بما يسيـ في رفع معدالت االستثمار ونمو الدخؿ  -
 (.8، ص 8009القومي )نائؿ موسى، 

التسيير العقالني الرشيد لمموارد : حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي تحقؽ وبالتالي
تييئة أحسف الظروؼ الممكنة لمتعميـ والبحث، وتحقيؽ المالية والمادية والبشرية المحدودة ل

الفاعمية مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ في الوقت المناسب وبأقؿ التكاليؼ في ظؿ قدر كاؼ مف 
الحرية األكاديمية التي تعني حرية دعـ حسف استغالؿ الموارد، و الديمقراطية بما يعكس 

معرفة دوف قيود أو صعوبات، وىي حرية الجامعة واألساتذة والطمبة في تتبع الحقيقة وال
الصدؽ واألمانة والجرأة ومراعاة قيـ المجتمع )عاللي إيماف،  مسؤولة تضبطيا مبادئ

 (.60، ص 8004/8005
قد اجتماعي جديد ال تمعب فيو الدولة تأسيس عَ  الحوكمةـ الدوؿ لمفيو  يعني تبنىو 

بمفردىا عمى مسرح األحداث بؿ يشاركيا العبوف جدد بما يفرض أف يفسح ليـ المجاؿ 
 ،مف خالؿ تطبيؽ مبادئ الحوكمة كالشفافية ة دورىـ في جميع نشاطات الحياةلممارس

جراءات التي تحقؽ النتائج وتحسيف العمميات واإل ،والكفاءة في نظـ الحكـ ،والمساءلة
تؤكد الحوكمة عمى أىمية تمكيف األفراد مف ممارسة دورىـ فيما يتعمؽ  ، وبالتاليالمرجوة

، ص 8005)سميمة بنت حسيف، بالمشاركة الفعالة في صنع الخطط التنموية وتنفيذىا 
084    .) 

تنمو أسرع مف  البمداف ذات الحوكمة العالية إلى أفوتشير دراسات االقتصاد المقارف 
بشكؿ أكثر فعالية  لبمداف ذات الحوكمة الجيدة تحسفالبمداف ذات الحوكمة المنخفضة، وا

ما يشير إلى أف الحوكمة الجيدة ىي شرط مسبؽ عاـ مما يؤدي إلى نمو أعمى باإلنفاؽ ال
رشيد الالحكـ و لمتمويؿ المعزز لمنمو، وكذلؾ يؤدي التمويؿ المعزز لمنمو إلى الحوكمة الجيدة، 

الحوكمة الرشيدة شرط مسبؽ لالئتماف والتمويؿ المعزز لمنمو، يعزز النمو االقتصادي، ف
فر شروط يعني أف توا . وىذا(Arusha Cooray,2009, P.410)والعكس صحيح 

الحوكمة الرشيدة في الجامعة يشجع المستثمريف وأفراد المجتمع عمى المشاركة في تمويؿ 
 يدركوف توافر مؤشرات الشفافية والمحاسبية والجودة في العمؿ.      أنشطة الجامعة، ألنيـ عندئذ
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أحد اإلصالحات الرئيسة التي تواجييا  يـ الجامعييعد إصالح حوكمة التعموبالتالي 
الجامعات في جميع أنحاء العالـ لتصبح أكثر استجابة الحتياجات المجتمع وذات صمة ببناء 

االقتصاد، وتشمؿ حوكمة الجامعات جوانب عديدة  مجتمع المعرفة بما يساعد عمى انتعاش
إدارة الموار البشرية، والتمويؿ، وضماف الجودة، والتدويؿ، والتخطيط األكاديمي والعممي،  :مثؿ

والبعد االجتماعي لمتعميـ  وما إلى ذلؾ، ومف ثـ ترتبط جوانب الحوكمة بحقوؽ الطالب
 ,Luis Delgado)ت تجاه المجتمع لمؤسساالجامعي والمسؤولية االجتماعية ومساءلة ا

2012, P.1) . 
النفقات بالتعميـ الجامعي في تييئة فرص االستثمار في حوكمة ضح الفاعمية المتوقعة مف توت

  دورىا في:خالؿ مف بناء مجتمعات التعمـ 
 كالتعميـ إعادة تعريؼ دور الدولة في إدارة المصالح العامة -
داخؿ الدولة تحظى بتأييد ورعاية المنظمات تشجيع سياسات وبرامج جديدة لمشراكة  -

واحتراـ حقوؽ  ،والمساءلة ،الدولية وذلؾ في إطار سياؽ مجتمع قائـ عمى الديمقراطية
 اإلنساف

 في تطوير التعميـ الجامعي تعزيز قدرات المواطنيف عمى المشاركة والمبادرة -
قتصادية تمكيف منظمات المجتمع مف مشاركة الحكومة في نشاطات التنمية اال -

 ومنيا نشاطات التعميـ الجامعي واالجتماعية سواء عمى المستوى المنظمات أو األفراد
االستخداـ األمثؿ لمواردىا وعمى تحقيؽ النمو المستداـ  مفكالجامعات مؤسسات تمكيف  -

 وتشجيع التنمية
 المؤسسات والحكومات ، ومف ىدر رأس الماؿ فيالتبذير التقميؿ مف -
 عبر الرقابة الداخمية وتطبيؽ الشفافية ة عمى الجامعاتية الرقابعمم تسيؿ -
أصبحت حوكمة المؤسسات مف الموضوعات اليامة في كافة لقد مواجية الفساد؛  -

اإلدارات والمؤسسات والمنظمات المحمية واإلقميمية والدولية العامة والخاصة، خصوصا 
سات والشركات العالمية، بعد األزمات المالية المختمفة التي وقعت في الكثير مف المؤس

حيث ترجع ىذه األزمات في معظميا إلى الفساد اإلداري والمحاسبي بصفة عامة، 
والفساد المالي بصفة خاصة، ونتيجة لذلؾ زاد االىتماـ بمفيـو الحوكمة وأصبحت مف 
الركائز األساسية التي يجب أف تقـو عمييا المؤسسات لما تحققو مف منافع ومزايا 
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دارية، وذلؾ بيدؼ حماية أصحاب المصالحاقتصادية وم والحد مف الفساد المالي  ،الية وا 
، ص ص 8005ومحاربة الفساد ومالحقة المفسديف )سميمة بنت حسيف،  ،واإلداري
090-098.) 

حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي في دعـ  ة الفاعمية المتوقعة مفوبالتالي يمكف بمور 
 كما يأتي: مـاالستثمار في بناء مجتمعات التع

وضماف تحقيؽ  حاربة الفساد الداخمي في الجامعاتفي مالنفقات حوكمة تظير أىمية  -
، والعمؿ عمى تخفيض األخطاء إلى أدنى ستقامة لكافة العامميف في الجامعةالنزاىة واال

 .قدر ممكف باستخداـ النظـ الرقابية الفعالة التي تمنع حدوث مثؿ ىذه األخطاء
بأسموب عممي  مف التأكد مف حسف إدارة الجامعات جيدة تمكف المجتمع ةأداتعد الحوكمة  -

افة األطراؼ ذات وعممي يؤدي إلى حماية الحقوؽ، وتوفير معمومات عادلة وشفافة لك
  العالقة بالجامعة.

تثمار األجنبي، تعمؿ نظـ الحوكمة عمى دعـ المناخ االستثماري الوطني وجذب االس -
، ودعـ االستثمارات في بناء في االقتصاد الوطني بتحسيف درجة نشاطورفع الثقة  وبالتالي

 مجتمعات التعمـ بالجامعات.
ئ الحوكمة عمى تحقيؽ معدالت عائد مناسبة بما يساعد يساعد التطبيؽ السميـ لمباد -

عمى تدعيـ مركزىا المالي وزيادة احتياطاتيا مما يؤدي إلى نموىا واتساعيا  الجامعة
 .رة مستمرةوتطويرىا بصو 

القدرة عمى تخفيض المخاطر المتعمقة بالفساد المالي واإلداري  كمة الجامعاتلحو  -
والمساىمة في رفع مستويات األداء لممؤسسات، إضافة إلى دفع عجمة التنمية االقتصادية 

عمى مستوى عالمي )جفطة سناء،  دوؿ والتحسيف مف تنافسية الجامعاتلم
 (.   5، ص 8006/8007

 :تخيؿ دولة ال يوجد بيا حكومة قوية، فما الذي سوؼ يحدث؛ إف اإلجابة ىيويمكف 
سواء السياسي أو االقتصادي أو غيرىما، وسوؼ تخرج  ؛الفوضى واالنفالت في كؿ مجاؿ

األمور عف السيطرة، وأف ىذه الفوضى سوؼ تؤدي إلى مشاكؿ صعبة عمى كؿ األطراؼ، ومف 
االنضباط والسيطرة، وىذا  ف ىذه المشاكؿ عف طريؽثـ يجب أف يسعى الجميع إلى الخروج م

االنضباط في كؿ شيء: االنضباط في  ىو عائد الحوكمة؛ إف لمحوكمة فاعميتيا في تحقيؽ
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أداء العمؿ مف كؿ فرد مرتبط بالمؤسسة، واالنضباط السموكي واألخالقي، والتوازف في تحقيؽ 
مراقبة ومتابعة أعماؿ ماؿ المصالح األطراؼ المرتبطة بالمؤسسة، واالنضباط في أع

حدوث أخطاء أو  وضع نظاـ محكـ يجعؿ فرص تتضح فيكمة الحو  المؤسسة؛ إف فاعمية
عمؿ عمى نشر ثقافة االنضباط واألخالقيات واإلبداع داخؿ ، نظاـ يؿ ضعيفةانحرافات أو إىما

 المؤسسات؛ فالحوكمة حالة أو عممية أو نظاـ  يحمي سالمة كافة التصرفات ونزاىة
السموكيات وترشيد الممارسات مف أجؿ االستغالؿ األمثؿ لمموارد االقتصادية وزيادة معدؿ 
النمو االقتصادي، وزيادة ثقة أصحاب المصمحة في المؤسسة، وتحسيف مركزىا التنافسي 
بالنسبة لممؤسسات األخرى مما يؤدي إلى اجتذاب المزيد مف الدعـ والتمويؿ )عاللي إيماف، 

 (. 4-3ص ، ص 8004/8005
النفقات بالتعميـ الجامعي في: محاربة حوكمة تتضح الفاعمية المتوقعة مف مف ثـ و 

والقضاء عميو نيائيا، وضماف تحقيؽ النزاىة  الفساد الداخمي وعدـ السماح بوجوده
واالستقامة لكافة العامميف بالمؤسسة، وتفادي وجود أية أخطاء باستخداـ النظـ الرقابية 

التشغيؿ مع تحقيؽ أكبر األمواؿ وترشيد النفقات عبر تقميؿ تكمفة عمميات الفعالة لحماية 
 عائد ممكف.

وبعد، يمكف القوؿ بأف المحور الرابع توصؿ إلى أف تقدير فوائد حوكمة النفقات 
كخيار أو مدخؿ أو مسار لتدبير الموارد الالزمة لبناء مجتمعات التعمـ بالتعميـ الجامعي 

المتقدمة في تحقيؽ ذلؾ، وباإلضافة لما قدمو المحور الثالث مف المصري يثبت فاعميتيا 
تعرؼ عمى متطمبات حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري وتكمفتيا؛ وفاعمية االستثمار 
في بناء مجتمعات التعمـ لتغطية تكاليؼ تحقيؽ حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري 

الرؤى المستنتجة مف العالقة المتوقعة بيف االستثمار  يمكف االنتقاؿ لممحور الخامس ليقدـ
 :في بناء مجتمعات التعمـ وحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري

مجتمعات التعمـ االستثمار في بناء بيف المتوقعة عالقة ال الرؤى المستنتجة مف: خامسا
 المصري وحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي

توجد عالقة تبادلية متوقعة بيف االستثمار في بناء  يستنتج البحث الحالي أنو
مجتمعات التعمـ وحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري، وىي عالقة تأثير وتأثر، عالقة 
سبب ونتيجة، بما يعني أف تحوؿ الجامعة المصرية نحو صيغة جامعة مجتمع التعمـ يدعـ 



 م4244( 38) -4ج-مارسعدد                                     ..            .االستثمار في  بناء مجتمعات التعلم 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 636 - 

يث إف ضعؼ فاعمية التعميـ الجامعي مساعي حوكمة نفقاتيا ومواجية اليدر التعميمي، ح
يثبت وجود  تو التنافسية وضعؼ تنافسية مخرجاتوالمصري الحكومي وضعؼ مؤشرات قدر 

ىدر تعميمي في النفقات، حيث إف العائد أقؿ مف التكمفة، ومف ثـ بمقارنة الوضع الحالي 
مجتمع لمتعميـ الجامعي المصري الحكومي مع وضعو في حاؿ التحوؿ إلى صيغة جامعة 

المقارنة لصالح التحوؿ إلى جامعة مجتمع التعمـ؛  التعمـ مف حيث الكمفة والعائد يالحظ أف
فبرغـ أف متطمبات التحوؿ عالية التكمفة وتحتاج إلى تدبير موارد إضافية إال أف العائد منو 
ح يعوض ىذه الكمفة؛ فالعائد يعني بناء جيؿ جديد مف المبدعيف والمبتكريف والمفكريف يصب

قادرا عمى إحداث الفارؽ المستيدؼ إلحداث التنمية، ومف ثـ فإف ىذا التحوؿ يعد أحد 
مسارات مواجية اليدر التعميمي وتحسيف فاعمية الجامعة وتحقيؽ معدالت عوائد أعمى مف 

 .الوضع الحالي وبالتالي تحقيؽ إدارة رشيدة )حوكمة( لمنفقات التعميمية
مواؿ لفترة زمنية مف أجؿ الحصوؿ عمى تدفقات ف االستثمار يعني توظيؼ األبما أ

نقدية مستقبمية تعوض عف القيمة الحالية لألمواؿ ومخاطر التضخـ، بمعنى أف االستثمار ىو 
التضحية باألمواؿ الحالية مف أجؿ الحصوؿ عمى أمواؿ مستقبمية، فإف االستثمار ىو العامؿ 

واليدؼ مف االستثمار ىو الحصوؿ عمى الرئيس لزيادة أرباح المؤسسة في اآلجاؿ الطويمة، 
، ص ص 8007عوائد وقيمة مضافة أكبر مف التكاليؼ التي أنفقت عميو )راضية عروؼ، 

030-038.) 
ذا تـ حساب تكمفة وعائد التعميـ ذو النوعية الجيدة الناتج مف االستثمار في بناء  وا 

ا مفيدا، فتكمفة الفرصة مجتمعات التعمـ يالحظ أنو ىو الذي ينتظر منو  أف يكوف استثمار 
الضائعة مف اإلنفاؽ عميو وغيرىا مف التكاليؼ تعوض بشكؿ أكبر مف خالؿ الفوائد المتراكمة 
نتاجية متزايدة، وأيضا  لمتعميـ عمى األفراد المتعمميف والمجتمع ككؿ في صورة عوائد أعمى وا 

كبيرة متوقعة؛  مف خالؿ تحسيف نوعية الحياة عبر الحراؾ االجتماعي، ولمتعميـ عوائد
فاإلنساف المتعمـ بنوعية جيدة عادة ما يكوف مصدرا إلشعاع المعرفة حولو لينير طريؽ غيره 
ويجعؿ زمالؤه أكثر إنتاجية في العمؿ، وعادة ما تستفيد الجماعة مف أفرادىا المتعمميف، وىي 

معة اجتماعية، فيو أيضا تتأثر سمبيا مف أفرادىا غير المتعمميف تعميما جيدا، كما أف التعميـ س
يشارؾ في منع الجريمة أو تقميميا، وزيادة السمو االجتماعي، وتنقية األذواؽ واألخالؽ 
والسموكيات، وعميو فيو يسيـ في تغيير أنماط الحياة واالستيالؾ، وتعزيز منظومة القيـ في 
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حداث تغييرات إيجابية في االتجاىات العامة لألفراد والمؤسسات نحو العمؿ  المجتمع، وا 
 واالنخراط فيو وزيادة اإلنتاج.
متعميـ عالي الجودة ىي عوائد استثمارية تجنى في المستقبؿ وال كما أف ىناؾ عوائد ل

يمكف أف تقدر بثمف، وتعني المكاسب االقتصادية واالجتماعية التي يجنييا الفرد والمجتمع 
كساب وترتبط وتقترف بالتعميـ، ومف العوائد االجتماعية: االرتقاء ا لمعرفي ألبناء المجتمع، وا 

أفراد المجتمع قيـ مشتركة تمكف مف تنظيـ الحياة بيف أفراد المجتمع، ونقؿ تراث المجتمع مف 
جيؿ إلى آخر، وتكويف العادات واالتجاىات السميمة في التعامؿ بيف أفراد المجتمع ومع 

المستوى العممي لمشخص، أنظمتو واحتراـ النظاـ، والقضاء عمى الجيؿ واألمية واالرتقاء ب
وتكويف قدرات األفراد عمى اإلبداع واالبتكار، وتنمية قيـ الحوار واالحتراـ بيف أفراد المجتمع، 
وحفظ أمف المجتمع بمواجية األفكار الضالة التي تيدد أمف المجتمع واستقراره، وتحقيؽ 

 أنيا ال توازي تمؾ العوائد.التقدـ التقني والمعرفي والعممي، ، وميما تحمؿ المجتمع مف تكمفة ف
العوائد النقدية وتمثؿ األرباح التي يجنييا المتعمـ في  والعوائد االقتصادية: وىي

المستقبؿ مف جراء زيادة تعميمو؛ ومنيا زيادة دخؿ الفرد والمجتمع، وتكويف االتجاىات 
الؾ الرشيد االقتصادية السميمة الخاصة بالترشيد وعدـ اإلسراؼ، وعادات االدخار واالستي

والتي توفر جزء مف دخؿ اإلنساف ليتـ استثماره، وتكويف االتجاىات السميمة الخاصة 
بالمحافظة عمى الممتمكات العامة والخاصة، ويسيـ في زيادة الدخؿ االجتماعي ألبناء 

، ولكف اليدر التعميمي يضيع يةالمجتمع وىو عبارة عف الفرؽ بيف التكاليؼ والمنافع االجتماع
 ود والعوائد المنتظرة مف االستثمار في التعميـ الجامعي.الجي

حيث يترتب عمى اليدر التعميمي تبدد األمواؿ والطاقات والجيود وارتفاع اإلنفاؽ 
المالي، وتتعدى أضرار اليدر التعميمي المؤسسات التعميمية إذ يصؿ ضرره لممجتمع حيث 

ة، إذ ينتج منو البطالة، وتكويف أفراد غير يترتب عميو آثار أمنية واقتصادية واجتماعية وثقافي
منتجيف في مجتمعاتيـ، باإلضافة إلى فقدانيـ الرؤية المستقبمية ألنفسيـ وتدني أدوارىـ 
االجتماعية، كما يميموف إلى النزعة الفردية واألنانية والعدوانية، كما ينتج منو زيادة 

توليد اتجاىات سمبية لدى الطالب المشكالت االجتماعية مثؿ مشكالت االنحراؼ السموكي، و 
نحو المجتمع، ولذا تشكؿ ظاىرة اليدر التعميمي مصدر قمؽ لمجامعات في كثير مف الدوؿ، 
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، ص 8007حيث إنيا تمثؿ مضيعة مباشرة الستثمار موارد ىذه الجامعات )سعود رغياف، 
339) 

حقيؽ حوكمة لت مدخال يتوقع منو أف يكوفإذف: االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ 
؛ حيث يشير الواقع أف تكمفة التعميـ تدفع أكثر مف مرة؛ النفقات بالتعميـ الجامعي المصري

فتتحمميا الدولة مف خالؿ إنشاء الجامعات الحكومية وتجييزىا ودفع أجور العامميف بيا 
لتي تتـ وغيره، ويتحمؿ الطالب نفقات كثيرة منيا شراء المذكرات الدراسية )الكتب الجامعية(، وا

طباعة اآلالؼ منيا بعدد طالب الجامعات بتكمفة كبيرة وفي نياية الفصؿ الدراسي تمقى بعد 
أف أدى الطالب امتحاناتو دوف استفادة متكررة منيا، وقد يدافع بعض أعضاء ىيئة التدريس 
د عف ىذا الوضع القائـ لنظاـ التعميـ الجامعي والذي يشبو التعميـ قبؿ الجامعي مف حيث وجو 

مصدر أوحد لمتعميـ وىو ىذا الكتاب الجامعي الذي يشتريو الطالب ويربح ىؤالء األعضاء مف 
ثمنو ولكف يخسر الطالب تعمـ ميارات ميمة والزمة لمتعمـ والحياة في عصر مجتمع المعرفة، 

فيتزايد اليدر  مف ميارات التعمـ والحياة ج طالبي متمكفخر مجتمع استقباؿ مكما يخسر ال
فيجب تحسيف قدرة التعميـ الجامعي لتمبية حاجات تنمية الفرد والمجتمع، والتأكد مف ي، التعميم

جدوى الزيادة في االستثمار في التعميـ ليس بالتوسع األفقي في مؤسساتو فحسب، بؿ 
بتطوير النوعية والجودة التعميمية في الوقت نفسو بحيث يصبح العائد مف االستثمار في 

ؽ عميو مف خالؿ سد الفجوة بيف نوعية مخرجات التعميـ ومتطمبات التنمية التعميـ يفوؽ اإلنفا
تتحسف فاعمية التعميـ يمكف أف التعمـ مجتمع بتبني صيغة جامعة ، و الشاممة والمستدامة

 الجامعي والعوائد مقابؿ النفقات ومف ثـ تتحقؽ حوكمة النفقات التعميمية.
ر لممعرفة، يمكف االستثمار في بناء ف كتاب جامعي أوحد مقرر كمصد عاليمثال: بد

مكتبة مركزية كبيرة في كؿ جامعة تتضمف مستودعات ومصادر متنوعة لممعرفة، واالستثمار 
في تجييزىا تكنولوجيا وتوفير أدوات االتصاؿ بمصادر التعمـ اإللكترونية لكؿ طالب سواء مف 

ؿ بروتوكوؿ تعاوف مع أحد ويمكف تمويؿ ىذا االستثمار مف خال ىذه المكتبة أو مف منزلو، 
البنوؾ لتمويؿ تكمفة اإلنشاءات والتجييزات المطموبة ويتـ السداد عمى عدة سنوات مف تجميع 
الفموس التي كاف يدفعيا كؿ طالب لشراء المذكرات المقررة عميو خالؿ سنوات دراستو 

ضو بزيادة بالجامعة، مع إمكانية تعويض عضو ىيئة التدريس حتى ال يقاـو التغيير، تعوي
سوؼ يبذؿ العضو مجيود ووقت ونفقات أكبر ألف التعميـ راتبو ألنو في مجتمعات التعمـ 
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لب ليكتشؼ التعمـ المتمركز حوؿ الطاوالتدريس لف يصبح إلقاء محاضرة وينتيي األمر، ولكف 
 ويجرب وينتقد ويستنتج.

يييا متابعة لفرؽ العمؿ الطالبية وتوجوىذا يتطمب مف عضو ىيئة التدريس 
رشادىا والقياـ بأعماؿ وتنفيذ مياـ غير تقميدية تتطمب منو ميارات جديدة يجب تنميتيا  وا 

فيناؾ حاجة إلى تنمية مينية مستمرة لممعمـ لمتواصؿ مع الطالب عمى مدار اليـو كامال، 
حتى يكوف قادرا عمى تمبية احتياجات مجتمعات التعمـ منو، فمف أحد الشروط األساسية لقياـ 

مع التعمـ ىو التنمية المينية لممعمـ، وتستيدؼ التنمية المينية زيادة الثقة بالذات مجت
وباألخريف، وزيادة التحمس لمعمؿ التعاوني، والحوار الميني، والتزاـ اكبر بتغيير الممارسات، 
ورغبة أشد في تجربة أشياء جديدة بما يعزز دافعية الطالب وتطوير أداءه، فيحتاج مجتمع 

إلى بناء قاعدة صمبة مف الميارات والمعرفة المتخصصة لدى أعضائو، وال تقتصر التعمـ 
برامج التنمية المينية لممعمميف عمى البرامج التخصصية والتربوية لصقؿ ميارات المعمميف، 
وتنمية قدراتيـ عمى التدريس المبدع، ولكنيا تمثؿ فرصة ثمينة لمحوارات والمناقشات الجادة 

معمميف بعضيـ البعض، وبينيـ وبيف الخبراء مف ناحية أخرى، األمر الذي والعميقة بيف ال
يكوف لو دور كبير في تنمية قدرات التفكير والتحميؿ والتقويـ والتشبع بثقافة التعمـ، وتقويـ 

بالتالي فإف تحوؿ الجامعة المصرية إلى تطبيؽ فمسفة مجتمع التعمـ نفسو وتطوير أداءه، و 
لتقميؿ اليدر التعميمي وتحسيف الفاعمية التعميمية وبالتالي تحقيؽ يدعـ توجييا المطموب 
    .حوكمة النفقات التعميمية

وتتيح مجتمعات التعمـ إعادة االستخداـ لعناصر التعمـ مف محتوى وكتب بالمكتبات 
مكانية وصوؿ المتعمـ لعناصر  وكتب إلكترونية مما يرشد النفقات مف الناحية االقتصادية، وا 

والحصوؿ عمييا مف المواقع اإللكترونية، وىذا مؤشر جيد عمى معيار الكمفة الفعالية  التعمـ
بتكرار استخداـ عناصر اإلنتاج دوف تكاليؼ إضافية في تكرار لعمميات اإلنتاج توفيرا لموقت 
والجيد، باإلضافة إلى توفير رأس الماؿ الفكري، وكمما استخدـ العنصر في سياقات متنوعة 

عادة ترتيبو وفقا  يزداد عائد االستثمار فييا، وذلؾ أيضا باختيار المحتوى وتجميعو وا 
الحتياجات المستفيديف منو، ويقمؿ مف تكمفة إعادة إنتاجيا مف جديد واستخداميا مرارا، 
وضرورة ترؾ الحرية لممتعمـ لالختيار حسب احتياجاتو ومتطمباتو وشروط المؤسسة التعميمية 

 المسئولة.
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ؿ الكمفة الفعالية يوجو األنظار نحو حسف االستفادة القصوى مف ولما كاف مدخ
الموارد المتاحة بتوجيييا نحو العمميات ذات العائد والفعالية األكبر، يدعـ مجتمع التعمـ في 
التعميـ الجامعي حرية األستاذ في توزيع درجات منيجو وال يشترط نسبة بسيطة ألعماؿ السنة 

ات أعمى عمى نشاط الطالب بما يشجع عمى التركيز عمى كيفية ولكف لو الحرية في وضع درج
التعمـ وأنشطة التعمـ والبحث عف المعمومة والتوصؿ إلييا والتغمب عمى واقع تركيز النسبة 
األكبر مف الدرجات عمى االمتحاف النيائي آخر الفصؿ الدراسي، ويمكف التغمب عمى معوؽ 

تعمـ النشط مف خالؿ تكميؼ الطالب بمياـ في تكدس الطالب الذي قد يعوؽ تطبيؽ طرؽ ال
شكؿ مجموعات وبعض المجموعات يحضر كؿ محاضرة لممناقشة وعرض أعماليـ والبعض 
األخر يكوف في أعماؿ البحث والتجييز ويتـ التناوب في العرض والتجييز والتكميؼ بالمياـ 

 فال يشترط األمر حضور الجميع في كؿ مرة.
باب لضعؼ فاعمية االستثمار في بناء مجتمعات التعمـ وتوجد توجد عدة أس ،ىذا

ومف ثـ ضعؼ عوائد التعميـ الجامعي المصري في التنمية،  ومنيا: انخفاض االستثمار في 
التعميـ ككؿ، وسوء توزيع الموارد وتخصيصيا واالستخداـ غير الفعاؿ ليا، وعدـ التساوي في 

ختمفة، والتي قد تظير في عدـ استطاعة توزيع الفرص التعميمية بيف مجموعات الدخؿ الم
الطالب ذوي الدخؿ المحدود والقدرة الجيدة عمى التعميـ أف يضمنوا أماكف ليـ في المستوى 
التعميمي المناسب لقدراتيـ التعميمية بسبب تسربيـ ألسباب اقتصادية، أو ألنيـ ال يستطيعوف 

ويمكف معالجة ىذه ، ية المرتفعة.المنافسة مع الطالب ذوي الخمفية االقتصادية واالجتماع
بيف االستثمار  استكماال لترسيـ العالقة التبادليةومف ثـ فاألسباب بتحقيؽ حوكمة النفقات، 

تدبير الموارد  في بناء مجتمعات التعمـ وحوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي المصري يالحظ أف
مفتو يمكف أف يتـ مف خالؿ تطبيؽ تكاإلضافية الالزمة لبناء مجتمعات التعمـ والتي تعبر عف 

  .وآلياتيا وحسف إدارتياحوكمة النفقات  مبادئ
إنو عمى الرغـ مف القبوؿ الواسع لمتعميـ كأداة أساسية لتعزيز التنمية االقتصادية 

كمواطف صالح وتحسيف  إلعداد اإلنسافواالجتماعية، وتزايد دعوات االستثمار في التعميـ 
التعميـ الجامعي إال إف ، ة المجتمع الكمية وتحقيؽ رفاىية المجتمعوتزيد مف طاق ،إنتاجيتو
ضعؼ زمة لتنفيذ خطط وبرامج التعميـ، و مف قصور في توفير االستثمارات الال يعاني   المصري

مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى االستثمار في التعميـ: االستثمارات المتاحة، فكفاءة استخداـ 
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فر ، وكذلؾ البنية المؤسسية المتواجدة في المجتمع، ومدى توامدى توافر الموارد المالية
نحو النفقات بالتعميـ الجامعي المصري حوكمة  وىنا يأتي دورالشفافية والكفاءة والفاعمية، 

تعزيز الشفافية، والمحاسبية، والعدالة، وتأكيد المسؤولية، والسيطرة عمى الفساد، وتحسيف 
 فقات لضماف االستغالؿ األفضؿ لمموارد.   الكفاءة والفاعمية في إدارة الن

ي جامعة مجتمع التعمـ بأف يمكف حوكمة نفقات تدريب أعضاء ىيئة التدريس فمثال: 
حيث يتـ بناء فرؽ مف المعمميف تشكؿ  ؛تتـ التنمية المينية في إطار الييئة التدريسية

المجتمع الصغير  مجتمع تعمـ صغير حسب طبيعة برنامج التنمية المينية، ومف خالؿ ىذا
، تخصصاتيـأف يكونوف قادة في لمنجاح و التي تؤىميـ والميارات يتزود المعمموف باآلليات 

أف يصبح المعمموف أكثر فاعمية كمشرفيف و وبالتالي يسيموف في دفع عممية التطوير قدما، 
القدامى ومنفذيف لمبرامج الدراسية، وتفيد في المحافظة عمى اىتماـ وتركيز أعضاء المجموعة 

ضع تُ  وفي جامعة مجتمع التعمـواستيعاب األعضاء الجدد الذيف يمتحقوف بالمجموعة سنويا، 
والقيادات  أعضاء ىيئة التدريسخطط التنمية المينية عمى مدار العاـ الدراسي كمو، ويشارؾ 

 ة.بجديوالخبراء في وضع ىذه الخطط واإلشراؼ عمى تنفيذىا 
التفاعمية بيف االستثمار في بناء مجتمعات  ديالكتيكيةالترسيـ العالقة فإف  ختاما؛و 
المصري يتضمف مفاىيـ مثؿ: تعظيـ النفع مف حوكمة النفقات بالتعميـ الجامعي التعمـ و 
قميؿ ىدر واالستفادة منيا أعظـ استفادة، وت ،وتحسيف العائد، وحسف توظيفيا، النفقات

االستثمار في رأس الماؿ البشري، وبناء و  ،ياالفساد الموجو إلي الموارد المالية، ومواجية
تحسيف نوعية ميارات التعمـ والحياة في القرف الحادي والعشريف، وتحسيف نوعية التعميـ، و 

، بما يعني أف حوكمة النفقات َمدخؿ وُمدخؿ لتوفير التمويؿ الالـز لبناء حياة الفرد والمجتمع
ة الموارد وتوجيييا لبناء مجتمعات حسف إدار  مف خالؿ مجتمعات التعمـ الثرية بالجامعات

التعمـ؛ فميس كؿ زيادة في النفقات تؤدي إلى تحسيف حاؿ المجتمع وتحقيؽ النمو االقتصادي 
المنشود ولكف يجب ترشيد وتحسيف توجيو اإلنفاؽ وحوكمتو ليحقؽ النمو االقتصادي 

وُمدخؿ  خؿاالستثمار في بناء مجتمعات التعمـ َمدالمستيدؼ، كما أف العكس صحيح؛ ف
وجود عالقة تبادلية متوقعة بيف االستثمار في بناء  ، بمعنىحوكمة النفقات بالجامعاتل

، عالقة سبب إيجابيةىي عالقة  ؛النفقات بالتعميـ الجامعي المصريمجتمعات التعمـ وحوكمة 
 .بينيما ونتيجة
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ألطاف فخري عوض: درجة توافر كفايات القيادة التحويمية لمديري المدارس الثانوية الحكومية  -11
، كمية العموم التربوية والنفسية، جامعة رسالة ماجستيرعات التعمم المهنية، وعالقتها بتفعيل مجتم
 .8117عمان العربية، عمان، 

إلهام عبدالحميد فرج: التعميم بين ثقافات الذاكرة والنقد واإلبداع رؤية حول اإلبداع في المناهج  -11
يثة ... اإلبداع في التعميـ المؤتمر العممي السنوي الخامس عشر لرابطة التربية الحدالدراسية، 
 .88-1، ص ص 1885، والثقافة

انجي طمعت نصيف ميخائيل: التعمم التنظيمي كمدخل لتحويل الجامعة المصرية إلى منظمة  -18
 .345-256(، ص ص 112(، العدد )85، المجمد )مجمة كمية التربية جامعة بنياتعمم، 

المصرية وبناء مجتمع التعمم دراسة في محددات إيمان جمعة محمد عبدالوهاب: ثقافة المدرسة  -12
، رابطة التربويين العرب، العدد دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالعالقة وشروط التحول، 

 .328-264، ص ص 8114(، مايو 51)
بانقا طه الزبير حسين، سوسن أحمد آدم: دور نظام تمويل التعميم بنظام الكوبونات التعميمية في  -13

يل التكمفة االقتصادية لمتعميم األساسي من وجهة نظر الخبراء في التعميم واالقتصاد بوالية تقم
، مركز ديبونو لتعميم التفكير بَعمان، المجمد المجمة الدولية التربوية المتخصصةالخرطوم السودان، 

 .143-134، ص ص 8117(، شباط 8(، العدد )6)
حسين جودة التعميم العالي من وجهة نظر األطراف ذات جفطة سناء: دور حوكمة الجامعة في ت -14

، 1، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة سطيفرسالة ماجستيرالمصمحة، 
 . 8115/8116الجزائر، 

مؤتمر دور ، 8121الجوهرة بنت سميمان: إطار لتفعيل الحوكمة في الجامعات لتحقيق رؤية  -15
، ص 8116يناير  18-11، جامعة القصيم، في الفترة 8030في تفعيؿ رؤية  الجامعات السعودية

 .151-116ص 
حاتم فرغمي ضاحي: تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعممة بجامعة أسوان من  -16

(، 45، كمية التربية جامعة سوهاج، العدد )المجمة التربويةوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 
 .845 -186، ص ص 8117ديسمبر 

تواجه مجتمعات التعمم  ن سعيد بن عبداهلل: المشكالت التيحسام الدين السيد محمد، أحمد ب -17
، كمية اإلمارات مجمة الفنوف واآلداب واإلنسانيات واالجتماعالمهنية فى المدارس بسمطنة عمان، 

 .226-215، ص ص 8117(، سبتمبر 88لمعموم التربوية، العدد )
ن بن قاسم حسن: الكفايات المهنية المنشودة لدى القيادات المدرسية لتطبيق معايير مجتمعات حسي -18

، جمعية الثقافة من الثقافة والتنمية مجمةالتعمم بمؤسسات التعميم العام السعودية نموذج مقترح، 
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-1، ص ص 8115(، أبريل 112(، العدد )15السنة )كمية التربية جامعة سوهاج، أجل التنمية، 
51. 

حشمت عبدالحكم محمدين، أحمد محمد بكري موسى: متطمبات تطبيق مجتمعات التعمم المهنية  -81
، كمية التربية جامعة األزهر، العدد مجمة التربيةبالمعاهد األزهرية من وجهة نظر المعممين، 

 .68-18، ص ص 8116(، يناير 1(، الجزء )168)
مؤسسات التعميم العالي من وجهة  يمجتمع التعمم المهني فحياة بنت رشيد حمزة العمري: تحديات  -81

، المؤسسة العربية المجمة العربية لمعمـو التربوية والنفسيةنظر طالب وطالبات جامعة طيبة، 
 .112-52، ص ص 8118(، يناير 5لمتربية والعموم واآلداب، العدد )

حميل محتوى كتب الرياضيات : تالخزيم، محمد بن فهم ثواب الغامديخالد بن محمد ناصر  -88
 عودية فى ضوء مهارات القرن الحاديلمصفوف العميا لممرحمة االبتدائية بالمممكة العربية الس

، الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية جامعة الممك رسالة التربية وعمـ النفسوالعشرين، 
 .77-51، ص ص 8115(، يونيو 42سعود، العدد )

حمد عبدالشافي: المهارات األساسية لمتعميم والتعمم مدى الحياة تصور مقترح في إطار دينا حسن م -82
، كمية الدراسات العميا لمتربية جامعة القاهرة، المجمد العمـو التربويةتحوالت القرن الحادي والعشرين، 

 .175-135، ص ص 8112(، أبريل 8(، العدد )81)
الستثمار في رأس المال الفكري بالمنظمة المتعممة دراسة راضية عروف: التمكين كاستراتيجية ل -83

، كمية العموم االقتصادية العموم التجارية رسالة دكتوراهحالة بعض المؤسسات الجامعية الجزائرية، 
 .8116وعموم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، 

دراسات العموـ العموم بجامعة الحدود الشمالية، سعود رغيان الرويمي: الهدر التعميمي في كمية  -84
(، الممحق 3(، العدد )33، عمادة البحث العممي وضمان الجودة بالجامعة األردنية، المجمد )التربوية

 .241-228، ص ص 8116(، 2)
، كمية الحقوق مجمة العمـو القانونية والسياسيةسميمة بنت حسين: الحوكمة دراسة في المفهوم،  -85

 .881 -171، ص ص 8114 (، جانفي11) موم السياسية جامعة الشهيد حمة لخضر، العددوالع
سماح عبدالفتاح محمد مرزوق: توظيف مجتمعات التعمم المهني االلكتروني لتنمية مهارات  -86

، كمية رياض األطفال مجمة الطفولة والتربيةالطالبة المعممة إلعداد خطة لمتنمية المهنية المستدامة، 
 .114-62، ص ص 8116(، أكتوبر 28(، العدد )8عة االسكندرية، المجمد )جام

المؤتمر العممي السنوي الرابع والعشريف... سهام نجم: بناء مجتمعات التعمم والممارسات الجيدة،  -87
دارتو في الوطف العربي الواقع والرؤى المستقبمية ، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة قيادة التعميـ وا 

 .171-162، ص ص 8116يناير  88-87اإلدارة التعميمية، القاهرة، و 
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مستقبؿ التعميـ لما ينبغي أف يتغير مضموف التعمـ وأساليبو في القرف سينتيا لونا سكوت:  -88
 .8114اليونسكو، سبتمبر  الحادي والعشريف؟

اإلسكندرية، معية، ، دار المعرفة الجاالتعميـ فى مجتمع المعرفةشبل بدران، سعيد سميمان:  -21
8116. 

شركة تطوير لمخدمات التعميمية، ومشروع الممك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعميم العام  -21
 هـ.1325-1324، اإلصدار األول، مجتمعات التعمـ المينية)تطوير(: 

ت شريفة عوض الكسر: دور تطبيق الجودة الشاممة في تحقيق الحوكمة اإلدارية في الجامعا -28
، مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانيةدراسة تطبيقية عمى الجامعات الخاصة، 

 .321-316، ص ص 8117(، حزيران 28جامعة بابل، العدد )
ألف جنية ... الوزراء يوافق عمى فرض رسوم عمى الطالب  18شيماء عدلي: تصل إلى  -22

 . 8181 أغسطس 85، صدى البمد جامعاتالراسبين، 
Available at: edu.see.news/2020/08/26                                              

صفاء عبدالوهاب بمقاسم بعطوط: مدى اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر  -23
، رابطة دراسات عربية في التربية وعمـ النفسخريجي وخريجات قسم التربية الفنية بجامعة طيبة، 

 . 237-221، ص ص 8116(، سبتمبر 78التربويين العرب، العدد )
وني فى بناء مجتمع المعرفة محمد يونس: دور التعميم االلكتر  ن محمد توفيق، هانيصالح الدي -24

، كمية التربية جامعة المنوفية، المجمد مجمة البحوث النفسية والتربويةدراسة استشرافية،  العربي
 .88-8، ص ص 8116(، 2(، العدد )88)
ضحى حيدر خضر: نحو رؤية جديدة لمؤسسات التعميم العالي في ضوء مفهوم المنظمة  -25

-63، ص ص 8118(، سبتمبر 1(، الجزء )61، العدد )مجمة كمية التربية بالمنصورةالمتعممة، 
87. 

ة المتعممة ضحى حيدر خضر، سامي عبداهلل خصاونة: تطوير أنموذج لممارسة مجاالت المنظم -26
، عمادة البحث مجمة دراسات العمـو التربويةكما يراها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية، 

 (.1571 -1548، ص ص 8111(، 4(، ممحق )27العممي بالجامعة األردنية، المجمد )
في ضوء عبدالرحمن أبو المجد رضوان محمد: رؤية استشرافية ألدوار معمم التعميم العام بمصر  -27

(، أغسطس 54مجتمعات التعمم المهنية، المجمة التربوية، كمية التربية جامعة سوهاج، العدد )
 .51 -1، ص ص 8118



 م4244( 38) -4ج-مارسعدد                                     ..            .االستثمار في  بناء مجتمعات التعلم 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 646 - 

عبدالرحمن عامر محمد الصعيري: متطمبات قيادة مجتمعات التعمم من وجهة نظر مديري مدارس  -28
، رابطة التربويين العرب، نفسدراسات عربية في التربية وعمـ الالتعميم العام في محافظة بيشة، 

 .837-821، ص ص 8113(، فبراير 3(، الجزء )35بنها، العدد )
عبدالمحسن أحمد محمد عمي: االستثمار في التعميم العالي وتحسين مخرجاته بما يحقق أهداف  -31

، جامعة القصيم، في الفترة 8030مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيؿ رؤية ، 8121رؤية 
 .624-566، ص ص 8116يناير  11-18

عزيزة عبداهلل طيب: دراسة تحميمية لمفهوم الحوكمة الرشيدة ومتطمبات تطبيقها في الجامعات  -31
، ص 8117(، أبريل 8(، الجزء )8، جامعة الممك سعود، العدد )مجمة العمـو التربويةالسعودية، 

 .886-172ص 
والعشرين لتنمية القراءة  ئم عمى مهارات القرن الحادينهج قا: معالء الدين حسين إبراهيم سعودي -38

االبتكارية واستقاللية التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية باستخدام استراتيجية إعادة إنتاج النص، 
(، 182، الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس، العدد )دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس

 .43-14، ص ص 8112أبريل 
عاللي إيمان: االتجاهات الحديثة لمحوكمة في قطاع التعميم العالي بالجزائر دراسة حالة كمية  -32

، رسالة ماجستيرالعموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير جامعة موالي الطاهر سعيدة، 
ائر، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة موالي الطاهر سعيدة، الجز 

8113/8114. 
المجمة عمي إسماعيل نصار: تعزيز دور التعميم العالي في تحقيق مجتمع المعرفة الحوار المفتقد،  -33

(، 8(، العدد )84، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إدارة التربية، المجمد )العربية لمتربية
 .56-45، ص ص 8114ديسمبر 

التعميمي في برامج الدراسات العميا بجامعة طيبة في المدينة المنورة، عمي حسين حورية: الهدر  -34
-182، ص ص 8116(، أبريل 8(، الجزء )8، جامعة الممك سعود، العدد )مجمة العمـو التربوية

168. 
عمرو صالح عبدالفتاح أبوزيد: بناء مجتمعات التعمم المعرفي الشبكي وأثرها عمى معممي العموم،  -35

 .881-156، ص ص 8111(، ديسمبر 11، العدد )لتربية جامعة الفيـومجمة كمية ا
، مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية واالجتماعيةغربي صباح: االستثمار في التعميم ونظرياته،  -36

 .27-1ص ص ‘ 8117(، جوان 8،2بسكرة، الجزائر، العدد ) -جامعة محمد خيضر
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مار في التعميم عمى النمو االقتصادي في الجزائر دراسة قياسية غيدة فمة، غيدة فوزية: أثر االستث -37
(، 2، العدد )مجمة نماء لالقتصاد والتجارة، 8113-1871خالل الفترة  ARDLباستخدام نموذج 

 .81-1، ص ص 8117جوان 
محمد أحمد حسين ناصف: مجتمعات التعمم كمدخل إلصالح مدارس التعميم العام في  -38

، ص ص 8118(، أكتوبر 37، العدد )مجمة كمية التربية جامعة طنطاية، مصر...دراسة تحميم
858-247. 

محمد السيد محمد اإلخناوي: متطمبات تجويد األداء المدرسي بالتعميم الثانوي الصناعي في مصر  -41
(، العدد 53، المجمد )جامعة طنطا مجمة كمية التربيةفي ضوء مدخل مجتمعات التعمم المهنية، 

 .158-78، ص ص 8115(، 3)
، المؤتمر القومي محمد أمين المفتي: طرق التعميم والتعمم الجامعي فى مجتمع المعموماتية -41

، مركز آفاؽ اإلصالح والتطوير" .العربي.. ميـ الجامعيالثالث "التع السنوي الحادي عشر والعربي
(، ص ص 1، المجمد )8113ديسمبر  18-17بجامعة عين شمس،  تطوير التعميم الجامعي

388-324 . 
محمد حسن بشير: األسس والمبادئ النظرية لمحوكمة ومتطمبات تطبيقها في التعميم العام  -48

(، 5العدد ) المركز القومي لمبحوث، فمسطين قطاع غزة، ،مجمة العمـو التربوية والنفسيةبالسودان، 
 .34-86، ص ص 8118(، مارس 2المجمد )

مجمة كمية التربية ارد مالية إضافية لمتعميم العالي في مصر، محمد صبري الحوت: تعبئة مو  -42
 .281-224، 1877(، 6(، العدد )2، كمية التربية جامعة الزقازيق، المجمد )بالزقازيؽ

حوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعميـ العالي والبحث معتز خورشيد، محسن يوسف:  -43
 .8118سكندرية، ، مكتبة االسكندرية، االالعممي في مصر

وية مقترحة لسمات التعميم الجامعي منال صبحى شناعة، محمد حسن الطروانة: رؤية ترب -44
مجمة العمـو التربوية الجامعات األردنية فى ضوء متطمبات مجتمع المعرفة،  المستقبمي في

-412، ص ص 8118(، 3(، العدد )12جامعة البحرين، المجمد ) نشر العممي، مركز الوالنفسية
431. 

نائل موسى ربابعة: الحوكمة وتطبيقاتها في الجامعات الحكومية... المممكة العربية السعودية  -45
 -1، ص ص 8118(، آب 14، العدد )المجمة اإللكترونية الشاممةنموذج تصوري لمحوكمة، 

82 . 
 .8113ة، نبيل جاد عزمي )تحرير(: بيئات التعمم التفاعمية، دار الفكر العربي، القاهر  -46
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نورة بنت منيع، تهاني بنت محمد: حوكمة الجامعات الحكومية لتحقيق رؤية المممكة العربية  -47
، جامعة القصيم، في 8030مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيؿ رؤية ، 8121السعودية 

 .33-6، ص ص 8116يناير  18-11الفترة 
فى تعميم الكبار دراسة نظمات غير الحكومية هالة عبدالمنعم أحمد سميمان: آليات عمل الم -48

، المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة مجمة التربيةضوء مفهوم مجتمعات التعمم،  تحميمية في
 .814-174، ص ص 8118(، 166(، العدد )31والعموم، السنة )
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