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 انًهخص

االاوتاادة موؽ أزورز م موب قظتيقوات متتسعوات إلو   يهدف البحث بروؾرة أاااوية
تتسعوات وضع إجراءات مقترحة لتظتيق م  جامعات بعض الدول األجشتية ف  السساراة ف

 ى.السرر مع طتيعة الستتسع  يتساش وبسا  السررية،السساراة بالتامعات 

واوار البحوث وفوق  ،اتيل قحقيق هذا الهدف ااتخدم البحث السشهج السقوارن   وف
ثوؼ قؾضويب األاواس  ،متسؾعة مؽ الخظؾات زودأت باإلطوار العوام لمدرااوة  هذا السشهج ف

ث طتيعوة ع قوة متتسعوات السساراوة زتظوؾير ثؼ قشواول البحو ،لستتسعات السساراةى الاكر 
إدارة السعرفوة و   ،لكتروناإل التعمُّؼ ، و التشسية السهشية  التامعات مؽ خ ل قؾضيب دورها ف

جامعووات   قوو  ذلووػ عوورض أزوورز م مووب قظتيقووات متتسعووات السساراووة فوو ،التامعووات  فوو
ؾد السرووورية قحميووول واقوووع التهوووو  ثوووؼ عووورض ،التحميووول السقوووارن ، و بعوووض الووودول األجشتيوووة

قزووسشا الخظووؾة ، و ضووؾء ماهووؾم متتسعووات السساراووة  قظووؾير التامعووات فوو  الستذولووة فوو
ضوؾء   التامعات السرورية فو  األخيرة اإلجراءات السقترحة لتظتيق متتسعات السساراة ف

 .خترات جامعات بعض الدول األجشتيةو ى مؽ اإلطار الاكر  االاتاادة
 

:الكمسات الساتاحية لمدرااة  

communities of practice: متتسعات السساراة 

professional development: التشسية السهشية 

  e-learning : لكترون التعمُّؼ اإل   

knowledge management السعرفة:  إدارة  
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Abstract 

The main objective of this research is to develop proposed procedures 

for the Implementation of the communities of practice in Egyptian 

universities 
To achieve this purpose, the research used the comparative approach. 

The research proceeded according to this approach in a series of steps, 

starting with the general framework of the study, then clarifying the 

theoretical basis of communities of practice. The research clarified the 

nature of the relationship between the communities of practice and the 

development of universities by clarifying their role in professional 

development, e-learning, and knowledge management in universities. The 

research  presented the most prominent features of the Implementation of 

communities of practice in the universities of some foreign countries, and 

then comparative analysis. Analyzing the reality of Egyptian efforts in 

developing universities in the light of the concept of communities of 

practice. The last step included the proposed procedures for the 

Implementation of communities of practice in Egyptian universities in light 

of the theoretical framework and the experiences of universities of some 

foreign countries. 
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         :طبر انعبو نهذراسخاإل :ٗانخطٕح األٔن
 :انًقذيخ - أٔلا 

ألقوو م الساكووريؽ والبوواحويؽ خاصووة فوو  هووذا  احيؾي وو اأصووبب قظووؾير التامعووات وسووول مؾضووؾع  
لقوود حاولوووا العديوود موووؽ و  ريع والتقوودم العمسوو  والتكشؾلوووؾج .العروور الووذى يتسيوووز بووالت ير الدووو

وقؾصووما التعموويؼ والووتعمُّؼ، عسميووة  ومووداخل جديوودة لتحدوويؽقبحووث عووؽ أاووالي   التامعووات أن
يشوتج موؽ الوتعمُّؼ أدركوا أن  ؛ فقودمتتسعات السساراة إل  أهسية بعض جامعات الدول الستقدمة

فر التيئووة الستتسعووات داخوول التامعووات يووؾ وأن قكووؾيؽ  ،مذوواركة األفووراد فوو  الدووياع االجتسوواع 
 ؼ مؽ خ ل التااعل مع اآلخريؽ.اآلمشة لألفراد لمتعمُّ 

ووقعتسد متتسعات السساراة عم  الت ييرات السؤادوية التو  ق   وقذوتيع  ،ر عسميوة التشسيوةيد  
تشدووويق السوووشغؼ وال ،والسذووواركة الساتؾحوووة والعسووول التسووواع  ،فووو  الستوووال التقشووو  االزتكوووارات
ياكووول  ،هوووداف والتؾجيهوووات السذوووتركة فووو  العسووولووضوووع األ ،، ومذووواركة الختوووراءالهوووادف ـو

 ،وقحديود السهوام ،وقؾليود السعرفوة ونذورها وقخزيشهوا ،متخررة ل قرال والتااعل مع اآلخوريؽ
 .(1)واالاتخدام التيد لمتكشؾلؾجيا

  :(2)عشاصر أاااية وه  ةوقتزسؽ متتسعات السساراة ث ث
وهووذا التااعوول  ،ؾن مووع بعزووهؼإلوو  متسؾعووة مووؽ السساراوويؽ يتاوواعمويذووير  :الستتسووع

 ة االفتراضية.ئأو مؽ خ ل التيلؾجه  اوكؾن مؽ خ ل السقاب ت وجه  
ستتسووع السساراووة ال ؛ فر األفوورادافكووأتقووارب ؼيووه ويسووول التانوو  السعرفوو  الووذى ق :الستووال

ويشذأ مؽ قتسعات عذؾائية ولكشه ي     موؽ خو ل متسؾعوة موؽ األفوراد لهوؼ اهتساموات وقزواوا تش 
 ف مذتركة.وأهدا

هؼ مووؾارد وأدوات محووددة ديوذووارا األفووراد فوو  مساراووات معيشووة وقرووبب لوو إذ :السساراووة
 ختراقهؼ ومهاراقهؼ والت ذوة الراجعة.ن بادلؾتيالخظط واألنذظة كسا  ويتبادلؾن 
وقزواوا ومذوك ت متتسعات السساراة ف  التامعات لديهؼ اهتساموات مذوتركة  أعزاءو 
السساراوة ققوؾم عمو   متتسعوات "لوذا فو ن  ؛مؾاجهوة هوذا السذوك ت الرغبة ف  ولديهؼ ،واقعية

مووع  ن حيووث يتؾاصوومؾستتسعووات هووذا العووؽ طريووق دمووج فوورع الستعمسويؽ فوو  مذوروعات واقعيووة 
اشوووتراكهؼ فووو  هوووذا ويظبقوووؾن مساراووواقهؼ موووؽ خووو ل  ،بعزوووهؼ وموووع مذووورفيهؼ فووو  التامعوووة

 ،التامعوة لسؾاجهوة هوذا السذوك ت. كسا وسكؽ أن يتعاونؾا مع شركاء آخريؽ خوارج الستتسعات
فالعسميوات الراووسية مووول  ،وقتزوسؽ أنذووظة متتسعوات السساراووة عسميوات راووسية و يور راووسية
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و ،و يرهواالتدري  والتؾجيوه  أموا الظتيعوة  يور  ،ؼسا لكو  قركوز عمو  بعوض جؾانو  الوتعمُّ س   قود ص 
يواة الدرااوية والتو  الراسية لستتسعات السساراة ف نها قتزسؽ األنذوظة التو  قحودث خو ل الح

 .(3)"والسهارات العسمية ارفقداعد عم  قشسية السع
فهو  قعسول عمو  زيوادة الدافعيوة  ؛وقتعدد وقتشؾع فؾائد السذاركة ف  متتسعوات السساراوة

وقدوواعد عموو  قؾليوود السعرفووة وقبادلهووا باإلضووافة إلوو   ،وقشسوو  مهووارات األفووراد ،ؼالداخميووة لمووتعمُّ 
 .(4)يسة الستتسعقسااػ األفراد وشعؾرهؼ بؿ
بوه  امعترف و اأاااوي   اأن متتسعوات السساراوة أصوبحا جوزء   Winkelenوقؤكد ويشكيمويؽ 

 ،ؼ السؾضوؾعات الهادفوة والؿيسوةوكسوا أنهوا قدوع  إلو  ققود ،مؽ ضسؽ أجزاء السعرفة التشغيسية
ة السساراوة عمو  نغريوكسوا ققوؾم متتسعوات  ،وقعسل عم  ااتوسار الؾقا والتكشؾلؾجيوا والتودري 

الوتعمُّؼ ونغريوة  .(5)فو  السؾاؾوا االجتساةيوةؼ الارد موؽ خو ل مذواركته يتعم   ؛ إذالسؾقا التعمُّؼ 
دو  موؽ كت  ولكشهوا ق   ،ذاقهواالسؾقا  قاما "عم  متودأ موؤداا أن السعرفوة ليدوا مشعزلوة فو  حود 

.. حيووث وحتوواج .ونتيتووة لألنذووظة والتيئووة والوقافووة ،أو أنهووا جووزء مووؽ مؾاؾوواخوو ل مؾاؾووا 
 .(6)الستعمؼ إل  التاكير والاعل والسذاركة ف  السؾاؾا االجتساةية"

وقحدوويؽ  ،وإدارة السعرفووة ،وققووؾم متتسعووات السساراووة زوودور بووارز فوو  التشسيووة السهشيووة
 بالتامعات. لكترون اإل التعمُّؼ مهارات 

وعوووؽ الووودور الوووذى ققوووؾم بوووه متتسعوووات السساراوووة فووو  التشسيوووة السهشيوووة أشوووارت رايمووو  
لودى الوتعمُّؼ يق عسميوة سالتعاونية قعتتر أكور كااءة لتعأن السداخل  .Reilly & et alوآخرون 
قدووتهدف قؾاوويع نظوواع اهتسامووات الاوورد السهشيووة وققؾيووة  حيووث أنهووا؛ هيئووة التوودريس أعزوواء

لوذا قعتتور متتسعوات السساراوة  البحوو ؛فو  العسميوة التدريدوية أو فو  التانو  جؾانو  الزوع  
 .(7)هيئة التدريس بالتامعات عزاءتيب فرص التشسية السهشية ألي   ابظ  ومترا انذظ   مدخ   

أن  Iverson & Mcpheeوعووؽ دورهووا فوو  إدارة السعرفووة أوضووب إواراووؾن وموواكا  
و ،متتسعات السساراة ققدم آلية عسمية إلدارة السعرفوة لاهوؼ السعرفوة وإدارقهوا  افهو  ققودم نسؾذج 

ة كسعمؾمات وشبكات وأنذظة ال قشارل ولكشهوا قتتسوع فالسعرف ،مؽ خ ل االقراالت التشغيسية
أى أن السعرفوة قتؾلود موؽ خو ل  ؛االجتساةية كدتيل لمسعرفةوهؾ السساراة   ف  ماهؾم أااا

 .(8)السساراات االجتساةية وهؾ ما ودع  نسؾذج متتسع السساراة إل  قحؿيقه



 ................................................ دراسة مقارنة جملتمعات املمارسة ىف جامعات بعض الدول األجنبية

 -6- 

شووويب وبركوووان  ار فمقووود أشووو اإللكترونووو الوووتعمُّؼ أموووا عوووؽ دور متتسعوووات السساراوووة فووو  
Chikh & Berkani  لكترونو اإل الوتعمُّؼ جديودة لسؾاجهوة مذوك ت إلو  ضورورة وجوؾد موداخل 

عتور اإلنترنوا الوتعمُّؼ قحتواج أنغسوة  إذ ؛بالتامعات وأحود الحموؾل هوؾ دعوؼ متتسعوات السساراوة
 وهوؾ موا ققدموه ،ومذواركةمهوا السختماوة موؽ قحميول وقروسيؼ وقشايوذ حمرا  جهد وقكواق  فوإل  

ف  الؾقا الحاضور هوؾ االنتقوال إلو   لكترون اإل التعمُّؼ أصبب مدتقتل  فقد ؛متتسعات السساراة
قعموؼ قروسيؼ ذاقهوا كأنغسوة  فشتاح السشغسات اليؾم وعتسود عمو  قودرقها عمو  ؛االجتساع التعمُّؼ 

 .(9)اجتساع 
هوذا  واعا جامعوات ،ولقد أدركا العديد مؽ الدول الستقدمة أهسية متتسعات السساراة

الوودول إلوو  قرووسيؼ وبشوواء هووذا الستتسعووات لتظووؾير جامعاقهووا ومؾاجهووة السذووك ت التوو  قتعمووق 
   :عم  الشحؾ التال  لكترون اإل التعمُّؼ بالتشسية السهشية وإدارة السعرفة و 

عوؽ بعود التوابع لتامعوة الوتعمُّؼ السؾزع و التعمُّؼ ف  الؾالوات الستحدة األمريكية عسل معهد 
متتسوع السساراوة لسؾاجهوة السذوك ت الستعمقوة عم  االاتاادة موؽ   Virginia Techفرجيشيا

واشوترا فو   ،وبشواء متتسوع لمسساراوةقام السعهود زتروسيؼ  فقد ؛ف  التامعة لكترون اإل التعمُّؼ ب
 ،بالتوودريس عتوور اإلنترنووا ن هيئووة التوودريس الووذيؽ وقؾمووؾ أعزوواءمووؽ متسؾعووة  هووذا الستتسووع

هيئوة التودريس  أعزواءو  ،لذ ل وعائ  لمتدريس بالتامعوة ن ظظؾن الذيؽ وخؾوالظ ب الخريت
متتسووع السساراووة  أعزوواءققازوول و  ،التوودريس عتوور اإلنترنووا مووؽ قتوولالتوودد والووذيؽ لووؼ وقؾمووؾا ب

السعمؾموات والختورات فو  عتور اإلنترنوا ليتبوادلؾا  اققازمؾا افتراضي  كسا  ،لؾجه ابذكل مشتغؼ وجه  
قووامؾا  إذ ؛ؼ دعووؾة الختووراء فوو  هووذا الستووال كستحوودثيؽ زائووريؽكسووا قوو لكترونوو ،اإل الووتعمُّؼ متووال 

موور متتسووع السساراووة  ولقوود ،بعوورض ختووراقهؼ عووؽ طريووق طوورح أمومووة لموودورات التوو  خاضووؾها
واشوتسما هوذا  هيئوة التودريس التودد فو  هوذا الستوال عزاءأل االسرحمة األول  كان :بسرحمتيؽ

يس عتور اإلنترنوا وإجوراء العوروض ورش عسل قتزوسؽ مؾضوؾعات عوؽ التودر  7 السرحمة عم 
ساعوووات فووو  أوقوووات ويتوووزامؽ ذلوووػ موووع حزوووؾر اجت ،التقدوسيوووة بااوووتخدام زرنوووامج الباوربؾيشوووا

لتظوؾير محاضوراقهؼ هيئوة التودريس  أعزواءؼ قذتيع وانية ق، وف  السرحمة الالداعات السكتتية
االاوتراقيتيات ورش عسل يتؼ فيها التعورف عمو   6الت  ققدم عتر اإلنترنا عؽ طريق حزؾر 

باإلضووافة إلوو  مؾضووؾعات عووؽ كيؽيووة كتابوووة  ،الستعمقووة بأفزوول السساراووات فوو  هووذا الستوووال
كسووا كوان هشوواا متسؾعووة  ،والتقيويؼ عتوور اإلنترنووا وضوسان التووؾدة ،الواالقرووال الاع وو ،األهوداف
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 وقوؼ ،الاعمو  لسحاضوراقهؼ عتور اإلنترنوابوالتظتيق  عزواءلتمدات التعاونيوة وقوؾم فيهوا األامؽ 
 .(10)الختراء ف  متتسع السساراة عزاءققييسها مؽ األ

زتظووؾير نسووؾذج  Rohodes Universityرودس جامعووة وفوو  جشووؾب أفريؿيووا قامووا 
لسحمو  موؽ خو ل مذووروع رفووة ونقمهوا وققااوسها موع الستتسووع الستتسوع السساراوة لتظتيوق السع

الكؾمتيووؾقر وكميووة م هيئووة التوودريس والظوو ب بكميووة عمووؾ  عزوواءالتعاونيووة ألجسووع زوويؽ التهووؾد 
التربيووة مووؽ أجوول نقوول السعرفووة وققااووسها فوو  متووال قكشؾلؾجيووا السعمؾمووات واالقروواالت بسشظقووة 

تسوع السساراوة بالتامعوة زتقودوؼ الودعؼ مت أعزواءحيث قوام  Grahamstownجراهامدتاون 
غويؼ قوام متتسوع السساراوة بالتامعوة زتشكسوا  ،ة ومعمسيها ف  متال التكشؾلؾجيوالسدارس السشظق

وذوسل  إلكترونو وقرسيؼ مؾقع  ،اجتساعات مع معمس  السدارس لتشسية مهاراقهؼ الاشية والتقشية
وو وكووان  ،بووالسؾارد السادوووة والتكشؾلؾجيووة بسوودارس السشظقووة اكافووة السعمؾمووات عووؽ السعمسوويؽ وبيان 

وشوركة  ،Dellهشاا دعؼ خارج  لستتسع السساراة مؽ متسؾعة مؽ الذركات مول شوركة ديول 
وووذالوو ،Shuttleworth، ومؤادووة شووواقمؾورث Telkomؾم قميكوو إلوو  متتسوووع  ايؽ قوودمؾا دعس 

وققوودوؼ أجهووزة  ،ال اوومك  االقرووال السساراووة مووؽ خوو ل قووؾفير خدمووة االقرووال باإلنترنووا عتوور
متتسع السساراة قدري  السعمسويؽ والظو ب فو   أعزاءوااتظاع  ،اآلل  إل  السدارسالحاا  

ؽ فوو  زشوواء يكسووا قووؼ قحايووزهؼ لرؤيووة أنادووهؼ مذووارك ،واالقروواالتمتووال قكشؾلؾجيووا السعمؾمووات 
 .(11)السعرفة

قوووؼ قأاووويس متتسوووع السساراوووة لمتعمووويؼ موووؽ أجووول االاوووتدامة بتامعوووة  أاوووترالياوفووو  
ولقود هودف متتسوع السساراوة إلو  دعوؼ  2011عوام   University of Tasmaniaقدوسانيا

 راختوراقهؼ فو  قحوديث التعمويؼ فو  إطو دلموؽ خو ل قبواهيئة التودريس  عزاءلتشسية السهشية ألا
مدوئؾلية ميدور  عزواء  أحود األأموا عوؽ إدارة متتسوع السساراوة فمقود قوؾل   ،التشسية السدوتدامة

 12كسوا قوؾل   ،الستتسوع أعزواءوقام باإلشراف عمو  قشغويؼ االجتساعوات واقرواالت  ،الستتسع
وكوان هوؤالء  ،الؿيوادة السؾزعوةالشاشظيؽ مدئؾلية اإلدارة مؽ خ ل نسؾذج  عزاءمؽ األ اعزؾ  
)الظو  والديااوة والت راؼيوة والامدواة والدرااوات التيئيوة مؽ قخررات مختماوة فو  عزاء األ

مؽ جسيع أنحواء التامعوة اواهسؾا فو   اعزؾ   60وانزؼ إل  الستتسع  ،وعمؾم الرحة و يرها(
متسؾعة موؽ الستتسع  أعزاء وقشاول ،متسؾعة متشؾعة مؽ األنذظة عم  مختم  السدتؾيات
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وقوؼ قسؾيول  ،مول البحث والتعميؼ والذراكة الستتسعية فو  إطوار التشسيوة السدوتدامةالسؾضؾعات 
 .(12)اترالية لمتعميؼ والتدريسمتتسع السساراة مؽ مكت  الحكؾمة األ

وعم  الرعيد السحم  قتذل جسهؾرية مرر العربيوة العديود موؽ التهوؾد موؽ أجول قظوؾير 
الوتعمُّؼ قشسيوة مهوارات وإدارة السعرفوة و ألعزوائها بالتشسيوة السهشيوة  جامعاقها خاصة ؼيسوا يتعموق

   :(13)العديد مؽ السذروعات عم  الشحؾ التال وعهر ذلػ ف  قشايذ  ،لكترون اإل 
 .FOEPمذروع قظؾير كميات التربية  -
 .QAAPمذروع قؾكيد التؾدة واالعتساد  -
 .ETCPمذروع قظؾير الكميات التكشؾلؾجية السررية  -
 .ICTPقكشؾلؾجيا السعمؾمات واالقراالت مذروع  -
 .FLDPهيئة التدريس والؿيادات  أعزاءمذروع قشسية قدرات  -
 .HEEPFمذروع صشدوع قظؾير التعميؼ العال   -

األول موؽ القورن الحوادى فو  زداووة العقود  مذروعات قظوؾير التعمويؼ العوال "ويعد عهؾر 
سهؾريوة مرور العربيوة فو  هوذا الحؿبوة الحدث األهؼ ف  متال التعمويؼ العوال  فو  ج ،والعذريؽ
 .(14)لتعدد متاالت هذا السذروعات" انغر  وذلػ  ،الزمشية
  :يشكهخ انذراسخ - بثبَيا 

عم  الر ؼ مؽ التهؾد الدابقة الت  قاما زها الدولة لتظؾير التامعوات السرورية إال أن 
و   قؿو زالا قعان  مؽ العديد مؽ السذك ت وأوجه القرؾر الت جامعاقشا ما أموام قحقيوق  اعائق 
 :مؽ أوجه القرؾر هذا عم  اتيل السوالو  ،أهدافها

  :انجبيعبدٗ ف نكتزَٔٗاإلبنتعهُّى ( أٔجّ انقصٕر فيًب يتعهق ث1)

ؽ والظو ب يالسعمسو –غياب االقرال االجتساع  السباشر زيؽ عشاصر العسميوة التعميسيوة  -
 .(77)اع  لدى الستعمسيؽعم  مهارات االقرال االجتس امسا يؤثر امب   –واإلدارة 

الوووتعمُّؼ قموووة الووودورات الستخرروووة التووو  قسكوووؽ عزوووؾ هيئوووة التووودريس موووؽ ااوووتخدام  -
باإلضافة إل  ضع  مهارات قكشؾلؾجيا السعمؾمات الت  قداعد عمو   ،بكااءة لكترون اإل 

 .(78)لكترون اإل التعمُّؼ ااتخدام 
وعودم  ،هؼ الدومتية نحؾهواهيئوة التودريس موؽ قكشؾلؾجيوا التعمويؼ واقتاهواق أعزاءف خؾُّ ق   -

 .(71)قؾفر السهارات ال زمة الاتخدامها لديهؼ خاصة السهارات الاشية التديدة
  :انجبيعبدٗ أٔجّ انضعف ٔانقصٕر فيًب يتعهق ثبنتًُيخ انًُٓيخ ف (0)
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 ،التدريتيووة السعتسوودة عموو  التؾانوو  التظتيؿيووة وأاووالي  األداء العسموو إهسووال األاووالي   -
وقتاهوول االحتياجووات  ،توودري  عموو  السحاضوورات وورش العسوول فقووطواقترووار أاووالي  ال
 .(18)هيئة التدريس حد  قخرراقهؼ السختماة عزاءالتدريتية الاعمية أل

وقروؾر  ،اإلجبار عم  حزؾر الدورات كذرط لمترؾيوة ولويس لدود الاتوؾة لودى الستودرب -
لسهشيوة لمقروؾر هيئة التدريس لعسمية التشسيوة ا أعزاءبعض  ةومقاوم ،السؾاد التدريتية

 .(72)نذر هذا الوقافة  ف
  :انجبيعبد ٗأٔجّ انضعف ٔانقصٕر فيًب يتعهق ثئدارح انًعزفخ ف (3)

وفقودان  ،لعسميوات السعرفوة برواة عاموةاقمة الوؾع  بأهسيوة قذواطر السعوارف والختورات و  -
وفقودان الودفء والع قوات اإلندووانية  ،مهوارات الحوؾار والتااعول ومهوارات االقرووال عاموة

  وقموووة مذووواركتهؼ فووو ،هيئوووة التووودريس عمووو  أنادوووهؼ أعزووواءوان ووو ع  ،ؽ الوووزم ءزوووي
 .(99)السؤقسرات العمسية عم  مدتؾى التامعة وخارجها

عسميووة السذوواركة   وقزوواؤل جهؾدهووا فوو ،قموة مؾاكبووة التامعووات لمتقوودم التقشوو  والسعرفو  -
 .(97)التظؾير واالزتكار  ف
 وربسوا وكوؾن  ،وأاوالي  جديودة لسؾاجهتهوا موداخل  اكر فإن السذك ت الدابقة قتعمشا ن -

وقكووؾيؽ الستتسعوووات داخووول  ،االجتسووواع الوووتعمُّؼ نغريووات الحوول األموووول هووؾ المتوووؾء إلووو  
ورؤيوووة السعرفوووة موووؽ مشغؾرهوووا  ،ل السعمؾموووات والسعوووارفالتامعوووة لمتذوووتيع عمووو  قبووواد  

دووو  موووؽ قاووواع ت األفوووراد كت  حووود ذاقهوووا ولكشهوووا ق    فهووو  ليدوووا مشعزلوووة فووو ؛الروووحيب
ماهووؾم واحوود وهووؾ   وسكووؽ قمخيرووه فوو ذلووػإن كوول  ،السؾاؾووا السختماووة  ذوواركتهؼ فوووم

العديود موؽ جامعوات الودول الستقدموة لتعزيوز   "ماهؾم متتسع السساراوة" الوذى انتذور فو
 التشافدية ومؾاجهة العديد مؽ السذك ت.

   :ما اتق وحاول البحث الحالي اإلجابة عؽ الدؤال الرئيس التالي وف  ضؾء 
جامعووات بعووض   وسكووؽ االاووتاادة مووؽ الدرااووة السقارنووة لستتسعووات السساراووة فووكيووا  -

 قظؾير التامعات السررية؟  الدول األجشتية ف
 :فرةية عم  الشحؾ التال  أائمةؽ هذا الدؤال الرئيس عدة مويشتوق  -
األدزيوووات التربؾيوووة السعاصووورة موووؽ حيوووث   موووا اإلطوووار الاكووورى لستتسعوووات السساراوووة فووو -

 ...(؟. ،وخرائرها ،وعشاصرها، وأهسيتها ،أقهاونذ ،)ماهؾمها
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ع قووة متتسعووات السساراووة زتظووؾير التامعووات مووؽ حيووث ع قووة متتسعووات مووا طتيعووة  -
 (؟لكترون اإل التعمُّؼ و  ،والتشسية السهشية ،السساراة زو )إدارة السعرفة

بعوض التامعوات فوي كول موؽ الؾالووات   السساراوة فوما أزرز م مب قظتيقات متتسعات  -
موؽ حيوث إزوراز دور متتسعوات السساراوة  ستحدة األمريكية و إاتراليا و جشوؾب أفريؿيواال
 ( زهذا التامعات؟لكترون اإل التعمُّؼ و  ،والتشسية السهشية ،)إدارة السعرفة  ف
 جامعات السقارنة؟  ما أوجه الذبه واالخت ف زيؽ قظتيقات متتسعات السساراة ف -
ؼيسووا يتعمووق زووو )إدارة  خاصووة قظووؾير التامعووات  مووا واقووع التهووؾد السروورية الستذولووة فوو -

 ضؾء متتسع السساراة؟  ف (لكترون اإل التعمُّؼ و  ،والتشسية السهشية ،السعرفة
جامعوات بعوض   ما اإلجراءات السقترحة ل اتاادة موؽ قظتيقوات متتسعوات السساراوة فو -

 جسهؾرية مرر العربية؟  الدول األجشتية ف
  :أْذاف انذراسخ - بثبنثا 

 السساراة ف  األدزيات التربؾية السعاصرة. اإلطار الاكرى لستتسعات ف عم  عرُّ الت -
 ف عم  طتيعة الع قة زيؽ متتسعات السساراة وقظؾير التامعات.التعرُّ  -
 جامعات بعض الدول األجشتية.  رصد أزرز م مب قظتيقات متتسعات السساراة ف -
 جامعات السقارنة.  سساراة فرصد أوجه الذبه واالخت ف زيؽ قظتيقات متتسعات ال -
ضوؾء متتسعوات   قظوؾير التامعوات فو  الؾقؾف عم  واقع التهؾد السررية الستذولوة فو -

 السساراة.
جامعوات بعوض   قحديد اتل االاتاادة مؽ أزرز م مب قظتيقات متتسعوات السساراوة فو -

اوة لتظتيوق متتسعوات السسار  إجوراءات مقترحوةوضع   الدول األجشتية واإلطار الشغرى ف
 .الستتسع السررى بسا يتساش  مع طتيعة  ،بالتامعات السررية
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  :أًْيخ انذراسخ - براثعا 

الحاليووة بعووض السذووك ت التوو  قعووان  مشهووا التامعووات السروورية عووؽ قوود قعووالج الدرااووة  -
  فكرة متتسعات السساراة مسا وداعد عمو  قظوؾير التامعوة بحيوث قكوؾن قوادرة تش   طريق ق  

 حقيق أهدافها.عم  أداء راالتها وق
ولهوذا قود قدوهؼ الدرااوة الحاليوة  ،متوال متتسعوات السساراوة  قمة الدرااوات السرورية فو -

لاا نغر صشاع القورار إلو  أهسيوة نذور   قؾفير خمؽية نغرية وخترات جديدة قداهؼ ف  ف
 ثقافة متتسعات السساراة بالتامعات السررية.

  ام فووأن قتساشوو  موع التؾجووه العوو الحاليووةحيووث قحواول الدرااووة  ،مؾضووؾع الدرااووةحيؾيوة  -
متتسعووات لمسساراووة مووؽ أجوول قؾليوود السعرفووة ة نحووؾ زشوواء موود التيووة جامعووات الوودول الستق

وقشسيووة  ،وإحووداث التشسيووة السهشيووة ،ونقمهووا وققااووسها مووع اآلخووريؽ ومووع الستتسووع السحموو 
 التامعة. أعزاءلدى  لكترون اإل التعمُّؼ مهارات 
  :يُٓج انذراسخ - بخبيسا 

ووحفوو ن الدرااووة الضووؾء طتيعووة مؾضووؾع الدرااووة وأهوودافها   فوو لمسووشهج  االيووة قدووير وفق 
مترد قتسيع معمؾمات أو زيانات وصؽية أو إحروائية عوؽ نغوام السقارن الذى ال وقترر عم  "

ؼ غ  إنسووا وقووؾم عموو  قحميوول هووذا التيانووات أو السعمؾمووات عووؽ الووشُّ  ،أو نغوواميؽ أو أكووورلمتعموويؼ 
ضووؾء خمؽياقهووا وأطرهووا االقترووادوة واالجتساةيووة والوقاؼيووة والديااووية   فوو التعميسيووة السختماووة

ؼ التعميسيوووة قتووودو غ  الوووشُّ والتربؾيوووة والتاريخيوووة بقرووود اكتذووواف العؾامووول واألاوووباب التووو  جعموووا 
وفو  ضوؾء ، (99)معيشوة لسذوك ت قربؾيوة واحودة" بالرؾرة الت  ه  عميها والت  فرضوا حموؾال  

   :ؾ التال ذلػ قدير الدرااة عم  الشح
جسع السعمؾمات والسعظيوات التربؾيوة الستعمقوة بستتسعوات السساراوة موؽ حيوث ماهؾمهوا  -

 وأنؾاعها.ونذأقها وعشاصرها وأهسيتها وخرائرها وأبعادها 
عوورض لظتيعووة الع قووة التوو  قووربط زوويؽ متتسعووات السساراووة وقظووؾير التامعووات خاصووة  -

 وإدارة السعرفة(.هشية والتشسية الس لكترون اإل التعمُّؼ ؼيسا يتعمق )ب
جامعووات الؾالوووات الستحوودة بعووض   رصوود أزوورز م مووب قظتيقووات متتسعووات السساراووة فوو -

 وجشؾب أفريؿيا. أاتراليااألمريكية و 
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  متتسعووات السساراووة فووقحميوول مقووارن إلزووراز أوجووه الذووبه واالخووت ف زوويؽ قظتيقووات  -
 جامعات السقارنة.

 االتامعوات السرورية بسو  ت السساراوة فولتظتيوق متتسعوا إجراءات مقترحةالؾصؾل إل   -
قظووؾير التامعووات السروورية والشهووؾض يتساشوو  وطتيعووة الستتسووع السروورى حتوو  وسكووؽ 

 بقدراقها.
  :حذٔد انذراسخ - بسبدسا 

   :ققترر الدرااة الراهشة عم  الحدود التالية
 باإلطووار الاكوورى لستتسعووات السساراووة ققتروور الدرااووةؼيسووا يتعمووق  :الحوودود السؾضووؾةية -1

 ،األنووووؾاع ،األبعوووواد ،الخرووووائص ،األهسيووووة ،العشاصوووور ،الشذووووأة ،الراهشووووة عموووو  )الساهووووؾم
االعتبارات الؾاج  مراعاقها عشد قرسيؼ متتسعات السساراوة بالتامعوات والعؿبوات والقيوؾد 

ظتيعوة الع قوة زويؽ متتسعوات السساراوة وقظوؾير التامعوات مووؽ لوعورض  ،التو  قؾاجههوا(
وإحوداث التشسيوة  لكترونو اإل الوتعمُّؼ قشسيوة مهوارات   لسساراة فخ ل إزراز دور متتسعات ا

   وإدارة السعرفة بالتامعات. عزاءالسهشية لأل
بعووض  عموو الدرااووة الراهشووة ققتروور ؼيسووا يتعمووق بتامعووات السقارنووة  :جامعووات السقارنووة -2

   :الدول اآلقية التامعات مؽ
  :ومتررات ذلػ :الؾالوات الستحدة األمريكية -أ

بتوووؾدة مرافقهوووا ومؾاردهوووا وهيئوووات التامعوووات األمريكيوووة عمووو  مدوووتؾى العوووالؼ اشوووتهرت 
الحاووا    وقزووسؽ نغووؼ االعتسوواد ااووتسرار هووذا السؤادووات التعميسيووة فوو ،التوودريس العاممووة زهووا
لسؤادوات أنوؾاع ا  كو  العديود موؽ الخيوارات فوكسا وقدم نغام التعمويؼ األمري ،عم  هذا السعايير

والسوووؾاد  ،والتووورامج السقدموووة ،وشوووروط االلتحووواع ،ادوسيوووة واالجتساةيوووةألكوالتيئوووات ا التعميسيوووة
 .(95)الدرااية الت  يتؼ التخرص فيها

  :ومتررات ذلػ أاتراليا: -ب
وبازوول مووا  ،العديوود مووؽ فووروع السعرفووة  اووترالية بذووهرة عالسيووة فووقتستووع التامعووات األ

يوواة العسميووة قتراووب لوودى ققدمووه مؤادوواقها التعميسيووة مووؽ قوودري  وبوورامج مهشيووة مرقبظووة بالح
زوقافووة اإلزووداع  أاووترالياكسووا قذووتهر  ،الخووريتيؽ ثقووة كتيوورة بووأنهؼ قوود اكتدووتؾا السهووارات ال زمووة

 .(96)والبحث العمس  السكو  وقعسل عم  جذب الظ ب والباحويؽ مؽ جسيع دول العالؼ
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   :ومتررات ذلػ :جشؾب أفريؿيا -ج
إلو  االهتسوام بوالتعميؼ التوامع  وقحقيوق  العقوؾد األخيورة  اع  حكؾمة جشؾب أفريؿيوا فو

 ،الحديوووة لمتظووؾير والتحدوويؽ السدووتسر  بعووض السووداخل واآلليووات وذلووػ مووؽ خوو ل قتش  وو ،جؾدقووه
كسوة السؤادوية والرقابوة الذاقيوة لمسؤادوات ؾ  والح   ،مقدمتها ضسان التؾدة واالعتسواد  ويأق  ف
 .(97)التامعية
  :يصطهحبد انذراسخ - بسبثعا 
 Communities of Practice                       :ًًبرسخان بديجتًع

موا   ءمتسؾعة مؽ األفراد يتذاركؾن االهتسام حؾل ش :متتسعات السساراة بأنها قعرف
 .(98)بانتغام امع   واعمؾنه ويتعمسؾن كيؽية فعمه برؾرة أفزل ألنهؼ يتااعمؾن 

األفووراد الووذيؽ وتوودون فائوودة زوويؽ الووتعمُّؼ ا ذووار  ق  " :كسووا قعوورف متتسعووات السساراووة بأنهووا
كسووا ودووتخدمؾن ختوورة بعزووهؼ كسروودر  ،مووؽ بعزووهؼ فوو  ضووؾء متووال محووددالووتعمُّؼ كتيوورة مووؽ 
 .(91)"قعميس 

 ،موا واعمؾنوه  ءالذيؽ وذتركؾن فو  االهتسوام أو الذوػ  بذومتسؾعة مؽ األفراد  :وأنها
 (.96ولديهؼ إحداس واضب بالهدف)

متسؾعوة موؽ األفوراد الووذيؽ  :بأنهوا اإجرائي و متتسعوات السساراوة بالتامعوةويسكوؽ قعريوا 
مووووؽ القزوووواوا والسؾضووووؾعات حووووؾل متسؾعووووة التامعووووة ويتذوووواركؾن االهتسووووام  يشتسووووؾن إلوووو 
ويدووعؾن إلوو  قعسيووق معووارفهؼ وختووراقهؼ فوو   ،، ولووديهؼ إحدوواس واضووب بالهوودفوالسذووك ت

 السرجؾة. التامعة أهدافهامتاالت اهتسامهؼ مؽ خ ل التااعل السدتسر زيشهؼ حت  قحقق 
 Knowledge Management                           :إدارح انًعزفخ

الت  قهدف إل  إدارة الرصيد الاكورى لمسؤادوة موؽ  "العسميات :قعرف إدارة السعرفة بأنها
قحديود وبوذلػ قتزوسؽ إدارة السعرفوة  ،وققااوسها ،وااوتخدامها ،وقخزيشهوا ،خ ل قظؾير السعرفوة

وقخظووويط  ،وكوووذلػ العسميوووات ال زموووة إلدارقهوووا ،ؼيوووة الستاحوووة والسظمؾبوووةوقحميووول األصوووؾل السعر 
وقدواهؼ فو   ،وقحدويؽ السعرفوة لودى السؤادوةومراؾبة هذا العسميات بحيث قداعد فو  قظوؾير 

 .(92)قحقيق أهدافها"
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 Professional Development                         :انتًُيخ انًُٓيخ
"قموووػ التهوووؾد السقروووؾدة التووو  ققوووؾم زهوووا السؤادوووات  :قعووورف التشسيوووة السهشيوووة بأنهوووا

 .(59)بسا وسكشهؼ مؽ قحقيق أهداف مؤاداقهؼ" ،التشسية العامميؽ زها مهشي  التعميسية 
-E                                                                            نكتزَٔتتتتتتتتٗ:اإلانتتتتتتتتتعهُّى 

Learning  

لكترونيووة الستاحووة مووؽ التعموويؼ يؾعوو  التقشيووات اإل "نسووط  :أنووهب لكترونوو اإل الووتعمُّؼ وعوورف 
لخدمة العسمية التعميسية لكل فرد ير و  فو  التعمويؼ فو  أى وقوا وفو  أى زموان وفو  أى مكوان 

 .(57)وف  أى مدتؾى قعميس "
  :انذراسبد انسبثقخ - بثبيُا 

زمشو  لهوا موؽ لالمترقيو   االت  قترل بسؾضؾع الدرااة طبق  يتؼ عرض الدرااات الدابقة 
   :عم  الشحؾ اآلق  ،زداوة بالدرااات العربية ثؼ الدرااات األجشتية ،القدوؼ إل  الحديث

  :انذراسبد انعزثيخ -أ

السعووايير التربؾيووة والتقشيووة لترووسيؼ  :أكوورم فتحوو  مرووظا  وإزووراـيؼ اووار ال اموودى -1
  :(32)"2014متتسعات السساراة القائسة عم  الؾي  "

قحديوود السعوايير التربؾيوة ال زموة لتشوواء شوبكة السساراوة الستتسعيووة إلو  هودفا الدرااوة 
قدووواعد السروووسسيؽ  التعميسيوووة التربؾيوووة القائسوووة عمووو  الؾيووو  وقحديووود قائسوووة بالسعوووايير التووو 

ما الداراووة السووشهج دوااووتخ ،والسعمسوويؽ عشوود زشوواء متتسعووات السساراووة القائسووة عموو  الؾيوو 
   :متسؾعة مؽ الشتائج أهسها ، وقؾصما الدرااة إل التحميم  الؾصا 

 ،اموول أن وكوؾن الستوال محودد  ف  متتسعوات السساراوة هشاا معايير قتعمق بالستال أن 
وأن قتشؾع أهداف السساراوة ضوسؽ الستوال  ،ويدل عم  محتؾاا اوأن وكؾن عشؾان الستال واضح  

بووالستتسع فوو  أمووا عووؽ السعووايير التوو  قتعمووق  ،فتذووسل التؾانوو  السعرفووة والسهاريووة والؾجدانيووة
متتسعات السساراة عتر الؾي  ف نها قذسل صيا ة ميواع لمستتسع يتزسؽ األهوداف والراوالة 

وضوورورة أن ودووسب الستتسووع لمسساراوويؽ بالتااعوول مووع بعزووهؼ  ،عزوواءوالرؤيووة واقااقووات األ
كسووا أن هشوواا معووايير قتعمووق بالسساراووة السهشيووة فوو  متتسعووات  ،ضووسؽ نظوواع الستووال السختووار

ة والت  قركوز عمو  ضورورة قحديود السساراوات موع قودرج السساراوات ضوسؽ السدوتؾيات السسارا
 السعرؼية مؽ األدن  لألعم .
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درااوة مقارنوة لوبعض قظتيقوات نغريوة متتسوع السساراوة فو   :نهمة ايد أزؾ عميؾة -2
مريكيوووة وكؾريوووا فووو  كووول موووؽ الؾالووووات الستحووودة األ STEMالسهشيوووة لسعمسووو  التشسيوووة 

  :(33)"2015نية اإلفادة مشها ف  جسهؾرية مرر العربية "التشؾبية وإمكا
لسساراوة وقظتيقاقهوا فو  متوال التشسيوة الدرااة إل  التعرف عم  نغريوة متتسوع اهدفا 

السقوارن عمو   جوااوتخدما الدرااوة السوشه ،STEMالسهشية لمسعمسيؽ الستخرريؽ فو  قعمويؼ 
ربيووة مووشهج هووؾلسز فوو  درااووة التموودخل السذووكمة فوو  متووال الدرااووة السقارنووة )أاوواس اقبوواع 

موؽ قتول الدولوة  اأن هشاا اهتسام و :صما الدرااة إل  متسؾعة مؽ الشتائج أهسهاؾ ، وقالسقارنة(
وعودم  ،STEMوغياب دور كميات التربية ف  إعداد معمسو   ،STEMبالتشسية السهشية لسعمس  

مسوا يوؤدى إلو  ذوروعات ااتسرارية السعمسيؽ بالعسل ف  السدراوة بعود قودريتهؼ عمو  طريقوة الس
وقمووة االهتسووام بالتؾةيووة الستتسعيووة عموو  السدووتؾى القووؾم  زتتربووة  ،الهوودر فوو  الؾقووا والتهوود

STEM. 
 :انذراسبد األجُجيخ

قكووؾيؽ متتسووع  :السهشوو  التعوواون الووتعمُّؼ  :David M. Carrollدوايوود كووارول  -1
  :(34")2001" السساراة زيؽ السدراة وشركاء التامعة ف  متال قعميؼ السعمسيؽ

موؽ خو ل  "التؾجيوه"السهشو  عمو  مساراوات الوتعمُّؼ إل  التعرف عم  أثور هدفا الدرااة 
الوتعمُّؼ متتسعات السساراة وكيؽيوة قوأثير التعواون زويؽ السعمسويؽ فو  متتسعوات السساراوة عمو  

ققدمووه جامعووة والوووة  الترنووامج التعميسوو  الووذىوبشوواء السعرفووة حووؾل عسميووة التؾجيووه فوو  اووياع 
التحميموو   وااووتخدما الدرااووة السوودخل ،االزتدائيووةراووة الكووازيتؾل دميتذوويتان باالشووتراا مووع م

واالاوووتعانة بالتدوووتي ت الروووؾقية واعتسووودت فووو  جسوووع التيانوووات عمووو  السقازموووة والس حغوووة 
فووو  أن التعووواون  :وقؾصوووما الدرااوووة إلووو  متسؾعوووة موووؽ الشتوووائج أهسهوووا ،وقدوووتي ت الايوووديؾ

اوواعد عموو  قبووادل الختوورات فوو  متووال التؾجيووه زوويؽ السعمسوويؽ وقعزيووز متتسعووات السساراووة قوود 
ااوتاادوا مووؽ ختوورة السعمسوويؽ  فقوود ؛كسووا اواعد السعمسوويؽ الستتوودئيؽ ،مساراوات التؾجيووه التربووؾى 

والسؾجهيؽ ف  قظؾير مسارااقهؼ ف  ضؾء معايير محوددة وأصوبب لوديهؼ القودرة عمو  التخظويط 
 قؾيؼ.التيد لمدروس والتشؾع ف  عسمية الت

 Calherine H. Monahan & Norinaكاثريؽ مؾنا ان ونؾريشا كؾلؾمبارو ( 2)

L. Columbaro: " (35)" 2009متتسعات السساراة والتشسية السهشية لمظ ب : 
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مو  التشسيوة السهشيوة لظو ب ف عمو  أثور متتسعوات السساراوة عهدفا الدرااة إلو  التعورُّ 
مودى الحيواة موؽ خو ل االنخوراط فو  الوتعمُّؼ لوديهؼ فو   العميا ودورها ف  قعزيز الرغبة الدرااات
وقوووؼ جسوووع  ،السوووشهج الشوووؾع  :وااوووتخدما الدرااوووة ،خوووارج الاروووؾل الدرااوووية الراوووسيةالوووتعمُّؼ 

   :وقؾصما الدرااة إل  متسؾعة مؽ الشتائج أهسها ،التيانات مؽ خ ل السقازمة والس حغة
 ووورب الؾالووووات الستحووودة  جامعوووات واوووطأن قظتيوووق متتسعوووات السساراوووة فووو  إحووودى 

يوواقهؼ السهشيووة القادمووة مووؽ خوو ل حطوو ب الدرااووات العميووا فوو  فوو  إعووداد األمريكيووة قوود اوواعد 
اكتذواف الاتوؾة زويؽ موا قوؼ قعمسوه وموا هوؾ كوائؽ بالاعول فو  التتربة العسمية وااتظاع الظو ب 

توورات فوو  كسووا اوواعدت متتسعووات السساراووة الظوو ب عموو  اكتدوواب السعرفووة والخ ،متووال العسوول
 الستال السهش  والقدرة عم  قظتيق ما قعمسؾا مؽ خ ل قتارب واقعية.

التعوواون مذووروع  :.Charlotte Carey & et alكووارى وآخوورون شووارلؾت ( 3)
  :(36)"2009التعميس  عتر التامعة باعتبارا متتسع مساراة "

معوة زرمشتهوام   جافو التعميسو  لمتكشؾلؾجيوا الستظوؾرةهدفا الدرااة إل  ققييؼ السذوروع 
وكان الهدف موؽ التقيويؼ هوؾ الحروؾل عمو  معمؾموات حوؾل قزواوا  ،اراةسباعتبارا متتسع لمس

عسميووووة التوووودريس والتعوووواون عمووو  وطتيعووووة مذوووواركة الظووو ب والتووووأثيرات السباشوووورة  ،التخظووويط
وااووتخدما الدرااووة السووشهج الدووردى مووؽ خوو ل السقوواب ت شووبه  ،والذووراكات زوويؽ التامعووات

ع التعميسوووو  لمتكشؾلؾجيووووا تووووزام السذوووواركيؽ فوووو  السذوووورو اووووتخ ص الوووورؤى حووووؾل ال  السشغسووووة ال
السذوروع باعتبوارهؼ السدوئؾليؽ  أعزواءموؽ  اعزؾ   18، واشتسما عيشة الدرااة عم  الستظؾرة

مؤادوة  12موؽ ثسوان  مؤادوات قعميسيوة موؽ أصول  افورد   11عؽ عسمية التؾجيه كسوا شوارا 
أن السذوروع التعميسو   :امتسؾعة مؽ الشتوائج أهسهوة إل  وقؾصما الدراا ،ف  إجراء السقاب ت

ات التعموويؼ دوولمسساراووة قوود اوواعد عموو  إحووداث التعوواون زوويؽ مؤا المتكشؾلؾجيووا باعتبووارا متتسع وو
العال  ف  السسمكة الستحدة ر ؼ ما قؾاجهه موؽ صوعؾبات قتعموق بديااوة السؤادوات التعميسيوة 

مؤادوووة قعميسيوووة شوووسما جامعوووات قعميسيوووة  12كسوووا أدى إلووو  قدوووهيل الذوووراكات زوويؽ  ،ذاقهووا
ن ف  السذروع فو  قظوؾير مهواراقهؼ فو  الستوال التدريدو  ؾالسذارك عزاءااتااد األو  ،وبحوية

إلو  أفكوار  عمو  التؾصول عزواءوااعد التعواون زويؽ األ ،مؽ خ ل قشسية مهاراقهؼ التكشؾلؾجية
 بحوية جديدة.
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قشسيوة الؿيوادة  :.Ismi Arif Ismail & et alإاوس  عوارف إاوساعيل وآخورون ( 4)
   :(51)"2011السساراة زيؽ األااقذة " التربؾية ف  التامعة البحوية مؽ خ ل متتسع

السساراووة فوو  التظووؾير الووؾعيا  لوودى قووادة  هوودفا الدرااووة إلوو  اكتذوواف دور متتسووع
 دما الدرااوة السوشهج الشوؾع  موؽ خو ل إجوراء السقواب تخوااوت ،السحمية والخارجيوةالتامعات 

أن  :وقؾصووما الدرااووة إلوو  متسؾعووة مووؽ الشتووائج أهسهووا ،مووع أاوواقذة التامعووات فوو  ماليزيووا
التامعووات الساليزيووة قحتوواج إلوو  نووؾع جديوود مووؽ الؿيووادة التوو  قتساشوو  مووع الت ييوورات العالسيووة 

وأن ااوتخدام نسوؾذج متتسعوات السساراوة قود اواعد  ،السعاصرة والقوادريؽ عمو  الؿيوام بوأدوارهؼ
كسووا كووان القووادة  ،السراحوول السهشيووة فوو  مختموو وختووراقهؼ قتووارب هووؤالء القووادة عموو  اكتذوواف 

اإلزوداع والشزاهوة  :قادريؽ عم  قحديد واجبواقهؼ وأهودافهؼ والرواات التو  وحتواج لهوا القائود موول
 والسوازرة والظسؾح.

 :دعووؼ نتوواح الظوو ب :Aimée Lynn deChambeauإوسوو  لوويؽ دوذووامتؾ ( 5)
  :(38)"2014التعميؼ العال  "متتسعات السساراة ف  
طو ب الودكتؾراا فو  كميوة زريدوكؾت أداء إلو  التعورف عمو  درجوة قظوؾر هدفا الدرااوة 

السساراة ومدة ااتسرارهؼ ف  االشتراا ف  متتسع السساراوة خو ل اوشؾات الدرااوة ف  متتسع 
درااوووة ما الوااوووتخد ،بالكميوووة وبعووود انتهووواء زرنوووامج الووودكتؾراا والاؾائووود الشاقتوووة موووؽ اشوووتراكهؼ

كأحد أاوالي  السوشهج  Grounded Theoryالسشهج الشؾع  واعتسدت عم  الشغرية الستذرة 
وقؾصوما  ،االاوتتيانات والسقواب ت لتسوع التيانوات موؽ السذواركيؽوااتخدما الدرااوة  ،الشؾع 

ال فو  قؾليود أن متتسعوات السساراوة كوان لهوا أثور فع و :الدرااة إل  متسؾعة مؽ الشتائج أهسهوا
كسووا أن قعوواون الظوو ب فوو   ،والتخظوويط السؤادوو  لتووؾفير أفزوول الخوودمات لمظوو ب ،لسعرفووةا

وأن متتسعووات السساراووة  ،اواجتساةي وو امتتسووع السساراووة قوود اوواعد عموو  دعووؼ الظوو ب أكادوسي وو
عتر اإلنترنا قد ااعدت الظ ب عم  التؾاصل مع زم ئهوؼ حتو  بعود  انتهواء زرنوامج الظو ب 

 بط الظ ب وقؾفير الارصة لتبادل السعمؾمات والسعارف زيشهؼ. مسا أدى إل  قرا
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  :انتعهيق عهٗ انذراسبد انسبثقخ

الدرااوووات الدوووابقة العربيوووة واألجشتيوووة موووع الدرااوووة الحاليوووة؛ موووؽ حيوووث االهتسوووام قذوووازها  -
فاوو   ،ولكووؽ الدرااووات الدووابقة قوود ركووزت عموو  أبعوواد معيشووة ،السساراووةبسؾضووؾع متتسعووات 

مووؽ  STEMقعموويؼ  ( عموو 2015 ،ةربيووة ركووزت درااووة )نهمووة اوويد أزووؾ عميووؾ الدرااووات الع
حيووث ماهؾمووه وأهدافووه وأهسيتووه ونغريووة متتسووع السساراووة وقظتيقاقهووا فوو  متووال التشسيووة 

كسوووا ركووزت درااوووة )أكووورم فتحووو   ،فووو  أمريكووا وكؾريوووا التشؾبيوووة STEMالسهشيووة لسعمسووو  
بؾيوة لتروسيؼ شوبكات مساراوة متتسعيوة ( عم  السعوايير التقشيوة والتر 2014 ،وإزراـيؼ اار

اليوة حزيشسوا ركوزت الدرااوة ال ،عتر الؾي  لسداعدة السعمسويؽ والظو ب عمو  قحدويؽ أدائهوؼ
 ،ونذوأقها ،عم  متتسعات السساراة ف  التامعوات ووضوع إطوار قشغيورى يؾضوب )ماهؾمهوا

مراعاقهوا عشود االعتبوارات الؾاجو  و  ،وأنؾاعهوا ،وأبعادهوا ،وخرائروها ،وأهسيتهوا ،وعشاصرها
 لكترونوو اإل التعمُّؼ والعؿبووات التوو  قؾاجههووا( وإزووراز ع قووة متتسعووات السساراووة بوو ،قرووسيسها

 والتشسية السهشية وإدارة السعرفة بالتامعات.

أما الدرااات األجشتية فقد اهتسا بستتسعات السساراة مؽ حيث دورها فو  التشسيوة السهشيوة  -
األكووووادوس  لظوووو ب الوووودكتؾراا كسووووا فوووو  درااووووة  وقظووووؾير األداءلظوووو ب الدرااووووات العميووووا 

(Catherine & Norina, 2009)  ودرااوة(Aimee Lynn, 2014)،  كسوا أزورزت
عوات السساراوة فو  الودور الوذى ققوؾم بوه متتس (Ismi Arif & et al., 2011)درااوة 
عمو  السرورى  قحواول الدرااوة الحاليوة رصود الؾاقوع زيشسا ،يادة التربؾية بالتامعاتقشسية الؿ

 إجوراءات مقترحوة جامعات الدول الستقدمة لمؾصوؾل إلو  وجه التحديد واالاتاادة مؽ خترات 
التعمُّؼ لتظتيوق متتسعوات السساراووة فو  التامعوات السروورية لسؾاجهوة قزواوا معيشووة قتعموق بوو

هوذا الدرااوات اوؾف قدوهؼ والتشسية السهشية وإدارة السعرفة بالتامعات؛ لذا فو ن  لكترون اإل 
 ال ف  قدةيؼ اإلطار التشغيرى والخترات األجشتية بالدرااة الحالية.بذكل فع  
  :خطٕاد انذراسخ - بتبسعا 

 :ف  ضؾء أهداف الدرااة ومشهتها قدير الدرااة الحالية وفق الخظؾات اآلقية
مقدموووة  :اإلطوووار العوووام لمدرااوووة ويذوووتسل عمووو  العشاصووور اآلقيوووةقحديووود  :الخظوووؾة األولووو  -1

 ،وحووودودها ،والسوووشهج السدوووتخدم ،وأهسيتهوووا ،وأهووودافها ،اوووئمتهاوأ ،ومذوووكمتها ،الدرااوووة
 ثؼ خظؾات الدرااة. ،الدابقة ذات الع قة اتوالدراا ،ومرظمحات الدرااة
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 ،ماهؾمهووا :وقتزووسؽ األاوواس الاكوورى لستتسعووات السساراووة مووؽ حيووث :الوانيووةالخظووؾة  -2
عتبووارات الؾاجوو  واال ،وأنؾاعهووا ،وأبعادهووا ،وخرائرووها ،وأهسيتهووا ،وعشاصوورها ،ونذووأقها

 .والعؿبات الت  قؾاجهها ،مراعاقها عشد قرسيسها

قشاولووا طتيعووة ع قووة متتسعووات السساراووة زتظووؾير التامعووات مووؽ خوو ل  :الخظووؾة الوالوووة -3
 .وإدارة السعرفة بالتامعات لكترون اإل التعمُّؼ قؾضيب دورها ف  التشسية السهشية و 

تتسعووات السساراووة فوو  جامعووات بعووض أزوورز م مووب قظتيقووات مقؾضووب  :الرابعووةالخظووؾة  -4
وإدارة  لكترونوو ،اإل الووتعمُّؼ و  ،الوودول األجشتيووة مووؽ خوو ل إزووراز دورهووا فوو  )التشسيووة السهشيووة

 .السعرفة( بالتامعات األجشتية

لتظتيقووات متتسعوووات السساراووة فوو  جامعوووات  درااووة قحميميوووة مقارنووة :الخامدووةالخظووؾة  -5
 .السقارنة

وو :الداداووةالخظووؾة  -6 لؾاقووع التهووؾد السروورية الستذولووة فوو  قظووؾير  قحمووي   و  اقتزووسؽ عرض 
وإدارة السعرفوة( فو   لكترونو ،اإل الوتعمُّؼ و  ،صة ؼيسا يتعمق زو )التشسيوة السهشيوةاالتامعات خ

 .ضؾء متتسع السساراة

تظتيووق متتسعووات السساراووة فوو  التامعووات ل اإلجووراءات السقترحووةقذووسل  :الخظووؾة الدووابعة -7
األجشتيوة  تورات جامعوات بعوض الودولمؽ اإلطار الشغورى وخالسررية عم  ضؾء االاتاادة 

 وبسا يتساش  مع طتيعة الؾاقع السررى.

  :انفكزٖ نًجتًعبد انًًبرسخاإلطبر  :انخطٕح انثبَيخ

لساهووؾم متتسعووات السساراووة وأبعووادا وذلووػ فوو   يتزووسؽ اإلطووار الاكوورى لمدرااووة قحمووي   
 :الراحات التالية

  :رسخيجتًعبد انًًبيفٕٓو  - أٔلا 

 ،ماهؾم متتسع السساراة ف  اآلونة األخيرة فو  العديود موؽ الستواالت األكادوسيوةانتذر 
إال أن هوذا الساهوؾم وذوير إلو  فكورة هوذا السروظمب فو  اآلونوة األخيورة وعم  الور ؼ موؽ عهوؾر 

التو   وقؾضوب كمسوة الستتسوع ،ختراقهؼ ويتبادلؾن سؾن مؽ بعزهؼ قدوسة مشذ أن زدأ البذر يتعم  
مووؽ خوو ل  ا  زداوووة السرووظمب هووذا السعشوو  الووذى يؤكوود قعوواون األفووراد وارقبوواطهؼ مع ووفووقغهوور 

 قااع قهؼ وع قاقهؼ مع بعزهؼ.
أن ااتخدام ماهوؾم  Bradbury & Middlemissولقد أشارت زرادزؾرى وميدليسس 

لتركيوزا عمو  فهوؼ  االستتسع فو  زداووة ماهوؾم متتسوع السساراوة لوه داللوة قسيوزا عوؽ  يورا نغور  
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ووفوو  اووياع الع قووات االجتساةيووة والتوو  قعتتوور  ائبووة الووتعمُّؼ عسميووات   ،(39)اقشوواعووؽ أدزي   احالي 
وغهووور عشووودما يتعووورف متسؾعوووة موووؽ األفوووراد عمووو  مساراووواقهؼ  هوووؾ كيوووان ديشوووام   فوووالستتسع 
أكتور   ءأنهؼ جزء مؽ شو ن ويعرفؾ اقراراقهؼ مع   ن عم  بعزهؼ ويرشعؾ ن ها ويعتسدونويتذاركؾ 

أنادهؼ بالتزامات طؾيموة السودى لروالب أنادوهؼ ولروالب  ؾن مزموي   ،قهؼ الاردوةبكوير مؽ ع قا
 ؛ لووذا وعتتوور ماهووؾم الستتسووع مووؽ الساوواـيؼ التوو  لهووا أثوور بووال  عموو  (40)الستسؾعووة ولرخووريؽ

موؽ هوذا  األفوراد أنهوؼ جوزءوذعر  إذ  ؛الحالالتعميسية خاصة ف  العرر  والسؤادات السشغسات
ؽ أن قوتؼ فو  إطوار موؽ التعواون والع قوات كوؼ الت  قتؼ داخل العسول وسوأن مسارااقه ،الستتسع

 االجتساةية.
 ،"متسؾعة مؽ األفراد الذيؽ يتذواركؾن األهوداف :متتسعات السساراة بأنهاف وبهذا ق عر  

 .(41)والسعرفة ف  اياع مساراة معيشة" ،واألنذظة
 اممتزموؾن مع واألفراد  متسؾعة مؽ :بأنها Snyderواشايدر   Wengerيشترففها عر   وي  

 .(42)يتقااسؾن ويتبادلؾن الخترات والعاطاة ف  عسل مذترا بذكل  ير راس   
يتذواركؾن القمووق "متسؾعوة مووؽ األشوخاص  :أنهوابوآخوورون  Wengerفيشتور  ويعرفهوا

معورفتهؼ وختوراقهؼ أو الذػ  حؾل مؾضؾع محدد ويعسقؾن واالهتسام بستسؾعة مؽ السذك ت 
موؽ لويس وزم ؤا أن هؤالء األفوراد فيشتر  ويؾضب ، ل التااعل السدتسرمؽ خف  هذا الستال 

ولكوؽ عمويهؼ أن وتودوا الؿيسوة الحؿيؿيوة موؽ مقواب قهؼ  ،ف  العسول اأن يتقازمؾا يؾمي   الزرورى 
واإلرشواد ويدواعد بعزوهؼ السعارف والرؤى وققدوؼ الشروب  ن وقااعمهؼ مع بعزهؼ حيث يتبادلؾ

وو  ،السؾاؾووا التوو  قعرضووؾا لهووا وطسؾحوواقهؼ واحتياجوواقهؼ ن يتشاقذووؾو  ،فوو  حوول السذووك ت ابعز 
 ن وبسووورور الؾقوووا وظوووؾرو ،األفكوووار التديووودة ن ويدتكذووواؾ ،فووو  القزووواوا السذوووتركة ن ويتاكووورو
السذوووتركة والسساراوووات لسؾضوووؾعاقهؼ وقروووبب لوووديهؼ متسؾعوووة موووؽ السعوووارف  افريووود   امشغوووؾر  

وقشسيوة  ،لمتااعول ؼيسوا زيوشهؼوبشواء اوتل  ،واألاالي  مسا يؤدى إل  قظؾير ع قاقهؼ الذخرية
 .(43)الاهؼ الدميؼ لمهؾية

يتزووب مووؽ خوو ل التعرياووات الدووابقة أهسيووة ماهووؾم متتسووع السساراووة داخوول الستتسووع و 
وازول التركيوز عمو   ،فهؾ ماهؾم يورفض العسول الاوردى ويؤكود عمو  العسول التسواع  ؛التامع 

يؤكوود عموو  و  ،وجووؾد أهووداف محووددة مؾضووؾعات أو مذووك ت محووددة ويوورفض العذووؾائية وعوودم
موؽ االنظؾائيوة وكول و  ،موؽ االنعزاليوة والاردووة التذارا زيؽ األفراد زدال   يقوؾم عمو  التااعول زودال  
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الستتسوع التوامع  عمو  معالتوة السذوك ت ومؾاجهوة العديود  أعزاءاألمؾر اؾف قداعد هذا 
 رات والقدرات.واكتداب العديد مؽ السها ،مؽ القزاوا وقؾليد السعرفة ونذرها

  :يجتًع انًًبرسخ ٔتطٕرِيفٕٓو َشأح  - بثبَيا 

 األب الروحوووو  الووووذى اوووواعد عموووو  انتذووووار ماهووووؾم متتسووووع Wingerفيشتوووور  وعتتوووور
ودرس  ،فو  اؾيدورا 1952فو  عوام   Etienne Wengerفيشتور  ؽولقد ولد إيتي ،السساراة

وفو  عوام  ،ستحودة األمريكيوةالوالؾالووات  ،والسسمكوة الستحودة ،اؾيدورا :فيشتر ف  عدة دول ه 
عوالؼ األنوروبؾلؾجيوا االجتساةيوة وألاوا  Jean Laveنا زداوة عسموه موع جويؽ ليوا اك 1990

ويعتتور هوذا الكتواب هوؾ األاواس الوذى  ،1991السؾقا " والذى قؼ نذرا عوام التعمُّؼ كتاب " امع  
التاوواع ت  وحوودث مووؽ خوو لالووتعمُّؼ أن والووذى أوضووب ؼيووه  ،نبعووا مشووه أصووؾل هووذا الساهووؾم

عشوؾان )متتسعوات  والذى وحسولفيشتر  كان الكتاب الوان  إليتيؽ 1998وف  عام  ،االجتساةية
نغريتووووه عووووؽ متتسعووووات فيشتوووور  والووووذى طووووؾر ؼيووووهوالهؾيووووة(  ،والسعشوووو  ،الووووتعمؼ :السساراووووة
 ولقود ااوتظاع ،و يرا ف  متال متتسوع السساراوةفيشتر  ، ثؼ قؾالا مؤلاات إيتيؽ(44)السساراة
 افريود   اويزوعؾا مشغوؾر  بسؤلااقه بسداعدة اآلخوريؽ أن وظوؾروا ماهوؾم متتسوع السساراوة فيشتر 

وموؽ  ،ر هوذا الساهوؾم وانتذواراألهسيتها ف  قظوؾُّ  الذا ال وسكؽ أن نتتاهل هذا األعسال نغر   ،له
   :أهؼ هذا السؤلاات ما يم 

 Situated" 1991 "السذووواركة الظرؼيوووة السذوووروعة :السوووؾقا الوووتعمُّؼ "كتووواب  -أ

Learning: Legitimate Peripheral Participation" 1991:   
فوو  متووال متتسعووات  ئووهوزم  فيشتوور  العديوود مووؽ األدزيووات عموو  قحميوول أعسووالركووزت 

؛ عمو  ذلوػ اواضوح   ال  مووا .Linda C Li & et alوقودما لشودا او  لو  وآخورون  ،السساراوة
هووؾ التداوووة الحؿيؿيووة رؼيووة السذووروعة( السذوواركة الظ :السووؾقا الووتعمُّؼ كتوواب )أوضووحا أن  فقوود

السساراوة فو  هوذا الكتواب بأنهوا  متتسعواتوفيشتور  ولقود عورف ليوالساهؾم متتسع السساراوة 
مهواراقهؼ عوؽ طريوق عمو  قحدويؽ  ن موؽ ناوس التخروص السعرفو  وعسموؾمتسؾعة مؽ األفوراد 

لتديوود اكووؾن الؾافوود ووفوو  التداوووة  ،العسوول لاتوورة طؾيمووة مووع الختووراء والسذوواركة فوو  أداء السهووام
عموو  هووامش الستتسووع حيووث يتعوورف عموو  السهووام والسعووايير والؿوويؼ والسبووادئ التوو  وقووؾم عميهووا 

حتوو   اثووؼ قووزداد مذوواركته قوودريتي   ،التداوووة فوو  السهووام الدووهمة والبدوويظةالستتسووع ويذووترا فوو  
إلو  أن وروبب  وقشته  اجديد   اوقتحؾل مديرقه مؽ كؾنه وافد   ،ف  الستتسع اأاااي   اوربب ركش  

 (.67)اختير  
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بالظتيعوة االجتساةيوة  ف  اياع وع  متشوام  وفيشتر  وف  هذا الكتاب عهرت نغرية ليا
وعموو  الوور ؼ أن كوول  ،واألنوروبؾلؾجيووا ،لمووتعمؼ واإلدراا فوو  متوواليؽ أاااووييؽ هسووا عمووؼ الووشاس

لشغوور ا التسووع زوويؽ وجهووات اقوود ااووتظاعوفيشتوور  اصووة إال أن ليووامتووال مشهسووا لووه رؤيتووه الخ
ووخز  م   اا أن السعرفووة ليدووا شوويئ  السختماووة حيووث رأووو عووؽ ع قووات نوواقج  هوو الاوورد زوول فوو  عقوول  ان 
واألنوروبؾلؾجيوا  ،وعم  الور ؼ موؽ أن متوال عموؼ الوشاس يركوز عمو  األفوراد ،األفراد ومسارااقهؼ

ؽ موو زوودال  قركووز عموو  الستتسووع والوقافووة إال أنووه وسكووؽ التسووع زوويؽ الوشووائيتيؽ حيووث أوضووحا أنووه 
الستتسوووع )وبالتوووال  الوووتعمؼ( أو التركيوووز عمووو   لهوووؼالعسميوووات اإلدراكيوووة و األفوووراد التركيوووز عمووو  

 ؛مووورقبط بووواآلخرهسوووا يالسساراوووة االجتساةيوووة )وبالتوووال  الشذووواط( ف نوووه يشب ووو  أن نووودرا أن كمو 
 ،الوذى وعتتور الهودف األاااو الوتعمُّؼ فسذاركة األفراد ف  السساراات االجتساةية قرل زشا إلو  

معرفوة الاورد داخول الستتسوع وقتظوؾر ع قاقوه االجتساةيوة واألدوار أنوه عشودما قتظوؾر  أكوداكسا 
أن الهؾيوة فيشتور و  لذا يرى ليا؛ الت  يؾاجهها ف ن ذلػ يؤدى إل  قظؾر هؾيته داخل الستتسع

 (.68)ادتتبع بعزها بعز  وأى  ؛االجتساةية قتظم  قبعية بعزها لرخروالسعرفة والعزؾية 
لسساراوة يتزوسؽ السوؾقا  فو ن ماهوؾم متتسوع االوتعمُّؼ عوؽ وفيشتور  لشغرية ليا اوطبق  

ن التشغيسوات قعتتور إذ إ ؛والدومظة ،والسذواركة ،الهؾيوة :ماواـيؼ أاااوية هو  ةف  قكؾيشوه ث ثو
االجتساةيووة بسووا ودوواعد بسوابووة أموواكؽ اجتساةيووة وحوودث مووؽ خ لهووا متسؾعووة مووؽ التاوواع ت 

 ،والسذواركة والدومظةالسؾقا  والذى له قأثير واضب عم  الهؾيوة ؼ التعمُّ ا ودس  بعم  حدوث م
فو  كسوا قعتتور السذواركة  ،فسذاركة األفراد فو  السساراوات قوؤدى إلو  قظوؾير الهؾيوة فو  العسول

ؼيسوا زيوشهؼ موا وقؾموؾن بوه  ن مواقهؼ ويتذواركؾؾ معم عزاءحيث يتبادل األ اأاااي   ااألنذظة أمر  
ليس فقط فو  العسول وإنسوا قذوسل االلتوزام بالع قوات إل  االلتزام  لذا قذير السذاركة ،مؽ أعسال

مورقبط بذوكل كتيور السوؾقا  الوتعمُّؼ أن وفيشتور  لياأما عؽ الؿيادة ؼيذير  ،واألهداف والسعان 
معشوو  شوورةية  اجيوود   ن بالسذوواركة فوو  الهياكوول االجتساةيووة السكؾنووة لمدوومظة وأن القووادة يوودركؾ

اركة متاحوة لمتسيوع حتو  فو  السدوتؾيات الؿيادووة فالسذواركة فو  أن السذوا كسا أكد ،التررفات
 .(61)السدئؾليات هؾ جان  مهؼ لم اوة لمؾصؾل إل  التعمؼ

  :1998 "والسعش  والهؾيةالتعمُّؼ  :السساراةكتاب متتسعات " -ب
"Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity" 

1998: 
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الكيؽيووة التوو  قعسوول زهووا السشغسووات ودور األفووراد داخوول هووذا  فوو  كتابووه عموو فيشتوور  ركووز
كسووا درس كيؽيووة قذووكيل هؾيووة الاوورد مووؽ خوو ل عزووؾيته  ،بعضزووبعزووهؼ  تالسشغسووات وع قووا
ال ققترر عم  التشغيؼ فقط زل وسكشهوا أن قتخظو  وأكد أن متتسعات السساراة  ،داخل الستتسع

 (.66الحدود التشغيسية)
أن ودتايد موؽ التؾانو  الشغريوة فو  التعمويؼ  1998ابه عام ف  كتفيشتر  ولقد ااتظاع

التركيوز  االجتساع  لتشؿيب وقظؾير ماهؾم متتسع السساراوة موعالتعمُّؼ وعمؼ االجتساع ونغريات 
 ر ماهوؾم متتسوعظؾ  ثؼ ق   ،والكيان الذخر  ،وقظؾير الهؾية ،والتعمؼ ،عم  التشذئة االجتساةية

يورقبط  اتراء إل  كؾنه كيان وخم  الع قة زيؽ الؾافديؽ التدد والالسساراة مؽ مترد ماهؾم قائؼ ع
 ،السذوووروع / العسووول السذوووتراو  ،هووو  السذووواركة الستبادلوووةعوووؽ طريوووق ث ثوووة أبعووواد أاااوووية 

وقعسول األبعواد الو ثوة عمو  قحديود العسميوة الستعمقوة زتااعول األفوراد داخول  ،والسخزون السذوترا
وااوتظاع  ،لمكذ  عؽ متتسعات السساراة اعة عذر مؤشر  ربأفيشتر  واقترح ،متتسع السساراة

متسؾعوة موؽ فيشتور  كسا قتزسؽ كتواب ،الدابقة ققديؼ هذا السؤشرات ف  ضؾء األبعاد الو ثة
السشاقذووات حووؾل االضووظرابات التوو  يتعوورض لهووا األفووراد الووذيؽ يشتسووؾن إلوو  متسؾعووات متعووددة 

 (.62قائسة عم  التعاون أو التشافس)اؾاء كانا 
 (:  52وه )التعمُّؼ ف  كتابه أربعة مكؾنات لشغريته االجتساةية عؽ فيشتر  قد حددول

 –اوؾاء بذوكل فوردى أو جسواع   –وهؾ طريقة التحدث عوؽ قودرقشا الست يورة  :السعش  -
 عؽ طريق قتري  واختبار الحياة حت  وكؾن هشاا م زى لمحياة بأارها.

ووجهووات الشغوور  ،واألطوور الستبادلووةوقعشوو  السووؾارد االجتساةيووة والتاريخيووة  :السساراووة -
 األهداف. ل معن قدهؼ ف  ااتدامة السذاركة الستبادلة والتااع  أالت  وسكؽ 

وهؾ الهيكل االجتساع  الذى قشذأ ؼيه أعسال الستتسوع وأهدافوه مسوا وتعول  :الستتسع -
 لها بالكااءة. امذهؾد  يتعمها و  ،مكانتها الستسيزة عزاءسذاركة األل

والوتعمُّؼ ا و يور وقعشو  كيو :الهؾية - وهؾيوة مدوتقمة لماورد  اموا نحوؽ عميوه ويخموق قاريخ 
 ضسؽ اياع الستتسع الذى يشتس  إليه.قدرج 
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  :2002" دليل إلدارة السعرفة :صقل متتسعات السساراةكتاب " -ج
"Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing 

Knowledge" 2002: 

ن قعسوول عموو  قظووؾير أيشتوور وآخوورون" أن السشغسووات وسكووؽ أوضووب "ففوو  هووذا الكتوواب 
ولقود صوؾر الكتواب متتسوع السساراوة بأنهوا أحود  ،السساراة كو  قعوزز موؽ التشافدويةمتتسعات 

يشتور وآخورون" كسوا أكود "ف، (51)أهؼ الؾاائل التو  قودعؼ االزتكوار والحموؾل اإلزداةيوة لمسذوك ت
مووؽ  ع وذلووػ حتوو  وكووؾن هشوواا قوودر كوواف  لستتسوواداخوول  ااس الاوورد بووأن لووه وجووؾد  أهسيووة إحدوو

وأوضحؾا أن هشواا اوبعة  ،ويحوهؼ عم  االاتسرار ف  السذاركة عزاءالحساس الذى وتذب األ
 :  (52)أاااية لتدةيؼ وققؾية اإلحداس بالحياة داخل متتسع السساراة وه مبادئ 
 ض التظؾر.الترسيؼ ب ر   -

 لخارجية.إوتاد حؾار ماتؾح وقرب زيؽ وجهات الشغر الداخمية وا -

 الدعؾة لمسذاركة عم  كافة السدتؾيات. -

 قظؾير الستاالت العامة والخاصة بالستتسع. -

 التركيز عم  الؿيسة. -

 التسع زيؽ األلاة والحساس. -

 خمق إوقاع أو وقيرة واحدة لمستتسع. -
فيشتور  عشود قحمويمهؼ ألعسوال Bolisani & Scarsoأشوار زؾليدوان  واكاراوؾ ولقود 

لساهوؾم متتسوع السساراوة حيوث قحوؾل التركيوز موؽ الشغورة  افريود   امشغوؾر  أن هذا الكتاب قد قدم 
إل  متتسعات السساراة كدتيل لمتعمؼ االجتساع  إل  كؾنهوا أداة قشغيسيوة وسكوؽ أن قدوتخدمها 

كسوا قؾصو   ،السشغسات ف  إدارة السعرفة ويسكوؽ قظوؾير هوذا األداة التشغيسيوة لتعزيوز التشافدوية
أن متتسعوات السساراوة ةبوارة عوؽ  :إل  ث ث نقاط أاااوية وهو يشتر ف عشد قحميمهؼ لسؤلاات

وأنهووا  ،ـياكوول اجتساةيووة خاصووة وسكووؽ قحديوودها والتعوورف عميهووا داخوول التشغيسووات والستتسعووات
فوو  قبووادل مووؽ خوو ل إرادة األفووراد ور تووتهؼ  اووتدامةاالولووديها القوودرة عموو   ازيئووات مشغسووة ذاقي وو

جهوؾد مذوتركة موؽ قتول عم  األفراد حيوث قتكوؾن موؽ خو ل زوذل أنها ندق قائؼ  اوأخير   ،الخترة
 .(53)األفراد لتحقيق أهدافهؼ
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  :2010 "االجتساع  ومتتسعات السساراةالتعمُّؼ أنغسة "كتاب  -د
"Social Learning Systems and Communities of Practice" 2010: 

فيشتور  مؽ مشوه انتقولوف  الارل الوا ،ف  قأليا بعض فرؾل هذا الكتابفيشتر  شارا
إلوو  ماهووؾم آخوور فوو  متتسعووات السساراووة وهووؾ "الحوودود" حيووث رأى أن الحوودود التشغيسيووة التوو  

ووئها  قكووؾن مووا أمووا الحوودود زوويؽ متتسعووات السساراووة فعووادة  ،السشغسووة قكووؾن واضووحة لم اوووةق شذ 
مووع لووؼ يتذووارا أن ورووبب رهيشووة لتاريخووه فقووط إذا وأكوود أن كوول متتسووع مساراووة وسكووؽ  ،مرنووة

كانوووا الختووورة والكاووواءة وأوضوووب أنوووه إذا  ،متتسعوووات السساراوووة األخووورى السعوووارف والسساراوووات
كسا أنه إذا قباعودت السدوافة زيوشهؼ فاو  هوذا الحالوة  ،ؼمتقاربتيؽ ف  وحدث قدر كتير مؽ التعمُّ 

وأوضب ذلػ بسوال قؾاجد فرد مع متسؾعة موؽ كبوار  ،اعم  الشحؾ السرجؾ أوز  التعمُّؼ لؽ وحدث 
 ؛ لوذالكوير موشهؼ بدوت  السدوافة زويؽ خترقوه وكاواءقهؼلارد اال يتعمؼ ا فقد ،العمساء ف  الايزياء

أنوه عمو  الور ؼ وأكود  ،يشب   أن قكؾن الخترة والكااءة متقاربتيؽ بقدر معيؽ حتو  وحودث الوتعمؼ
نوا قموػ تر  ل نارال والتهسويش وعودم التورابط إال أنوه إذا ع   اكؽ أن قكؾن مردر  مؽ أن الحدود وس

لمووتعمؼ  يوور التقميوودى وأموواكؽ لت قوو  وجهووات الشغوور وعهووؾر  ذلووػ متوواال   ن ؾكووو دفقووالحوودود 
وأن الوورؤى التديوودة قوود قغهوور عتوور الحوودود فغهووؾر قخرووص مووول قخرووص عمووؼ  ،االحتسوواالت

 .(54)وقرابظها والعرتية يدل عم  ق ق  متسؾعة مؽ السساراات الستعددةالسشاعة الشادية 
اووات   مووؽ السؤل  فكوول مؤل وو ،ر ماهووؾم متتسووع السساراووةدى قظووؾُّ إن مووا اووتق يؾضووب موو

وعمو  السدوتؾى التوامع   ،الدابقة كان له أثرا الؾاضب ف  قأصيل التشية الاكرية لهوذا الساهوؾم
بحاجووة إلوو  زشوواء وقرووسيؼ مووول هووذا الشووؾع مووؽ الستتسعووات نتوود التامعووات فوو  العروور الحووال  

التامعووات فوو  قعزيووز التشافدووية وإدارة ؽ أن قدووتخدمها والتوو  قعتتوور بسوابووة أداة قشغيسيووة وسكوو
ونابعة مؽ ر توتهؼ فو  قبوادل  عزاءل األت  مؽ ق   اكسا أنها قعتتر زيئات مشغسة ذاقي   ،السعرفة زها

 ختراقهؼ بسا ودهؼ ف  قشسية اإلزداع واالزتكار وقظؾير األداء التامع .
الت  قداعد عم  زشواء متتسعوات اات الدابقة قد وصاا األاس والسبادئ كسا أن السؤل  
هووؾ عسوول فيشتوور  هأن العسوول الووذى قدموو "Cox"فمقوود أوضووب كووؾكس  ؛السساراووة بالتامعووات

الووتعمُّؼ وهووؾ "وفيشتوور  الووذى اشووتهر بوه ليووا  وأن العسوول الرئيدوو ،ي واه قحميمكؾنوو أدائو  أكووور مووؽ
والسؾق  ،حودث فو  أمواكؽ العسولطياقوه موا و زويؽ امتزوسش  الوتعمُّؼ  لاهوؼ اجديود   اا " قد اقترح مشهت 

موؽ التركيوز عمو  العسميوات  السؾقا  والتااعل االجتساع  زودال  التعمُّؼ ولقد ركز هذا السشهج عم  
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وهوذا  ،الوؾاقع التعمُّؼ   بودوس  فهوذا التااعول يشوتج عشوه فو  الشهاووة موا و   ،السخظظة لشقل السعرفوة
لوو  قظووؾير هؾيووة األفووراد فوو  ذلووػ إهووؾ أكووور مووؽ متوورد اكتدوواب السعرفووة حيووث يتتوواوز الووتعمُّؼ 
سعوات فو  التامعوات اوؾف ودواعد عمو  تولهذا فو ن وجوؾد موول هوذا الشوؾع موؽ الست، (55)العسل

الؾاقع  الستش  عمو  مؾاؾوا واقعيوة مسوا يزيود التعمُّؼ مؽ خ ل التامعة السعرفة  أعزاءكداب إ
 وقدرقهؼ عم  االاتسرارية ف  عسمية التعمؼ. عزاءمؽ ثقة األ

  :بصز يجتًعبد انًًبرسخ فٗ انجبيعبدعُ - بثبنثا 

 (:  78عشاصر أاااية ه ) ةف  التامعات عم  ث ثقذتسل متتسعات السساراة 
 Domain                                                                     :انًجبل -1

ويحوودد متسؾعووة مووؽ  االستتسووع مع وو أعزوواءالستووال هووؾ نظوواع السعرفووة الووذى وتسووع 
ويرشوودنا الستووال إلوو  متسؾعووة مووؽ  ،لهووا أو التروودى لهوواقشاو   عزوواءقزوواوا التوو  وحتوواج األلا

 ن ويتبووادلؾ أفكووارهؼ ن ويظرحووؾ ،هووذا التدوواؤالتإلوو  اإلجابووة عووؽ  عزوواءالتدوواؤالت ويدووع  األ
ويراووؼ الحوودود ويتعووول  ،وبووذلػ وخمووق الستووال مووا ودوووس  زووو "األرضووية السذووتركة"معمؾموواقهؼ 

ومووا هوو  األفكووار التوو   ،أن وقوورروا مووا هووؾ ذو ؾيسووة ويدووتحق السشاقذووةقووادريؽ عموو   عزوواءاأل
كسا وحودد الستوال معشو  الهؾيوة السذوتركة وفهوؼ موؽ  ،طرح هذا األفكارقدتحق التبادل وكيؽية 

هذا الارد موؽ نادوه  رظؾ   لستتسع ما و   فعشدما وربب الارد مسو    ،نكؾن وإل  أى متتسع نشتس 
 ،االنتسووواء لوووهلمتعووورف عمووو  الستتسووع وبالتوووال   اأكووور انتوووذاب   ويووتاهؼ معشووو  العزوووؾية ويكوووؾن 
 الستتسع.ومسارااقهؼ حت  ورل إل  الذعؾر بااللتزام إزاء هذا ويتذارا مع اآلخريؽ أفكارهؼ 

 Community                                                                 :انًجتًع-0

 ع قواتموؽ خو ل الوتعمُّؼ ع عمو  ذوت   جتساةيوة التو  ق  إن الستتسع وذير إل  الهياكل اال
هووذا السعرفووة  ومساراووة ،أاااوو  لتشوواء السعرفووة لووذا فوو ن الستتسووع عشروور ؛مهؼوقاوواع  األفووراد 

كوان الوذى ودواعد  قات الذخرية والسلعاكسا أن الستتسع هؾ أااس  ،ؽومذاركتها مع اآلخري
وو يتبووادل الستتسووع فسووؽ خوو ل  ،بالسساراوواتمسووا يزيوود مووؽ معوورفتهؼ  اؼيووه األفووراد بعزووهؼ بعز 

لوذا فو ن الستتسوع وعوزز اوا الت  قشدرج قحا متوال محودد؛ الشقاش والحؾار حؾل القز عزاءاأل
ة ذات ؾيسووة لمسشغسووات اوومتتسعووات السسار  دُّ ع ووولهووذا ق   ،االنتسوواء وااللتووزامويذووتع عموو  األفكووار 
فو  زشواء وقبوادل وااوتخدام   ور أاااواةية التو  لهوا دقداهؼ ف  قظؾير الع قات االجتس ألنها

 السعرفة.
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 Practice                                                                   :انًًبرسخ-3

مووؾاردهؼ  ن ألنهووؼ يشسووؾ (السساراووؾن )السساراووة مرووظمب متتسووع  أعزوواءق عموو  ظم ووو  
ات واألاوالي  والسروظمحات وطورع السذتركة والت  قتسول ف  الخترات واألطر واألفكار والسعمؾم

يرى العمسواء أن السساراوة لذا ؛ مؽ خ ل العسلالتعمُّؼ وقذير السساراة إل   ،معالتة السذك ت
وفو  أذهوان الشواس ولكشهوا و   اشويئ  أن السعرفوة ليدوا  ن وه  الظريوق إلو  اإلدراا حيوث يور  دت ج 

 ف  اياع مؽ التااعل.و مؽ خ ل السساراة 
ونغرنووا إذا نغرنووا إليهووا زووتسعؽ  (ومساراووة ،متتسووعو  ،)متووال مووؽعشاصوور الدووابقة إن ال

لكؾنهووا  انتوود أن التامعووات زهووا العديوود مووؽ الستوواالت نغوور  نغوورة أخوورى إلوو  التامعووات اووؾف 
كسا أن زها األااايات لتشاء الستتسعات ألنهوا قحوؾى  ،مؤادة عمسية زها مختم  التخررات

فهو  قحتوؾى عموو   ،اوأخيور  جتساةيوة زويؽ أعزوائها زوداخمها العديود موؽ التاواع ت والع قوات اال
لوذا قحتواج التامعوات  ؛الختورة والكاواءة ن السساراات وبهوا العديود موؽ السساراويؽ الوذيؽ وستمكوؾ

إل  وضوع هوذا العشاصور فو  إطارهوا الروحيب كسوا فعموا جامعوات بعوض الودول الستقدموة حتو  
 قحقق أهدافها السرجؾة.

  :خ فٗ انجبيعبدانًًبرسأًْيخ يجتًعبد  - براثعا 

أوضووحا العديوود مووؽ الدرااووات أهسيووة وفؾائوود متتسعووات السساراووة اووؾاء عموو  مدووتؾى 
 :  (57)عم  الشحؾ التال ويسكؽ قؾضيحها  ،األفرادمدتؾى السشغسات أو عم  

 قحديؽ أداء السشغسات. -

 مداعدة السشغسات عم  اإلزداع وقظؾير أفكار جديدة. -

 قبادل السعرفة وربظها بظرع جديدة. قعزيز االزتكار ف  السشغسات حيث يتؼ -

 ؼ السعرفة داخل السشغسات.ن وققاا  والتعاو  التعمُّؼ قذتيع وقيدير  -

 زيادة وقشسية رأس السال االجتساع  ؼيسا زيؽ األفراد. -

 أفزل السساراات ف  السشغسات.إوتاد وقحديد  -

 .السهارات الاردوة وطريقة الؾصؾل لمكيؽية الت  يتؼ زها قحقيق ذلػزيادة  -

 قبادل وقدفق السعرفة ف  السشغسة.قحديؽ عسمية  -

 قشسية شعؾر الارد باالنتساء قتاا السشغسة. -

 .عزاءالخترات والسعارف ؼيسا زيؽ األل قباد   -
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موواذا قاعوول  :عووؽ أاووئمة محووددة فوو  درااووته حووؾل Serratإجابووة اوويرات ولقوود أعهوورت 
حيووث قسومووا إجازتووه ؼيسووا ومووا الؿيسووة الحؿيؿيووة لهووا عووؽ موودى أهسيتهووا  ،متتسعووات السساراووة

 :  (58)يم 
 ر متتسعات السساراة وايمة لتبادل السعارف والتيانات والسعمؾمات بحرية قامة.ؾف   ق   -

 زيل حؾاجز االقراالت.ق   -

 زيئة قرحي  اجتساةية  ير راسية.ق ؾف  ر  -

 وايمة لتشاء الع قات واالقراالت.قعتتر  -

 رفة الخاصة زهؼ ومراجعتها.ها زتعتئة السداحة الخاصة بذبكة السعؤ وقؾم أعزا -

 كها وااتخدامها.قعسل عم  قحديد السعرفة وإنتاجها وقذار   -

التوودد فتتوودأ مووؽ البدوويط وقشتهوو  بوواألكور  عزوواءلألالووتعمُّؼ قعسوول عموو  قوودريج مشحشوو   -
 .اقعقيد  

 قداعد عم  التشسية السهشية ألعزائها. -

 ت.ل حتياجالمسذك ت وقدرة عم  االاتتابة  ااريع   قعظ  ح    -

 قداعد عم  إنتاج أفكار جديدة. -

 بالعسل.التعمُّؼ عم  ربط درون كسا أنهؼ قاالتعمُّؼ ها بدرعة ؤ يتر  أعزا -
أن متتسعوات السساراوة أداة مهسوة  Bashouri & Duncanوأشوار بذوؾرى ودنكوان 

فهو   ؛وأن هشاا حاجة ممحة لتشاء وقرسيؼ قمػ الستتسعات بدت  قعدد فؾائودها ،إلدارة السعرفة
ؽ العسول حد   وق   ،لكااءةؽ احد   وق   ،وقزيد مؽ السدتؾى السعرف  ،لزم ء العسلأفزل  اق فهس  ق   حق  

وقعسووول عمووو  نذووور أفزووول  ،كسوووا أنهوووا قعسووول عمووو  قحدووويؽ مهوووارات األفوووراد السهشيوووة ،وإدارقوووه
 ،وقدوواعد عموو  اكتذوواف مدووارات جديوودة فوو  العسوول ،وققووؾم عموو  حوول السذووك ت ،السساراووات

 .(59)التشغيس  األفزلققؾد نحؾ األداء ووضع ااتراقيتية 
متتسعووات السساراووة لمتامعووات لوويس فقووط لكؾنهووا يؤكوود عموو  موودى أهسيووة إن مووا اووتق 

وإنتووواج السعرفوووة مهسوووة فووو  قحدووويؽ أداء التامعوووة وإحوووداث التشسيوووة السهشيوووة ألعزوووائها  ةأدا
وووا ولكوووؽكها وااوووتخدامها وقذوووار    أعزووواءى لكؾنهوووا واووويمة لتشسيوووة الذوووعؾر باالنتسووواء لووود أوز 

يذوعرون و  ،التامعة بعدم وجؾد حؾاجز ف  االقراالت أعزاءفعشدما وذعر  ؛الستتسع التامع 
 وعشوودما ،السدووتسرالووتعمُّؼ وعشوودما يووتؼ قذووتيعهؼ عمو   ،بالحريوة فوو  قبووادل السعمؾمووات والتيانوات
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هوا يوتؼ ققودير إاوهاماقهؼ حيشو حتو  وروبحؾا ختوراء  االتودد قودريتي   عزواءقرل السعرفة إل  األ
 يتؾلد الذعؾر لديهؼ باالنتساء والؾالء إل  التامعة.

   :خصبئص يجتًعبد انًًبرسخ فٗ انجبيعبد - بخبيسا 

فو  العديود موؽ الستواالت خاصوة الستوال مع عهوؾر ماهوؾم متتسوع السساراوة وانتذوارا 
هوذا الساهوؾم موول درااوة مؾنا وان األكادوس  اهتسوا بعوض الدرااوات بالبحوث حوؾل خروائص 

Monaghan  (60)أن خرائص متتسعات السساراة قتسول ؼيسا يم إل  أشارت  فقد:   
 كسة الذاقية.ؾ  الذاق  والح  التكؾيؽ  -

 ف  االهتسامات أو االهتسام بسؾضؾع معيؽ. عزاءيتذارا األ -

 ف  زشاء السعرفة التديدة. عزاءوذارا األ -

 ف  اياع واقع .التعمُّؼ وحدث  -

 ل مؽ متاالت الحياة.متتسعات السساراة وسكؽ أن قتشاول أى متا -

السعان  السذوتركة وقذوكيل هؾيوة األفوراد وداعد متتسع السساراة عم  قشسية وقظؾير  -
 ف  العسل.

لستتسعووات خرووائص أخوورى  .Wing Lai & et alوأوضووب ونووج لوو  وآخوورون 
 :  (61)السساراة قسوما ف  اآلق 

 قرقبط متتسعات السساراة ب نتاز مذروع أو عسل مذترا. -

 لسذاركة الستبادلة.قعسل مؽ خ ل ا -

 ها لديهؼ مخزون مؽ السؾارد السذتركة.ؤ أعزا -

 وعسمية العزؾية ف  متتسع السساراة مت زمتان مع بعزهسا.التعمُّؼ عسمية  -

 قعتتر السساراة ه  الدسة األاااية لمستتسع. -

 وبشاء السعرفة.ع قات الستتسع قتأصل مؽ خ ل قبادل السعمؾمات  -

 .االتدد والقدام  مع   عزاءمؽ األ قذسل العزؾية ك    -

 السذترا وحدث بااعمية أكتر عتر حدود الستتسع.التعمُّؼ  -
أن متتسعووات السساراووة قتدووؼ إلوو   Oberty & Pérezوبيريووز أوبرقوو  كسووا أشووارت 
الدوومظة لتؾجيووه ن فهوو  متسؾعووة مووؽ األفووراد لووديهؼ مهووارات فشيووة ويستمكووؾ ؛بأنهووا ذاقيووة اإلدارة

وقكميووا  ،واقخوواذ قووراراقهؼ ،التخظوويط وجدولووة أعسووالهؼعموو  ن ودر كسووا أنهووؼ قووا ،وإدارة ذاقهووؼ
 ذاقيووة   اق وور  ف   ن وبووذلػ ورووبحؾ ،واقخوواذ إجووراءات لسؾاجهووة مذووك قهؼ ،أنادووهؼ بالسهووام السختماووة
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ا كسوا أوضوحت ،اإلدارة وهذا الشؾع مؽ الارع قظسب إليه العديد مؽ السشغسات فو  العرور الحوال 
ها عمووو  قظوووؾير ؤ أعزووواتسعوووات مساراوووة عشووودما وحووورص متأن فووورع العسووول وسكوووؽ أن قروووبب 

فاوو  الاريووق وحوودث التذووريع مووؽ خوو ل التكميووا بالؿيووام  ،وق ييوور مرووادر التذووريع ،ع قوواقهؼ
قذوريعاقهؼ موؽ خو ل التااعول ؼيسوا  ن متتسعوات السساراوة وزوعؾ أعزاءزيشسا  ،بأدوار راسية
ن قرووبب أنووة بذووكل راووس  وسكووؽ كؾ   تلووذا فوو ن فوورع العسوول الس   ،الؿيووام بسساراوواقهؼزيووشهؼ أثشوواء 

هوا نالسعرفوة التو  وسمكؾ  ن ع قوات اجتساةيوة ويظبقوؾلمسساراة عشودما وظوؾر أعزواؤها  امتتسع  
 .(62)لتحقيق هدف مذترا امع   ن ويعسمؾ

إن ما اتق مؽ خرائص لستتسعات السساراوة يؾضوب أن السشغسوات قتتوه فو  العرور 
لوووذا أصوووبحا متتسعوووات  ؛ات االجتساةيوووةفووو  إطوووار موووؽ الع قوووالحوووال  إلووو  العسووول التسووواع  

فمؼ قعد األاالي  اإلداريوة السمزموة وقوؾانيؽ العسول وقعقيداقوه  احتسي   اف  التامعات أمر   السساراة
أن قتحووؾل التامعووات فوو  العروور الحووال  إلوو   وأصووبب مووؽ الزوورورى  ،قحقووق أهووداف التامعووة

إطووار محوودد يتذووارا ؼيووه  التامعووة فوو  أعزوواءوعوواء وحووؾى جسيووع الع قووات االجتساةيووة زوويؽ 
ويتعمسووؾن فوو  اووياع واقعوو  ويتذوواركؾن السعمؾمووات والسعووارف ويدووتايد  ،االهتسامووات عزوواءاأل

قوووادريؽ عمووو  إدارة أنادوووهؼ  ن ويروووبحؾالقووودام   عزووواءاألالتووودد موووؽ ختووورات  عزووواءؼيوووه األ
 ف  إطار مؽ الوقة واالحترام والتعاون.عسالهؼ ويتخذون قراراقهؼ وخظظؾن أ
   :ثعبد ٔيؤشزاد يجتًع انًًبرسخ فٗ انجبيعبدأ - بسبدسا 

لتحديود متتسعوات السساراوة والكذو  عوؽ  اأربعوة عذور مؤشور   1998عوام فيشتور  حدد
ولقوود  ،أبعوواد أاااوويةفوو  ضووؾء ث ثووة  وااووتظاع ققدوويؼ هووذا السؤشوورات ،وجؾدهوا داخوول التشغوويؼ

لمكذو  عوؽ متتسعوات  قشاولا العديد مؽ الدرااات هذا األبعاد والسؤشرات وااوتظاعا قحميمهوا
فيشتور  ااتظاع قادوير أبعوادوالذى  Rogers روجرز السساراة داخل السشغسات كسا ف  درااة

 (:  85كسا يم )
 Mutual Engagement                                        :انًشبركخ انًتجبدنخ-1

 سووع فوو  قزووية أوالستت أعزوواءالستتسووع حيووث وذووارا  أعزوواءوقذووير إلوو  قاوواع ت 
ويذووتركؾن فوو  األنذووظة  ،بعووض بذووأنهامووع بعزووهؼ  مذوكمة مذووتركة يتاكوورون فيهووا ويتشوواقش

كووؾن لسذوواركتهؼ م ووزى ومعشوو  عووؽ طريووق قوورابط ووبووذلػ  ،السرجووؾحتوو  وحققووؾا هوودفهؼ  امع وو
 الستتسع ف  كيان اجتساع  واحد. أعزاء

 Joint Enterprise                                       :انًشزٔع / انعًم انًشتزك-2
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إن السذووروع أو العسوول السذووترا ودووسب لمستتسووع زتؾاوويع حوودودا وقادووير مساراوواقه 
فوو  قحقيووق هودف مذووترا ولوديهؼ مدووئؾلية مذووتركة لوذا وظتووق الستتسووع  اكؾن مع ور ايتذوو ألنهوؼ

 متدأ السحااتية والسداءلة.
 Shared Repertoire                                             :انًخزٌٔ انًشتزك-3

قكوؾن مادووة موول مؾاردهؼ الخاصوة، وهوذا السوؾارد وسكوؽ أن  لديهؼالستتسع  أعزاءإن 
كسا وسكوؽ أن قكوؾن  ،امألؾف   اأو كتاب   ،أو زرنامج حااؾب  مول معالج الكمسات لكترون التريد اإل 

والقروووص والساوووردات والسعوووان  والسشهتيوووة  ،السوووؾارد  يووور ممسؾاوووة موووول الخظووواب السذوووترا
 ذتركة.الس

 (:  64فه  عم  الشحؾ التال )أما عؽ مؤشرات متتسع السساراة 
 ء كانا متشا سة أو متزاربة.االع قات الستبادلة والسدتدامة اؾ  -1

 .االدتل الستبادلة لمسذاركة ف  عسل األشياء مع   -2

 التدفق الدريع لمسعمؾمات والؾصؾل إل  اإلزداع. -3

 غياب الديباجات )السقدمات( التسهيدوة. -4

 وقحزيرها لمشقاش. االسذكمة ودرااتها جيد  قحديد  -5

 والتداخل ف  مؾاصاات السذاركيؽ وإل  مؽ يشتسؾن.التذابػ  -6

فوو  إنتوواز العسوول  ؾن معرفووة مووا وعرفووه اآلخوورون، ومووا وسكووشهؼ الؿيووام بووه وكيووا ودووهس -7
 السحدد لهؼ.

 التعرف عم  الهؾيات بذكل قبادل . -8

 .القدرة عم  ققييؼ مدى م ءمة اإلجراءات والشتائج -9

 السحددة والتيانات والس حغات.األدوات  -10

 والقرص الستبادلة وروح العسل. ،السعرفة السحمية -11

 ر عسمية االقرال.د   ي  السرظمحات واالخترارات الت  ق   -12

 ف عميها مول العزؾية.تعار  يشة م  ع  أاالي  م   -13

 العالؼ.حؾل  امعيش   امشغؾر  الذى وعكس الخظاب السذترا  -14
 ة ققديؼ السؤشرات ف  ضؾء األبعاد الو ثة الدابقة.يؾضب كيؽيوالتدول التال  

 (7خذوه )

 فً ضىء األثؼبد اىثالثخ 76اىـ فيْدز  طزيقخ رقسيٌ ٍؤشزاد



 ................................................ دراسة مقارنة جملتمعات املمارسة ىف جامعات بعض الدول األجنبية

 -32- 

 أثؼبد ٍدزَغ اىََبرسخ ٍؤشزاد ويْدز

سااااىاء  –اىؼالقاااابد اىَزجبدىااااخ واىَساااازذاٍخ  -7

 ٍزْبغَخ أو ٍزضبرثخ.مبّذ 

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ -

ً ػَاو األشايبء فا اىسجو اىَزجبدىخ ىيَشابرمخ -9

 .بٍؼ  

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ -

 اىَشزوع / اىؼَو اىَشزك -

اىزااذفا اىساازيغ ىيَؼيىٍاابد واىىىااىه  ىااً  -5

 اإلثذاع.

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ -

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ  - غيبة اىذيجبخبد )اىَقذٍبد( اىزَهيذيخ. -6

 اىَخشوُ اىَشززك -

ورحضاايز ب  ارحذيااذ اىَشاانيخ ودراساازهب خيااذ   -7

 ىيْقبش.

 اىَزجبدىخ  اىَشبرمخ -

 اىَخشوُ اىَشززك -

 ،اىزشبثل واىزذاخو فً ٍىاىفبد اىَشبرميِ -8

 و ىً ٍِ يْزَىُ.

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ -

وٍاااب يَناااْهٌ  ،ٍؼزفاااخ ٍاااب يؼزفااا  ا خااازوُ -1

فااً  ّداابس اىؼَااو ُ اىقياابً ثاا  وميااو يسااهَى

 اىَحذد ىهٌ.

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ  -

 اىَشزوع / اىؼَو اىَشززك -

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ  - نو رجبدىً.ف ػيً اىهىيبد ثشاىزؼز   -6

اىقااذرح ػيااً رقياايٌ ٍااذي ٍالءٍااخ اإلخاازاءاد  -2

 واىْزبئح.

 اىَخشوُ اىَشززك  -

 اىَخشوُ اىَشززك - األدواد اىَحذدح واىجيبّبد واىَالحظبد. -79

 ،واىقصاااام اىَزجبدىااااخ ،اىَؼزفااااخ اىَحييااااخ -77

 وروذ اىؼَو.

 اىَخشوُ اىَشززك -

ااااي  واالخزصاااابراد اىزااااً ر  اىَصااااتيحبد  -79 ز س  

 يخ االرصبهػَي

 اىَخشوُ اىَشززك  -

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ  -

 اىَشبرمخ ىَزجبدىخ  - ٍزؼبرف ػييهب ٍثو اىؼضىيخ.أسبىيت ٍؼيْخ  -75

 بٍؼيْ ا ااىختبة اىَشززك اىذي يؼنس ٍْظىر   -76

 حىه اىؼبىٌ.

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ -

 (Rocco Agrifoglio, 9977, p. 92) :اىَصذر

ووؾ  سوابووة الس  والسؤشوورات الدووابقة قعتتوور بإن األبعوواد  ووه أو الس  ج   د ل اووتدالل عموو  وجووؾد رش 
كسا أن زشاء وقرسيؼ متتسعوات مساراوة جديودة وحتواج إلو   ،متتسعات السساراة ف  التامعات

اواس الشغورى حوؾل هوذا وضوؾح التشيوة الاكريوة واألكسوا وحتواج إلو   ،قحديد أبعادهوا ومؤشوراقها
   الشحؾ األمول داخل التامعات.ها عمؤ الستتسعات حت  وسكؽ قرسيسها وبشا ؽالشؾع م
إَٔاع يجتًعبد انًًبرسخ - بسبثعا 

(65)
: 

 Kumarوكؾموار  .Dube & et alودوبو  وآخورون  Agrifoglioقودم أجرياؾليوؾ 
 :هووو  ربوووع فئووواتسساراوووة حيوووث قوووؼ قروووشياها عمووو  أاووواس أألنوووؾاع متتسوووع ال شوووام    اقروووشيا  
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وو ،والتكشؾلؾجيووة( ،والاردوووة ،والتشغيسيووة ،)الدوسؾ راؼيووة  اوشووسما كوول فئووة مووؽ هووذا الائووات أنؾاع 
 محددة مؽ متتسعات السساراة.

   :وقد اشتسما عم  ث ثة أنؾاع مؽ متتسعات السساراة وه  :الائة الدوسؾ راؼية -1

قؾضووب إن عسوور متتسووع السساراووة أو الاتوورة الزمشيووة لمستتسووع  :الحديوووة أو القدوسووة -أ
ه )أقول موؽ اوشة( زيشسوا متتسوع قكوؾن مدقو الحديثفستتسع السساراة  ،مدتؾى نزته

ولقوود قسكووؽ بعووض  ،السساراووة القوودوؼ قكووؾن مدقووه الزمشيووة )أكووور مووؽ خسووس اووشؾات(
فالستتسعوات  ،العمساء مؽ إوتاد الع قة زيؽ متؾاط عسر متتسوع موا ومدوتؾى نزوته

الحديوووة قكووؾن فوو  مراحمهووا األولوو ، زيشسووا الستتسعووات القدوسووة يرقاووع فيهووا مدووتؾى 
 مراحل متقدمة.الشزج وقكؾن ف  

ووسكؽ القؾل  :ص يرة أو كتيرة -ب لعودد  اأن حتؼ متتسعات السساراة ص ير أو كتير طبق 
فاو  حويؽ نتود أن الستتسعوات الرو يرة قذوتسل عمو  عودد  ؛السذواركيؽ فيهوا عزواءاأل

عم  مئات األفوراد إال أن الوبعض وسكؽ أن قذتسل والستتسعات الكتيرة  ،قميل مؽ األفراد
ستتسووع لوويس بوواألمر السهووؼ فوواألهؼ هووؾ مدوواهسة األفووراد ومذوواركتهؼ يوورى أن حتووؼ ال

ن الستتسعوات الكتيورة وسكوؽ أموؽ أن الوبعض يورى  وعمو  الور ؼ ،الاعالة داخل الستتسع
أن الستتسوع الكتيور وسكوؽ أن  ون ؽ يور يأن قكؾن إاهاماقها لها أثر واضوب إال أن آخور 

 قووات األفووراد عووازرة و يوور لهووؼ مرووالب مذووروطة كسووا وسكووؽ أن قكووؾن ع اوذووسل أفووراد  
 متعسقة.

الاتورة الزمشيوة لستتسوع السساراوة موؽ قرويرة قختمو   :قريرة األجول أو طؾيموة األجول -جو
قتعموووق بسهوووؽ فستتسعوووات السساراوووة التووو   ؛وطؾيموووة األجووول )دائسوووة( ،األجووول )مؤقتوووة(

زيشسوا يوتؼ إنذواء متتسعوات أخورى  ،محددة قكوؾن دائسوة ولويس لهوا فتورة زمشيوة محوددة
ف الشووؾع األول عوور  لووذا و   ؛تووةؤقتووة إذا كووان لهووا  وورض معوويؽ مووول السذووروعات السؤقم

 األجل والشؾع الوان  بقرير األجل. بظؾيل
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   :الائة التشغيسية وقذتسل عم  ث ثة أنؾاع مؽ متتسعات السساراة وه  -2

قد يتؼ إنذواء متتسعوات السساراوة بظريقوة مقروؾدة ويوتؼ اختيوار  :أو مقرؾدةقمقائية  -أ
وقوود  ،عزووائها مووؽ قتوول اإلدارة لتحقيووق هوودف معوويؽ أو معالتووة بعووض السذووك تأ

بظريقوة قمقائيوة وبسبوادرة موؽ أعزوائها ثوؼ يوتؼ االعتوراف زهوا  قغهر هوذا الستتسعوات
 مها مؽ قتل اإلدارة.ويتؼ ققتُّ 

متتسعات السساراوة داخول السشغسوات )داخول قد قؾجد  :داخل الحدود أو خارج الحدود -ب
إلوو  دعووؼ  وقمتووأ السشغسووات ،خووارج الحوودود التشغيسيووة )خووارج الحوودود( الحوودود( أو

زز التعوووواون والع قووووات متتسعووووات السساراووووة خووووارج حوووودودها التشغيسيووووة حتوووو  قعوووو
قدسب متتسعات السساراة خوارج الحودود بانزوسام أكتور عودد موؽ ، حيث االجتساةية

ة السعرفوة والتااعول إليهوا ويدواعد اجتيواز الحودود عمو  قبوادل األفكوار ومذواركاألفراد 
 السدتسر.

إن متتسعوووات  :) يووور راوووسية( أو ذات طوووابع مؤادووو  )راوووسية( يووور معتووورف زهوووا  -ج
يوث قختمو  ح ،السساراة قد قكوؾن ذات طوابع راوس  أو أقول راوسية أو  يور راوسية

متتسعات مساراة  ير راوسية و يور فهشاا  ،ة راسيتهامتتسعات السساراة ف  درج
وهشواا األقول راوسية وهو   ،يور مرئيوة بالشدوبة لمسشغسوةمعترف زها وه  متتسعات  

عوووات السساراوووة وهشووواا متتس ،الستتسعوووات السعروفوووة فقوووط لائوووة معيشوووة موووؽ األفوووراد
قأخوذها السشغسوة بعويؽ االعتبوار وقوؾفر لهوا الودعؼ مذوروعة  الراسية وه  متتسعات

األخوورى  واإلمكانووات السادوووة والبذوورية ال زمووة وقعتترهووا وحوودة راووسية مووول الؾحوودات
 السؾجؾدة باألقدام.

 :  ت الوقاؼية وقذتسل عم  نؾعيؽ هساب الع قات والخمؽياوالت  قتعمق زتقار  الائة الاردوة  -3

موووؽ خووو ل السؾقوووع الت رافووو  وسكوووؽ قسييوووز متتسعوووات  :أو فووو  مؾقوووع واحووودالسشتذووورة  -أ
والحؿيقوووة أن  ،تذووورةشعوووات السساراوووة السساراوووة ذات السؾقوووع الؾاحووود موووؽ متتسالس
ها ؤ لؾاحووود وكوووؾن موووؽ اليدوووير أن يتقازووول أعزوووااالسساراوووة فووو  السكوووان سعوووات متت

وهووذا عموو  عكووس متتسعووات السساراووة السشتذوورة حووؾل  ،بذووكل مشووتغؼ اويتاوواعمؾا مع وو
تسؾعوة متتسعوات السساراوة لس :يل السووالفعمو  اوت ،العالؼ حيث ورع  قحقيق ذلوػ

  أن قكوووؾن موووؽ العمسووواء وعسموووؾن لحدووواب مشغسوووات مختماوووة حوووؾل العوووالؼ وروووع
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بذووووكل دورى فوووو  الشوووودوات ؽ أن يتقووووازمؾا قوووواب قهؼ بذووووكل مدووووتسر ولكووووشهؼ وسكووووم
ووو  ،السقوواب ت السخررووة لهووذا الذووأنوالسووؤقسرات و  لؾجووه فوو   اقعتتوور السقوواب ت وجه 

ووو امعقووود   اذووورة أمووور  تشمتتسعوووات السساراوووة الس ؛ لوووذا قكوووؾن قكشؾلؾجيوووا لم اووووة اومكما 
 ول لسول هذا الشؾع مؽ متتسعات السساراة.السعمؾمات واالقراالت ه  الحل األم

عموو  أاوواس الخمؽيووة وسكوؽ قسييووز متتسعووات السساراوة  :متذوازهة أو  يوور متذووازهة -ب
مووؽ ناووس التخرووص ولووديهؼ خمؽيووات  عزوواءفعشوودما وكووؾن األ ،الوقاؼيووة ألعزووائها

السشغسووة أو مشغسووات مختماووة ولكووؽ ذات ثقافووة متساثمووة ناجسووة عووؽ وجووؾدهؼ داخوول 
لووذا وظمووق عموو  هووذا الستتسعووات  ،ثقافووة محميووة قؾيووةفوو  زموود لووه  كؾنهووامتذووازهة ل

وعم  صعيد آخر قد قكؾن متتسعات السساراة  يور  ،متتسعات السساراة الستذازهة
لووديهؼ خمؽيووات ثقاؼيووة مختماووة والتوو  قوود قووشتؼ عووؽ ها ءألن أعزووا امتذووازهة نغوور  

يؾجوود بووه ثقافووات فوو  زموود واحوود  وجووؾدهؼ فوو  مشغسووات مختماووة فوو  بوو د مختماووة أو
 متعددة.

وفو  هووذا الائوة وسكووؽ التسييوز زوويؽ الستتسعوات التوو  يتقازول أعزوواؤها  :الائوة التكشؾلؾجيووة -4
وووو وبوووويؽ الستتسعووووات االفتراضووووية التوووو  قعتسوووود عموووو  قكشؾلؾجيووووا السعمؾمووووات لؾجووووه  اوجه 

   :واالقراالت وقذتسل هذا الائة عم  الشؾع التال 

ووو - أ بازووول  :متتسعوووات السساراوووة االفتراضووويةلؾجوووه مقازووول  امتتسعوووات السساراوووة وجه 
لسدوافات االتكشؾلؾجيا الحديوة وققشيوات العرور الحوال  فو ن ذلوػ اواعد عمو  ققمويص 

عوات موول هوذا الستتسكوان وقسكويؽ األفوراد موؽ االشوتراا فو  لزمان والساواجتياز عؿبة 
عوووؽ طريوووق ااوووتخدام اإلنترنوووا  امع وووفووو  أى مكوووان وأى زموووان والتؾاصووول والتااعووول 

و عزواءور ؼ أهسية الستتسعات الت  يتقازل فيها األ ،شؾلؾجيا الحديوةوالتك لؾجوه  اوجه 
وجووؾد إال أنووه ال وسكووؽ إنكووار أهسيووة  ،مووع بعزووهؼ ها أكووور قاوواع   ؤ أعزوواحيوث وكووؾن 

 متتسعات مساراة افتراضية عشدما ال يتؾافر الؾقا ال زم أو السكان الس ئؼ.

وعمو  مدوتؾى  ،ا أنوؾاع متعوددة ومتشؾعوةمتتسعات السساراة لهو إن ما اتق يؾضب أن
د اقزوب موؽ األنوؾاع  وقو ،وسكؽ اختيار الشؾع الذى يمت  احتياجاقها ف  العرر الوراهؽالتامعات 

فعمو  الور ؼ موؽ أن  ،تتسعات السساراة قد قكؾن ذات طابع راس  أو  ير راس الدابقة أن م
لراوس  كسوا أوضوحا األدزيوات متتسعات السساراة فو  زودايتها كوان و مو  عميهوا الظوابع  يور ا
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أدى إلو  اقتواا مؽ قتل إال أن نتواح موول هوذا الستتسعوات فو  قحقيوق األهوداف السرجوؾة مشهوا 
التامعات إل  رعاوة التااع ت االجتساةية السؾجؾدة زها والسؾجهة نحؾ هودف محودد ووضوعها 

والبذورية ال زموة  وأصبحا التامعات قؾفر لهوا الودعؼ الو زم والسوؾارد السادووة ،ف  إطار راس 
 راسية مؽ وحدات العسل السؾجؾدة زها.لها واعتترقها كؾحدة 

ٓتتتب عُتتتذ تصتتتًيى يجتًعتتتبد انًًبرستتتخ العتجتتتبراد انٕاجتتتت يزاعبت   - بثبيُاتتت

   :ثبنجبيعبد

وبودون ع قوات االنتسواء  ،اوروبب الستتسوع راكود  الوتعمُّؼ طاقة أنه زدون فيشتر  أكد إيتيؽ
 االستتسوع أاووير   ببون القوودرة عمو  التأمول والتاكوور ورووبود ،أشو ءالقؾيوة يتحوؾل الستتسوع إلوو  

إل  االعتبوارات الؾاجو  مراعاقهوا عشود قروسيؼ فيشتر  وباإلضافة إل  هذا األمؾر أشار ،لتاريخه
 : (66)متتسعات السساراة وه 

أن وقووورروا نوووؾع األنذوووظة السظمؾبوووة والتووو  الستتسوووع عمووويهؼ  أعزووواءإن  :األحوووداث -
اجتساعووات راووسية أو  يوور راووسية أو جمدووات لحوول كانووا  اووؾاءع سوووحتاجهووا الستت

 ،قموػ األحوداثزويؽ  مراعواة التشوا ؼالسذك ت أو ااتزافة متحودثيؽ ومحاضوريؽ موع 
 .عزاءاألخرى الت  ققع عم  عاقق األوالسدئؾليات 

 ن فالقووادة عشوودما وقؾمووؾ ،السساراووة قعتسوود عموو  الؿيووادة الداخميووةمتتسعووات  :الؿيووادة -
وعمو  القوادة  ،راعمو  قشسيوة الستتسوع وقظوؾ   أكسل وجه ف ن ذلػ ودواعد  بأدوارهؼ عم 

اليؾميووة وهوو   مراعوواة دور السشدووق فوو  الستتسووع ألنووه يتووؾل  رعاوووة األمووؾر واألعسووال
عودة أنسواط موؽ كسا وحتاج متتسع السساراوة إلو   ،مؽ األدوار األاااية ف  الستتسع
 والرواد و يرهؼ. ،الذبكاتوالقادة عتر  ،الؿيادة مول القادة أصحاب الاكر

إن زشوواء متتسووع السساراووة ال وعتسوود فقووط عموو  قشغوويؼ األحووداث وإنسووا وقووؾم  :التؾاصوول -
فالؾاوواطة زوويؽ  ،وقوود يتزووسؽ ذلووػ وجووؾد واووظاء ،عموو  التؾاصوول الووورى زوويؽ األفووراد

وعتتور إلو  التحودث أو زويؽ األفوراد الوذيؽ بحاجوة إلو  مدواعدة  ن األفراد الذيؽ وحتواجؾ
وعموو  الستتسووع أن  ،حتوو  نتؾاصول معهووؼ ونقوودم لهووؼ السدواعدة ال زمووة اي  ضوورور  اأمور  

 بعض.مع ويتااعل بعزهؼ  اوحرص عم  وجؾد اتل متشؾعة ليتؾاصل األفراد مع  

ووودالستتسوووع  عزووواءإن وجوووؾد شوووعتية كتيووورة أل :العزوووؾية - ووو ي ؾج  زهوووذا  ار  كتيووو ااهتسام 
ؤدى إلو  التذوتا وعودم كسا أن اقداع نظاع العزؾية داخول الستتسوع قود يو ،الستتسع

 ؾيات األفراد.التركيز عم  االقرال وانتزاع ه  
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ووق  إن متتسعووات السساراووة  :مذووروعات الووتعمؼ - خاصووة عشوودما ق االلتووزام لوودى األفووراد عس  
كسووا أن  ،ر مساراوواقهؼم وقظووؾُّ إلوو  ققوودُّ  مسووا يووؤدىالووتعمُّؼ أجشوودة مدووئؾلية  ن يتحسمووؾ

دف واكتذوواف الستووال السعرفوو  مووؽ دوواعد عموو  قحقيووق الهووقالسذوواركة فوو  األنذووظة 
ويسكوؽ زوذلػ  ،والؾقؾف عم  الاتؾات السؾجوؾدة فو  متتسوع السساراوة ،جسيع جؾانبه

وقووود قتزوووسؽ . قدووواعد عمووو  اووود قموووػ الاتوووؾات قحديووود السذوووروعات والتووورامج التووو 
 ،وعسووول قروووسيسات عاموووة وإجوووراء األبحووواث ،ققيووويؼ بعوووض األدواتالوووتعمُّؼ مذوووروعات 

ت التوو  ققووؾم بعسوول أبحوواث فوو  ناووس الستووال السعرفوو  وعقوود والتؾاصوول مووع التامعووا
 مقاب ت مع بعض الختراء لعسل دليل إرشادى لألفراد التدد.

إنتوواج  :عووات السساراووة لهووا نتائتهووا الخاصووة زهووا مووولمتتسإن كافووة  :اآلثووار والشتووائج -
هوذا الستتسوع مراعواة  أعزواءوعمو   ،الؾثائق واألدوات والقرص والرموؾز و يور ذلوػ

وقحديد مؽ لديهؼ القدرة عم  الحاوا  عمو  قموػ الشتوائج  ،تائج واآلثار السرجؾة مشهاالش
 ل اتاادة مشها ف  الستتسع.

قروسيؼ متتسعوات السساراوة  دمتسؾعة مؽ االعتبارات عشقد حدد فيشتر  كان إيتيؽوإذا 
  فهشاا درااات أخرى قاموا زدرااوة العؾامول التو  اواعدت عمو  نتواح متتسعوات السساراوة فو

ن هشواا أوالوذيؽ قؾصومؾا إلو   .Akhavan & et alؽ يالتامعة كسوا فو  درااوة أخافوان وآخور 
والتاوواع ت  ،التشغوويؼ :سساراووة فوو  التامعووات وهوو اووتة عؾاموول أاااووية لشتوواح متتسعووات ال

وأكودوا أن  ،والودعؼ التشغيسو  ،واالاوتراقيتية واألهوداف ،وأدوات الدعؼ ،والتشية التحتية ،الهادفة
وأشواروا  ،عرفوة فو  التامعوةوقؾليود السامل مؽ شأنها التأثير عم  الظ ب وعسمية زشاء هذا العؾ 
لكووؽ ال يتووؾافر  ،وط زهووا وسيمووؾن إلوو  صووشع السعرفووة فوو  متتسعوواقهؼالتامعووة  أعزوواءأن إلوو  

 ،السعرفوة وقبادلهوا ؼيسوا زيوشهؼ قموػاصوة زهوؼ لتشواء خالستتسعوات اللديهؼ الودعؼ الكواف  لتكوؾيؽ 
اموول لشتوواح عكووأول  التشغوويؼوضووع  قووؼ سيووة الستزايوودة لمسعرفووة فوو  هووذا العروور فقوودلأله اونغوور  

قودم الودعؼ الو زم وي ،الخظط الس ئسة ويستمػ ،يرقبط بالتهد التساع  متتسعات السساراة ألنه
 .(67)التامعات ف لتشاء وقكؾيؽ متتسعات السساراة 

 عزوواءة مووؽ األإن موا اووتق يؾضووب أن متتسعوات السساراووة ليدووا فقووط متورد متسؾعوو
فو  االهتسوام بسؾضوؾع أو قزوية معيشوة ولكشهوا ركيوزة أاااوية فو  إحوداث  اوذوتركؾن مع والذيؽ 

التامعووة ولوويس الت ييوور الساووروض  أعزوواءمووؽ داخوول  الت ييوور الاعووال وهووؾ الت ييوور الووذى يشبووع
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وبشوواء مووول  ،بعضزووبعزووهؼ  وقؾاصوومهؼ وارقبوواط عزوواءعموويهؼ ألنووه ق ييوور نووابع مووؽ ع قووات األ
الستتسعات ف  التامعوة وحتواج إلو  التخظويط والتشغويؼ التيود لهوا وقوؾفير الودعؼ التشغيسو   هذا

 والؿيادة الؾاةية القادرة عم  قكؾيؽ السشاخ السشاا  لإلزداع.
   :انتٗ تٕاجّ يجتًعبد انًًبرسخ ثبنجبيعبد انعقجبد ٔانقيٕد - بتبسعا 

جووه متتسعووات السساراووة أن يؾضووب العؿبووات والقيووؾد التوو  قؾا Kernoااووتظاع كيرنووؾ 
وأكد أن لاا االنتباا إل  هذا العؿبوات ايدواعد السشغسوات عمو  التعامول معهوا وقتاوزهوا حتو  

   :(68)وحدد هذا العؿبات عم  الشحؾ التال  ،ؽ قذتيع وقشسية متتسعات السساراةسك  و  
   :عؿبات قتعمق بقيؾد الؾقا-1

عوودم قووؾافر و هوو  ضوويق الؾقووا األولوو  التوو  قؾاجووه متتسعووات السساراووة قعتتوور العؿبووة 
قحتوواج متتسعووات السساراووة إلوو   إذ ؛سذوواركة فوو  األنذووظة السختماووةلم عزوواءالؾقووا الوو زم لأل

غسووة والسساراووات مووع بعزووهؼ فوو  االجتساعووات السش عزوواءالشووتراا األفتوورات طؾيمووة ومدووتسرة 
كيل هوذا كسا قحتاج إل  الغروف الس ئسة التو  قدوسب زتذو ،السختماة وف  الحديث مع بعزهؼ

حتو  وكتدو  متتسوع السساراوة شورعيته  ي اوضورور ي ا رئيد الذا وعتتر الؾقا عشرر   ؛الستتسعات
 ويتاح له الؾقا ال زم إلنتاز األنذظة.

   :عؿبات قتعمق بالتدمدل الهرم  التشغيس -2
ارة العميوا دوققوع اإل ،إن التدمدل الهرمو  التشغيسو  وذوتسل عمو  عودة مدوتؾيات لوإلدارة

ط واقخوواذ القوورارات لة عووؽ وضووع الديااووات واألهووداف والخظووهووذا الهوورم وقكووؾن مدووئؾ  قسووة فوو 
ندووتية بسووا قحسمووه مووؽ اوومظة وإصوودار لألواموور لووذا وكووؾن هشوواا مركزيووة  ،السؤادووةالسرقبظووة ب
تهووؾد التوو  قتووذل مووؽ أجوول والحؿيقووة أن هووذا األمووؾر ربسووا قعووؾع ال ،متووزاءات و يرهوواوإعظوواء ل

ؽ فائودقها فو  قورابط أعزوائها حتو  س واجتساةيوة قك  لكؾنهوا ـياكول  االسساراوة نغور  نتاح متتسع 
 يتبادلؾا أفكارهؼ ويشذروا مسارااقهؼ.

   :والوقاؼية(بالوقافة السحمية )التيئة االجتساةية عؿبات قتعمق -3
الستتسعوات لوذا فو ن  ؛لؿويؼ ومعتقودات كول مشظقوة اقختم  الوقافة مؽ مشظقة ألخرى قبع و

ؽ واليابان وجشؾب كؾريا وقوايؾان و يورهؼ( قدوتشد ثقوافتهؼ الذورؾية عمو  سا ف  )الريكة الذرؾي
التؾذوة والكؾناؾشيؾاية والدوانات األخرى الت  قذتع عم  متدأ الازيمة وأن اإلندوان مخموؾع 

وكشودا والؾالووات  أاوترالياأما الستتسعات ال ربية )أوروبا و  ،اجتساع  وجزء ال يتتزأ مؽ الستتسع
عمو  قركيزها عم  الذات والتأكيود  ف نها  قختم  عؽ الستتسعات الذرؾية ف ة( الستحدة األمريكي
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ور ووؼ أن الستتسعووات ال ربيووة ققووؾم عموو  الوقافووة الاردوووة إال أنهووا ااووتظاعا قظووؾير  ،الاردوووة
ت الستعمقوة بستتسعووات السساراووة زول وااووتظاعا قظتيقهووا فو  العديوود مووؽ اأ موو  الدرااوووكتابوة 

ز زووذلػ مذووك قها عووؽ طريووق التركيووز عموو  ؾيسووة الستتسووع والعسوول ربسووا لتتتوواو و السشغسووات 
فالتيئوة  ،الذورؾية االاوتاادة موؽ متتسعوات السساراوةقدتظيع الستتسعوات ور ؼ ذلػ  ،التساع 

ة السشااوبة واألكوور فاعميوة لشتواح موول ئية الت  ققدر ؾيسة الستتسع ه  التاالجتساةية والوقاؼي
 هذا الشؾع مؽ الستتسعات.

متتسعووات السساراووة والتوو  قوود أوضووب العؿبووات التوو  قؾاجووه  Kernoان كيرنووؾ كوووإذا 
قود  .Linda C Li & et alؽ يقتعمق بالسشغسة وثقافة الستتسع ذاقه فو ن لشودا او  لو  وآخور 

أن الع قوات القؾيوة إلو  أشواروا  فقود ؛ركزوا عمو  العؿبوات التو  قتعموق بستتسوع السساراوة ذاقوه
ووق  تسووع محوودديؽ داخوول الستزوويؽ أفووراد   ازووع  نسووؾ الستتسووع وقرووبب هووذا الع قووات القؾيووة عائق 
إذا زادت كسوا أن الع قوات القؾيوة  ،لعدم قتؾلهؼ لؾجوؾد أفوراد آخوريؽ اجدد نغر   أعزاءأمام دمج 

ويشوتج عوؽ ذلوػ  ،عزواءعؽ حد معيؽ ف ن ذلػ يؤدى إل  قكؾيؽ زمرة أو عروبة موؽ هوؤالء األ
 ،هذا العروبة والاذول فو  ااوتيعاب الت ييور أو التشوؾع متسؾعة أخظار مول األفكار الشاقتة عؽ
وبووذلػ ورووبب  ،اآلخووريؽ السؾجووؾديؽ خووارج الستسؾعووةورفزووهؼ لمتعوواون الخووارج  وإلزووداعات 

وهووذا مووؽ شووأنه إعاقووة عسميووة قبووادل  ،جوودد أعزوواءو يوور قووادر عموو  جووذب  االستتسووع اوواكش  
 .(69)والخ قة عدم قدرة الستتسع عم  إعهار األفكار اإلزداةيةو السعمؾمات 

يتزووب أن التامعووات عشوودما قخظووط لترووسيؼ متتسعووات السساراووة فوو ن عميهووا أن وبووذلػ 
وهوذا موا أوضوحته أوبرقو   ،لتشائهوا الغروف الس ئسةقعسل عم  قهيئة و قراع  الؾقا ال زم لها 

فقوود أشووارقا إلوو  أن متتسعووات السساراووة ال قحتوواج إلوو  ـياكوول  Oberty & Perezوبيريووز 
موؽ أن  عزواءعقدة لكشهوا قحتواج إلو  الؾقوا كسوا قحتواج إلو  الستوال لكو  يوتسكؽ األقشغيسية م
رة لكشها بحاجوة إلو  مزيود اكسا أن متتسعات السساراة ال قحتاج إل  مزيد مؽ اإلد ،ايتعاونؾا مع  
 عزوواءزوويؽ األالشغوور السختماووة فوو  قشدوويق وجهووات   أموور أاااووفؾجووؾد القائوود  ،مووؽ الؿيووادة
وبهووذا نتوود أنووه إذا ااووتظاعا التامعووات أن قهيوو  الغووروف  ،(70)جيههؼوقووؾ  عزوواءاألوإرشوواد 
 فمول هذا الستتسعات ف نهوا زوذلػ اوؾ أن قؾاجه زشاء  ة وإزالة كافة العؿبات الت  وسكؽالسشااب

الذورؾية هو  ثقافوة قائسوة عمو  التورابط قحقق الهدف السرجؾ مشها خاصة وأن ثقافة متتسعاقشوا 
هللا قوال  ،ؼ الوديؽ اإلاو م  الوذى وحوشوا عمو  التولزر والتزوامؽوالتعاون ويتزب ذلوػ فو  قعوالي



 ................................................ دراسة مقارنة جملتمعات املمارسة ىف جامعات بعض الدول األجنبية

 -41- 

ُ   " :قعال  ا و  ٌ  واىوؼ اذو ّ ىا ػ ي اً اإلثوا ي وال ر ؼ ابو  ّ ىا ػ ي ً اىج از   واىزققواى  أى أن متتسعوات  ،(71)"ور ؼ بو 
دئهووا ليدووا بعيوودة عووؽ قعوواليؼ اإلاوو م التوو  قحوشووا عموو  طموو  العمووؼ اومبالسساراووة وأادووها 

 وراء السعرفة واالقحاد والتعاون عم  التر والتقؾى.والدع  
   :طتيعة ع قة متتسعات السساراة زتظؾير التامعات :الخظؾة الوالوة

السساراووة فوو  التامعووات اقزووب أنهووا قدوواعد عشوودما عرضووا الدرااووة أهسيووة متتسعووات 
 ،السعرفوووة وققااوووسها قبوووادلوقدووواعد عموو   ،عزووواءوقحدووويؽ مهووارات األ ،عموو  قحدووويؽ األداء

وبهووذا يتزووب أن لستتسعووات  ،األخوورى و يرهووا مووؽ الاؾائوود  ،وإحووداث التشسيووة السهشيووة ألعزووائها
 ،والتشسيوة السهشيوة ،لتركيزهوا عمو  )إدارة السعرفوة اف  قظؾير التامعوات نغور   ابارز   االسساراة دور  

ال  عوات فو  الؾقوا الحووهو  قزواوا أاااوية قدوع  التام ،(لكترونو اإل التعمُّؼ وقحديؽ مهارات 
وربسوا  ،أو اعتساد ايااات واضحةلسؾاجهتها اؾاء عؽ طريق إقامة السذروعات أو الذراكات 
ا يشاا  هذا العرر بسوا وذوسمه موؽ م وكؾن التؾجه نحؾ قرسيؼ وبشاء متتسعات السساراة هؾ

وعمو  ققازول أعزوائها ال ققترور متتسعوات السساراوة  إذ ؛قحدوات قكشؾلؾجيوة لؾجوه وإنسوا  اوجه 
الووتعمُّؼ كسووا قعتسوود متتسعووات السساراووة عموو  نغريووات  ،عتوور اإلنترنووا اتؾاصوومؾا مع وووسكووؽ أن ي
موؽ القزواوا االاتاادة مشهوا فو  مؾاجهوة العديود ولهذا ااتظاعا العديد مؽ الدول  ،االجتساع 

ووو طتيعوووة ع قوووة متتسعوووات  اوالسذوووك ت لتظوووؾير جامعاقهوووا؛ لوووذا قعووورض هوووذا الخظوووؾة قشغيري 
 والتشسية السهشية(. لكترون ،اإل التعمُّؼ و  ،السعرفة السساراة بكل مؽ )إدارة

  :ٔعالقتٓب ثئدارح انًعزفخيجتًعبد انًًبرسخ  - أٔلا 

ؾم متتسعووات السساراووة مووؽ ق توول السووؤلايؽ والعمسوواء لمتاكوور فوو  اووتل قووؼ ااووتخدام ماهوو
و "فيشتر" وعم  الر ؼ مؽ أن ،قؾليد السعرفة وكيؽية قدفقها وانتذارها موؽ عمسواء  اال وعتتور عالس 

ركووز فوو   ؛ فقوودإدارة السعرفووةممحووؾ  عموو  أدزيووات إدارة السعرفووة إال أن أعسالووه كووان لهووا قووأثير 
 ،والسكوان الوذى قحودث ؼيوه عسميوة الوتعمؼ ،أعساله عم  أهسية الستتسع الذى ق تش  ؼيوه السعرفوة

 عزواء  األفو  انتذوارها لودى بواقفالسعرفة قد قشسؾ بظريقة فردوة ف  التداوة ثوؼ ودواهؼ األفوراد 
 .(72)ومع الؾافديؽ التدد

السساراوة عودم نذور شوكل محودد موؽ السعرفوة ولكوؽ يوتؼ قظؾيرهوا و"مؽ مسيزات متتسع 
والتركيووز عموو  التانوو   ،مووؽ خوو ل التؾاجوود االجتسوواع  مووع اآلخووريؽ وقبووادل السعرفووة والختوورات

ستمكهوا زول عمو  العكوس الاردووة التو  وال وعش  إل واء اإلمكانوات والسعرفوة التعمُّؼ االجتساع  ف  
اإلندوانية لمسعشو  موؽ خو ل التؾانو   افه  قركز عم  الاورد كسذوارا اجتسواع  باعتبوارا صوانع  
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ن فو  ؾفوالستعمس ،فهوؾ لويس متورد كيوان معرفو  زول هوؾ كيوان اجتسواع  ،والتااعل مع اآلخريؽ
دفها قذوكيل وهوذا العسميوة هو ،الديشاميكيةالتعمُّؼ ن ف  عسمية ؾن نذظؾمتتسع السساراة مذارك

حووؾار وقاوواوض بذووأن مذووكمة معيشووة فهشوواا  ،السعرفووة ولوويس الحرووؾل عميهووا وقمقيهووا بدووهؾلة
مووؽ فكوورة ازتكاريووة يووتؼ فوو  إطوار ذلووػ عوورض األفكووار والختوورات ويسكوؽ دمووج أكووور  قتظمو  حمووؾال  

وبالتوال  يوتسكؽ الذوخص ذو السعرفوة  ،حت  يتتمؾر الحول لألطوراف السذواركة فو  عسميوة الوتعمؼ
 .(73)مؽ األشخاص األكور معرفة"التعمُّؼ ل مؽ األق

وهوو  التوو  قؾجوود فوو  الؾثووائق  ،السعرفووة الرووريحة :وهسووا ،مووؽ السعرفووةن اوهشوواا نؾعوو
 ،ؽ الحروووؾل عميهووواالتووو  وسكوووة عموووق بالتيانوووات والسعمؾموووات الغووواهر والسماوووات والدوووت ت وقت

وعسميووة  الذخرووية. تتدوودة فوو  قتووارب األفوورادالسخؽيووة والسوالسعرفووة الزووسشية وهوو  السعرفووة 
قوووؾة  غهوووروق ،والسعرفوووة الزوووسشيةقؾليووود السعرفوووة هووو  عسميوووة اقروووال زووويؽ السعرفوووة الروووريحة 

وو، (74)متتسعووات السساراووة مووؽ خوو ل األنذووظة ومووؽ خوو ل شووبكة التاوواع ت االجتساةيووة  اوأوز 
التودد عوؽ طريوق اورد  عزواءالقدام  الذيؽ وقؾمؾن زشقول ختوراقهؼ إلو  األ عزاءل األمؽ خ  

 رص ونذر مسارااقهؼ.الق
اخوت ف فو  درجوة السعرفوة التو   وجوؾدإل   .Klein & et alوقد أشار كميؽ وآخرون 

فووالستتسع الؾاحوود قوود وزووؼ زداخمووه الختووراء والستتوودئيؽ  ؛متتسعووات السساراووة أعزوواءوستمكهووا 
أن قزوووؼ متتسعوووات موووؽ اليدوووير ولووويس  ،واألفوووراد أصوووحاب السدوووتؾيات السعرؼيوووة الستؾاوووظة

عموو   أعزوواءزوول داخوول الستتسووع الؾاحوود ورووع  قؾاجوود  ،الكويوور مووؽ الختووراء داخمهوواالسساراووة 
وال ققترر متتسعوات السساراوة عمو  أفوراد قتبوايؽ ختوراقهؼ زول  ،ناس القدر مؽ الخترة والسعرفة

يكمة وقشغيؼ قمػ السدتؾيات مؽ الخترة وسكؽ أن قتبايؽ أوز   فسؽ ناحيوة قود و قور  ،اإن طريقة ـو
كوان هوذا  ويتعامول موع السدوتؾيات السختماوة لمسعرفوة اوؾاء ة الستبايشة ألعزوائهالستتسع بالختر 

وفو  ويظمق عم  هذا الستتسع لق  "الستتسوع الستودرج"  راسي،االعتراف بذكل راس  أو  ير 
أى  ؛األكوور ختورة إلو  األقول ختورة عزواءالستتسعات الستدرجة يتؼ قدفق السعرفة ونذرها مؽ األ

إلو  ققميول االخت فوات ومؽ ناحية أخرى قد وسيول الستتسوع  ،  إل  أاالقتدفق السعرفة مؽ أعم
عمو  ويظموق  ،السدتؾيات السعرؼية وذلػ مؽ خ ل ققودوؼ السعامموة العادلوة لتسيوع أعزوائهزيؽ 

متتسوع السساراوة فعم  اتيل السوال قد يتوأل  لق  "الستتسع العادل"  اتهذا الشؾع مؽ الستتسع
أن ورول إلو   ،ولكؽ قتبايؽ حالة العزؾية موا زويؽ ختيور )أاوتاذ( ء ف  البحث العمس مؽ عمسا
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وفووو   ،يتعامووول التسيوووع زوووشاس السعامموووةإلووو  الستتووودئيؽ موووؽ طمبوووة البحوووث العمسووو  وموووع ذلوووػ 
 ؛فالتسيع يتذوارا السعرفوة موع بعزوهؼ ،الستتسعات العادلة قتدفق السعرفة مؽ كافة السدتؾيات

 .(75)دفق السعرفة مؽ أعم  وأاالتتفلذا 
و عزواءكسا قتبايؽ مدتؾيات السعرفة لدى األو  لسرقبظوة بالسعرفوة ااألنذوظة  اقتبوايؽ أوز 

ن مووؽ اوهشوواا نسظوو ،وقتبووايؽ طتيعووة قمووػ األنذووظة مووؽ متتسووع آلخوور ،فوو  متتسووع السساراووة
قتعول عسميوة نذور وقبوادل فسؽ ناحية هشاا متتسعوات  ،األنذظة السعرؼية لستتسعات السساراة

ويظموق عمو  هوذا الستتسعوات لقو  "متتسعوات نذور  ،ا موؽ أولؾياقهواالسعرفة مؽ خ ل أنذوظته
عموو  قبووادل السعرفووة ونذوورها مووع  عزوواءوفوو  هووذا الستتسعووات يووتؼ إعووداد األ ،وقبووادل السعرفووة"

قد قتبوايؽ  عزاءوالسعرفة الت  يتذاركها األ ،كتزء مؽ دورهؼ داخل الستتسعاآلخريؽ  عزاءاأل
 ،أو قتسووع زوويؽ هووذيؽ الشووؾعيؽ ضووسشيةن صووريحة أو وقختموو  فوو  نؾعهووا بسعشوو  أنهووا قوود قكووؾ

كوؾن نتيتوة لوه قوقود  ،وجوؾد الستتسوعموؽ أاوباب  ااتب  كؾن قنذر السعرفة وقبادلها قد وعسمية 
أو نتيتوة إال أن هشواا اوسة  اواؾاء كانا عسمية قبادل السعرفة ونذورها اوتب   ،ولبعض أنذظته

اوؾف  -إن لوؼ وكوؽ جسويعهؼ  -ائها أعزووهو  أن  التيوة أاااية قتدؼ زها هوذا الستتسعوات 
ناحيوة أخورى يؾجود نسوط آخور ومؽ  ،السعرفة مؽ اآلخريؽ ومؽ خ ل أنذظة الستتسع ن وكتدتؾ

مؽ األنذظة السعرؼية وه  الستتسعات الت  قرع  السعرفة ويظمق عميها لق  "متتسعوات رعاووة 
نذور السعرفوة وقبادلهوا  وهوذا الستتسعوات ر وؼ قشوؾع أنذوظتها إال أنهوا ال قعوزز عسميوة ،السعرفة"

التيئوة السؾاقيوة لرعاووة هوذا السعرفوة داخول هوذا الستتسوع وذلوػ موؽ ولكشها قتيب  ،بذكل عاهرى 
الخترات ه  األااس ف  عسمية قظؾير السعرفة لدى هذا الشوؾع موؽ فهذا  عزاءخ ل خترات األ

 .(76)الستتسعات
 
 
 



 ................................................ دراسة مقارنة جملتمعات املمارسة ىف جامعات بعض الدول األجنبية

 -43- 

 (9خذوه )

 َبرسخرصْيفبد األّشتخ اىَؼزفيخ داخو ٍدزَؼبد اىَ

 ّشبط اىَؼزفخ "اىزػبيخ" ط اىَؼزفخ "اىزجبده"بّش 

اىَساازىيبد اىَزقذٍااخ واألمثااز خجاازح   اىهينو اىَزذرج 

 رزجبده اىَؼزفخ ٍغ اىَسزىيبد األقو.

  اىَؼزفااخ  ىااً أساافو ٍااِ خاااله رزااذفا

 اىَدزَغ.

  اىَؼزفخ ىذي اىَدزَغ ٍحذدح وثتيئخ

 اىزغييز.

  اىخبىااخ ثاابىزتىر اىَؼزفااً اىخجاازاد

 ريجهب ثبىززبثغ.يزٌ رز

  ٌىاازحنٌ فااً رتااىر اىَؼزفااخ ٍااِ ايااز

 خاله اىزحنٌ فً اىخجزاد.

   وىنااِ  برزغيااز ٍؼزفااخ اىَدزَااغ ساازيؼ

 رَْى ثصىرح رؼذديخ.

اىَسزىيبد رزشبرك اىَؼزفخ ٍغ مبفخ   اىهينو اىؼبده

 ثؼضهب.

  ِرزذفا اىَؼزفخ ٍِ أػياً وأسافو ٍا

 خاله اىَدزَغ.

   برزغيز اىَؼزفخ ىذي اىَدزَغ سزيؼ. 

 ىخجزاد اىخبىخ ثبىزتىر اىَؼزفاً ال ا

 يزٌ رزريجهب ثشنو رزبثؼً.

 .ًاىزتىر اىَؼزفً غيز ٍحنى 

   ورزتىر  برزغيز ٍؼزفخ اىَدزَغ سزيؼ

 ثصىرح رؼذديخ.

 (Jonathan H. Klein & et al., 9997, p. 792) :اىَصذر

ا لتو  وستمكهواوؾاء فو  مدوتؾى السعرفوة ا اهذا التودول يتزوب أن هشواا قشؾع ومؽ خ ل 
يكمتهووا إلوو  متتسعووات متدرجووة ومتتسعووات متتسووع السساراووة  أعزوواء والتوو  يووتؼ قشغيسهووا ـو
أنذوظة السعرفوة التو  يوتؼ ققودوسها فو  متتسعوات أو عم  مدتؾى األنذظة حيوث قتشوؾع  ،عادلة

السساراووة مووا زوويؽ متتسعووات ققووؾم عموو  قبووادل ونذوور السعرفووة ومتتسعووات أخوورى قرعوو  هووذا 
ور وؼ هوذا التشوؾع  ،عزواءمؽ ختورات األلتيئة الس ئسة لها واالاتاادة السعرفة مؽ خ ل قؾفير ا

 ،هوانوالسعرفوة التو  وستمكؾ  عزواءالسساراوة قركوز عمو  األ حظ أن متتسعات ه وسكؽ أن نإال أن
أكور مؽ التركيز عم  السعرفة ذاقهوا؟  وهوذا لذا قد وكؾن التداؤل هشا لساذا التركيز عم  األفراد 

أكودا أنوه حتو  يوتؼ دعوؼ حيوث  Ghimisi & Niculaشه غيسيس ونيكوؾال التداؤل قد أجاب ع
بااووتخدامها  ن واألفووراد الووذيؽ وقؾمووؾ اف نووه وتوو  التركيووز عموو  الستتسووع الووذى وسمكهووالسعرفووة 

وأوضحا أن هشاا أربعوة قحودوات قؾاجوه عسميوة زشواء وقكوؾيؽ السعرفوة  ،وليس عم  السعرفة فقط
عموو  سيؼ الوشغؼ السعمؾماقيووة والبذورية والتوو  ال قدواعد : الووذى يتعموق زترووالتحوودى الاشو  :وهو 

 :والتحودى االجتسواع  ،االستتسع عم  أن واكروا مع   أعزاءإقاحة السعمؾمات فقط وإنسا قداعد 
ا موؽ خو ل روح الاريوق هر عم  قبادل السعرفة ونذوالذى يتعمق زتظؾير الستتسعات الت  قداعد 

الوذى  :والتحودى اإلدارى  ،قترار عم  عسمية الشقل فقوطوالتشؾع والتذتيع عم  االزتكار وعدم اال
يتعموووق والووذى  :والتحووودى الذخروو  ،بخمووق زيئوووة ققوودر عسميووة قبوووادل السعرفووة ونذوورهايتعمووق 

باالناتوواح عموو  أفكووار اآلخووريؽ والقوودرة عموو  نذوور هووذا األفكووار ومؾاصوومة البحووث السدووتسر عووؽ 
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السساراوة اوؾاء عتور اإلنترنوا أو التو   متتسعواتور ؼ هذا التحدوات إال أن  ،السعرفة التديدة
وو قتظموو  قاوواع    لووذا يووتؼ  ،إلدارة السعرفووةلؾجووه قعتتوور مووؽ أفزوول الدووياقات عموو  اإلطوو ع  اوجه 
 .(77)برؾرة متزايدة ف  السشاخ التامع  ألنها قيدر عسمية االقرال والتااعلااتخدامها 

را هووؾ ضوورورة أن التاكيوور السذووتإلوو   Pyrko & et alكسووا أشووار زيركووؾ وآخوورون 
ولعوول ذلووػ يؾضووب أهسيووة وجووؾد السذوواركة الستبادلووة كبعوود  ،لستتسعووات السساراووة لكوو  قدووتسر

وإنسوا وعواد السعرفة ال قشتقول بوالسعش  الحرفو  كاألشوياء ؛ فأااا  مؽ أبعاد متتسعات السساراة
 ءعزوافالسعرفوة قتحقوق موؽ خو ل السساراوة ومذواركة األ ،هوانها لدى مؽ وستمكؾ ؤ ها وبشاؤ إحيا

 .(78)بعضمع وقااع ت بعزهؼ 
وفوو   ،بوه متتسعووات السساراووة فوو  إدارة السعرفووةيؾضووب الوودور الووذى ققووؾم إن موا اووتق 

عل قظوؾر االقترواد القوائؼ عمو  السعرفوة أصوبحا التامعوات بحاجوة إلو  ااوتخدام كافوة الدوتل 
شؾلؾجيوة التو  لكو  قؾاكو  التحودوات السعرؼيوة والتك ،لتشاء السعرفة ونقمها وقذاركها مع اآلخريؽ

لوذا أصوبب قروسيؼ وبشواء متتسعوات السساراوة  ،أصبحا اوسة أاااوية موؽ اوسات هوذا العرور
فه  قادرة عم  إدارة السعرفة ف  عول مشواخ  ،قحدوات هذا العررف  التامعات ضرورة فرضتها 

 اجتساع  وذتع عم  الع قات اإلندانية والتعاون واحترام الذات واحترام اآلخريؽ.
  نكتزَٔٗ:اإلبنتعهُّى تًعبد انًًبرسخ ٔعالقتٓب ثيج - بثبَيا 

-Communities of Practice of E لكترونو السساراوة لموتعمؼ اإل  اتإن متتسعو
Learning   وهووؤالء  لكترونوو اإل الووتعمُّؼ متسؾعووة مووؽ األفووراد الستخرروويؽ فوو   :اف بأنهووعوور  ق

دل السعمؾموات والختورات أنادوهؼ موؽ أجول قبوا ن ويشغسؾ ن ويتعاونؾن مع بعزهؼ يتتسعؾاألفراد 
الوتعمُّؼ موؽ أجول حول مذوك ت ا مع و ن كسا يتعواونؾ لكترون ،اإل التعمُّؼ رقبظة زتظؾير وااتخدام الس
 ،، وقكوؾيؽ وبشوواء السعرفوة التدريدووية والتكشؾلؾجيوة والؾقوؾف عموو  أفزول السساراوواتلكترونو اإل 

ااوتخدام  ن زوويعوز  ،مويؼمهاراقهؼ ف  متال قكشؾلؾجيوا التع ن ويظؾرو ،بعضمؽ ويتعمؼ بعزهؼ 
 .(79)لكترون اإل التعمُّؼ معايير 

وسكوووؽ قؾضووويحها كسوووا  لكترونووو اإل وهشووواا ماووواـيؼ وأدوار رئيدوووية لستتسوووع السساراوووة لموووتعمؼ 
 :  (80)يم 
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   :وأدوارهؼ لكترون متتسعات السساراة لمتعمؼ اإل  مسومؾ (1)
ديهؼ مدوووتؾيات ولووو لكترونووو اإل الوووتعمُّؼ تتسعوووات وعسموووؾن فووو  متوووال إن مسومووو  هوووذا الس

و لكترون اإل التعمُّؼ والسهارات الت  قتعمق بمختماة مؽ السعرفة  وختورقهؼ فو  لتودريتهؼ  اوذلػ طبق 
وإنسووا هووؼ  أعزوواءليدووؾا متوورد  لكترونوو متتسعووات السساراووة لمووتعمؼ اإل  ؾومووومس ،هووذا الستووال

ى عمووو  مدوووتؾ  عزووواءوقعتسووود هؾيوووة األ ،كيانوووات قتااعووول موووع بعزوووها وموووع التيئوووة الخارجيوووة
لمسذووواركة  زداووووة موووؽ السذووواركة الاردووووة )موووؽ أحووود األطوووراف السذووواركيؽ( ووصوووؾال   ،السذووواركة

ف  جؾهر الستتسع )السذواركة فو  بالسذاركة  وانتهاء   ،الشذظة )التااعل زيؽ جسيع السذاركيؽ(
و عزواءكؽ أن يشغؼ األسوي ،قرارات الستتسع( ألهوداف الستتسوع ذاقوه  اأنادوهؼ فو  الستتسوع طبق 

وهووؾ الووذى ودووهؼ  :العزووؾ الووداعؼ-أ :وهسووا عزوواءن مووؽ األالووذا هشوواا نؾعوو ،االهتسووام وجؾانوو 
كسوا وقوؾم زوبعض األدوار  لكترونو لموتعمؼ اإل بظريقة فعالة ومدتسرة ف  أعسال متتسع السساراة 

   :مول
 ويدواعد  لكترونو اإل الوتعمُّؼ لقزاوا السهسة فو  متوال حيث وذرف ويحدد ا :دور السشدق

 ت الستتسع.ف  ققييؼ مساراا
 ويحاز عسميات التعمؼ. عزاءحيث يرشد األ :دور الؾايط 
  عزاءارة األوداعد ف  قحديؽ مؾارد الستتسع وإدحيث  :دور اإلدارى. 
 الووووتعمُّؼ إثووووارة السعرفووووة فوووو  متووووال عووووؽ  حيووووث وكووووؾن مدووووئؾال   :دور السرااوووول/السشدوب

 وقتسيع نتائج السشاقذات. لكترون اإل 
 ؼ قووودعؼ متتسوووع السساراوووة لموووتعمُّ التيئوووة الاشيوووة التووو  حيوووث وحوووافظ عمووو   :دور السووودير

 ف  ااتخدامها واالاتاادة مشها. عزاءويداعد األ لكترون اإل 
تتسوووع السساراوووة لموووتعمؼ وهوووؾ الوووذى ودوووهؼ فووو  قشايوووذ أنذوووظة م :العزوووؾ السوووتعمؼ-ب

عزوؾ فال ،لهوا اأو مدوتهمك   ،لمسعرفوة ام  وكوؾن مقود    إما أنوالعزؾ ف  هذا الستتسع  ،لكترون اإل 
سزيووود موووؽ الذووورح الالسدوووتهمػ هوووؾ الوووذى وحاوووز التااعووول عوووؽ طريوووق طووورح األاوووئمة أو طمووو  

إجابوات عوؽ طريوق قحديود أما العزوؾ الس قودم لمسعرفوة فهوؾ الوذى وذوارا فو  إوتواد  ،والتؾضيب
 السذكمة وإوتاد الحمؾل لها برؾرة مباشرة.
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   :األنذظة (2)
   :وه  لكترون لمتعمؼ اإل هشاا أربعة أنذظة قتؼ داخل متتسعات السساراة 

 قحديوود مووا يتعمووق باحتياجووات و  ،وقتسووول فوو  شوورح األهووداف التدريدووية :أنذووظة التحميوول
 واالعتبارات التشغيسية والسالية. ،والذروط ،، وما يتعمق بالهدف العامالتعمؼ

  وقخروويص نووؾع  ،وقحديوود األدوار ،ؼالووتعمُّ  وقتسووول فوو  قرووسيؼ مؾاؾووا :الترووسيؼأنذووظة
 سظمؾبة.السذاركة ال

 الووووتعمُّؼ وقتسووووول فوووو  اختيووووار نغووووؼ إدارة  :أنذووووظة التظتيووووق(LMS) Learning 
Management Systems .ذات الداللة 

 وقتسول ف  قؾجيه أنذظة التعمؼ. :أنذظة االاتخدام 
   :زيئة التعمؼ (3)

 ،ألعزوائهاالوتعمُّؼ قودعؼ أنذوظة زيئة فشية  لكترون تظم  متتسعات السساراة لمتعمؼ اإل ق
اصوة الخالتيئوة وهشواا  ،التيئة العاموة واألكوور شوسؾال  فهشاا  ؛م  هذا التيئة وقتعدد زدائمهاوقخت

كسوا أن هشوواا  ،عزوواءوالتو  قتشااوو  موع احتياجوات األ لكترونو ؼ اإل لستتسعوات السساراوة لمووتعمُّ 
ييؽ مسومويؽ أاااو لكترون اإل ؼ متتسع السساراة لمتعمُّ ويتظم   ،التيئة الخاصة زشغؼ إدارة التعمؼ

والهوودف األاااوو   ،والستعمسوويؽ ،هيئووة التوودريس أعزوواءو  ،الترمتيووات  مووؽ التامعووة ومهشداوو
موؽ خو ل ققودوؼ الخودمات التو   ،فو  التعمويؼ العوال  لكترونو اإل الوتعمُّؼ قعزيوز لهذا الستتسع هؾ 

و لكترونو اإل الوتعمُّؼ عم  إقاحة جسيع أنؾاع  قداعد حيوث وتتسوع عزوؾ هيئوة  ااوؾاء كوان متزامش 
حيوث ال أو  يور متوزامؽ  ،اتدريس والظال  أمام شاشات الحااؾب أى أن المقواء وكوؾن مباشور  ال

وكووؾن هشوواا حاجووة لؾجووؾد عزووؾ هيئووة التوودريس والظالوو  فوو  آن واحوود ويووتؼ الحرووؾل عموو  
حيوث وتسوع زويؽ اإللقواء  اأو مودمت   لكترونو ات اإلنترنوا والتريود اإل كعؽ طريوق شوبالسعمؾمات 
 حاضرات والتؾاصل عتر اإلنترنا.ف  قاعة السالسباشر 

إن مووا اووتق يؾضووب أن متتسعووات السساراووة قركووز عموو  األاووالي  الحديوووة وقؾعيووا 
باعتبوارا موؽ  لكترونو اإل التعمُّؼ فو  اهتسامهوا بو الوػ جمي ووقود عهور ذ ،الوتعمُّؼالتقشيات ف  عسميوة 

وقووا وفوو  أى األاووالي  الحديوووة التوو  وسكووؽ مووؽ خ لهووا إورووال السعمؾمووات لمسووتعمؼ فوو  أى 
 احيووث قدوواهؼ متتسعووات السساراووة فوو  أن وتتسووع الستخرروويؽ فوو  هووذا الستووال مع وو ،مكووان

فو   لكترون اإل التعمُّؼ ؾا السذك ت الستعمقة بويؾاجه ،معمؾماقهؼ وختراقهؼ اويتعاونؾا لك  يتبادلؾ 
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لتيئوة الاشيوة وقوؾفير ا لكترونو اإل التعمُّؼ األنذوظة الخاصوة بوعمو  إقاحوة  اويعسمؾا مع و ،جامعاقهؼ
 الت  قدعؼ قمػ األنذظة.

  :يجتًعبد انًًبرسخ ٔعالقتٓب ثبنتًُيخ انًُٓيخ - بثبنثا 
وفوو  الؾقووا  ،مووؽ التخظوويط السؤادوو  اأاااووي   اجووزء  هيئووة التوودريس  أعزوواءقشسيووة قعوود 

الحووال  أصووبحا متتسعووات السساراوووة مووؽ الؾاووائل التوو  وسكوووؽ مووؽ خ لهووا قحقيووق التشسيوووة 
وهووذا مووا كذوواته نتووائج عسميووات التقووؾيؼ حيووث أصووبب قكووؾيؽ  ،ة التوودريسهيئوو عزوواءالسهشيووة أل

التودريس بالتامعوات لتحقيوق هودف محودد أو عو ج قزوية محوددة هيئة  أعزاءمتسؾعات مؽ 
كسوا  ،موع زم ئهوؼهيئوة التودريس أفكوارهؼ ومساراواقهؼ  أعزواءهؾ وايمة محازة حت  يتذارا 

ويسكوؽ ااوتخدامها كوشهج مدوتدام لتحدويؽ عسميوة  ،وةأنها طريقة فعالة لتمتية احتياجاقهؼ الارد
 ،متتسعوووات السساراوووة موووؽ "السذووواركة" وهووو  قتزوووسؽ )الحوووؾارحيوووث قتوووأل  الوووتعمُّؼ التعمووويؼ و 
 ،والعسميوات ،كسوا قتوأل  موؽ األدوات والتو  قذوتسل عمو  )الؾثوائق ،والتاكر والتأمول( ،واألنذظة
دد مركوز التوؾدة واإلنتاجيوة األمريكو  ولقود حو ،وذلوػ ب ورض قكوؾيؽ السعشو والسوشهج(  ،والظورع 

The American Productivity and Quality Center  أربعوة مقاصود أاااوية موؽ
حوول السذووك ت التوو   :وراء زشوواء متتسعووات السساراووة بالشدووبة لمسهشيوويؽ والستخرروويؽ وهوو 

السعرفووو ، ومذووواركة أفزووول السساراوووات والعسووول عمووو  قتعموووق بووواألمؾر الستعمقوووة بالتخروووص 
 .(81)االزتكار اوأخير   ،وخمق األدوات والؾعائ  السداعدة ،يرهاقظؾ 

 درقها عمو  قخظو  حواجزوالحؿيقة أن القؾة الحؿيؿية لستتسعوات السساراوة قكسوؽ فو  قو
كسا أنها قعزز مؽ الذوعؾر بؿيسوة  ،كان مؽ خ ل متتسعات السساراة عتر اإلنترناالزمان والس

أن الستتسوووع وذوووعر ؼيوووه إلووو   Brooksس فمقووود أشوووارت زوووروك ،الستتسوووع والعسووول التسووواع 
موؽ خو ل ويكؾن لديهؼ إوسان مذترا بأن احتياجواقهؼ اويتؼ قمتيتهوا  ،بأهسية بعزهؼ عزاءاأل

هيئوة  أعزواءفو ن زشواء الستتسعوات التو  قتوأل  موؽ جساعوات موؽ  مؽ ث ؼ  و  ،عزاءالتزامات األ
سوودى ويدوواعد عموو  قشسيووة التوودريس فوو  التيئووة التعميسيووة يووؤدى إلوو  قحقيووق ق ييوورات طؾيمووة ال

هيئووة التوودريس فوو  متتسعووات  أعزوواءوأكوودت عموو  أهسيووة اشووتراا ، هيئووة التوودريس أعزوواء
ؼ والتشسيوة السهشيوة وبشواء الع قوات زويؽ السساراة عتر اإلنترنوا لويس فقوط لكؾنهوا واويمة لموتعمُّ 

ا األفراد ولكؽ و أوز  ذوات التو  قودور قفوالحؾار والسشا ،عمو  الحوؾار والتااعول الكؾنها مشتودى قائس 
ر كسووا قدووسب لهووؼ بووالتاكُّ  ،هيئووة التوودريس وسكووؽ أن قتؾلوود مووؽ خ لهووا السعرفووة أعزوواءزوويؽ 
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وو وأوضووحا أنووه عموو  الوور ؼ مووؽ أن االجتساعووات التوو  قحوودث فوو  متتسعووات السساراووة  ،لوالتأمُّ
إال أن متتسعوات  ،هيئوة التودريس التؾاصول التواد والاعوال عزواءن قوؾفر ألألؾجهه وسكؽ  اوجه  

فكول  ،، واكتذاف أفكار جديدةاالسساراة عتر اإلنترنا قتيب لهؼ مداحة زمشية أكتر لمتحدث مع  
وهيئة التدريس لدوه خمؽية ثقاؼيوة واجتساةيوة  أعزاءعزؾ مؽ   امختماوة عوؽ  يورا وذلوػ طبق 

 .(82)وهؾ ما يؤدى ف  الشهاوة إل  قبادل الوقافات والخترات الستشؾعة ،، وقاريخهلعسرا
عتوور أاااووية لستتسعووات السساراووة  فؾائوودأن هشوواا اووتة  Goldenدن جؾلوووأوضووحا 

لمتااعول وقرو  التؾانو  السختماوة  ،هيئوة التودريس عزواءنترنوا قتعموق بالتشسيوة السهشيوة ألاإل 
   :(83)داخل متتسع السساراة ومدى قأثيرها عم  مسارااقهؼ التدريدية وه  كالتال 

   :السهشية السساراة السذتركة والشسؾ السهش  والتشسية-1
 ن عميهؼ الذعؾر بالرغبة ف  العسل الذى وقؾموؾمتتسعات السساراة وديظر  أعزاءإن 

وذلووػ نتيتووة لمتعوواون مووع  ،فوو  عوول قذووارا مساراوواقهؼ وااللتووزام زتحدوويؽ هووذا السساراوواتبووه 
ودواعد  والعقمو  ،كسا أن التحودث موع أشوخاص عمو  ناوس السدوتؾى الاكورى  ،زم ئهؼ اآلخريؽ
 ويؤدى الحؾار الساتؾح زيشهؼ إل  قذارا وجهات الشغر السختماة. ،التديدة ف  خمق األفكار

   :وقعزيز السعرفة الذاقية والسساراة التأمميةدعؼ وقذتيع الت يير -2
إن السذوواركيؽ فوو  متتسووع السساراووة عتووور اإلنترنووا يتذوواركؾن فوو  عسميووات التاكيووور 

ؾانو  القروؾر لوديهؼ، كسوا أن لوديهؼ ولديهؼ القدرة عم  رؤيوة إنتوازاقهؼ وقحديود ج ،السؾضؾع 
عتور اإلنترنوا التعمُّؼ فو ،موا قعمسوؾا ن ث الت ييورات اإلوتازيوة وذلوػ عشودما وظبقوؾاالقدرة عم  إحد
 عزواءحود األوعشودما يتقودم أ ،ى آخور أعمو  مشوهم  االرققاء مؽ مدتؾى إل  مدتؾ وداعدهؼ ع

رح ف ن ذلػ يدل عمو  أهسيوة متابعوة بسقترح ويتؼ مشاقذة التؾان  اإلوتازية والدمتية لهذا السقت
وعووزز مووؽ  عزوواءكسووا أن اكتدوواب الوقووة زوويؽ األ ،األقووران وؾيسووة الت ذوووة الراجعووة مووؽ الووزم ء

هيئوووة  عزووواءجديووودة لمسعرفوووة الذاقيوووة التووو  قدوووسب أل اوأبعووواد   االسساراوووة التأمميوووة وياوووتب آفاق ووو
بالودعؼ الؾجودان  والسعشوؾى  ويذعر العزؾ ف  الستتسوع ،التدريس زتعزيز مسارااقهؼ التدريدية

 .اها مع  نعشدما يؾافق اآلخرون عم  أفكارا ويقرون بر حيتها ويتذاركؾ 
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   :األقران والتؾجيه والدافعيةدعؼ -3
هيئووة التوودريس التوودد أو  عزوواءئوود اووؾاء ألاوحقووق متتسووع السساراووة العديوود مووؽ الاؾ 

الختورة ئوة التودريس موؽ ذوى هي أعزواءالقدام  عؽ طريق قعزيز الذعؾر بالزمالة حيوث وعسول 
مسوووا يوووؤدى إلووو  قحقيوووق متظمبوووات هيئوووة التووودريس التووودد  أعزووواءكسوووؾجهيؽ لوووزم ئهؼ موووؽ 

فالتؾجيوه والتعواون زويؽ األقوران هوؾ أحود الدوتل األكوور  ،واحتياجات الزم ء وقظؾير مسارااقهؼ
 هيئة التدريس بالتامعات. أعزاءإفادة ف  قشسية 

   :زشاء الوقة والتيئة اآلمشة-4
وفوو  متتسووع السساراووة  ،عموو  التعوواون قتوويب زيئووة قعمووؼ آمشووةإن الستسؾعووات القائسووة 

مذوواركة مخوواوفهؼ وجؾانوو  القمووق لووديهؼ خاصووة حووؾل مووا يتعمووق بااووتخدام  عزوواءودووتظيع األ
توور اإلنترنووا الهوودف عوحتوو  قحقووق متتسعووات السساراووة  ،التكشؾلؾجيووا فوو  الستووال التعميسوو 

الستتسوع موؽ االناتواح  أعزاءقائؼ عم  الوقة حت  يتسكؽ ر مشاخ نه يشب   قؾافالسرجؾ مشها ف 
ومشاقذوووة السؾضوووؾعات التووو  قتشووواول مذوووك ت قتعموووق بسساراووواقهؼ  ،عمووو  األفكوووار التديووودة

قووتاهؼ فوو  عول زيئووة آمشووة الووتعمُّؼ لووديهؼ الرغبووة فو  هيئوة التوودريس  أعزوواءكسووا أن  ،التدريدوية
   مؽ وردر عميهؼ األحكام ويحد مؽ قدراقهؼ.ليدؾا بحاجة إل فهؼ ،قدراقهؼ واحتياجاقهؼ

   :زشاء الستتسع والحد مؽ العزلة-5
فعشدما وذعر عزوؾ  ،قعتتر العزلة ف  الستتسع التامع  مؽ أكور التؾان  السويرة لمقمق

ؾاجههووا مووع هيئووة التوودريس بالعزلووة وعوودم القوودرة عموو  مذوواركة السذووك ت والرووعؾبات التوو  ي
لوذا قتويب  الوذات؛وعودم القودرة عمو  قظوؾير  ،الذوعؾر بعودم االنتسواء لو الزم ء ف ن ذلػ يؤدى إ
التوودريس عموو  االنوودماج عتوور اإلنترنووا السشوواخ الووذى ودوواعد عزووؾ هيئووة  متتسعووات السساراووة

ختموو  السشاقذووات ويتوويب الارصووة لس ،الووتعمُّؼوالتعاموول مووع اآلخووريؽ فهووذا السشوواخ ودوواعد عموو  
 ت قؾية زيؽ الزم ء والذعؾر بالهؾية واالنتساء.داعد عم  زشاء ع قاكسا و ،والحؾارات

   :قبادل السؾارد وققشيات الشسذجة-6
واوتل مختماوة  ،ونغريوات متبايشوة ،متتسعات السساراة لديهؼ أفكار مختماوة أعزاءإن 

 عزواءكسا أن مذواركة األ ،عزاءلذا ف ن هذا األفكار واألاالي  قشتقل زيؽ األ ؛لمؿيام باألشياء
 ،الكتو و  ،wikiدى إل  قبادل السؾارد والت  قد قذتسل عمو  مؾاقوع اإلنترنوا موول لسعمؾماقهؼ قؤ 
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مختمووو  ققشيوووات الشسذجوووة فووو  متوووال  امع ووو ن يتبوووادلؾكسوووا  ،.... ،وطووورع التووودريس ،والقروووص
 الحاا  اآلل .

والتشسيوة  لكترونو اإل الوتعمُّؼ ساراوة بو دارة السعرفوة و يتزب مسا اتق ع قة متتسعات الس
وعم  الر ؼ مؽ أن العديد مؽ الدول العربية قدوع  فو  الؾقوا الحوال  إلو   ،معاتالسهشية بالتا

موؽ خو ل إنذواء مراكوز  ازترشياها عالسي وقظؾير جامعاقها والتركيز عم  جؾدة التعميؼ واالرققاء 
إال أن جامعوات  ،لتظؾير األداء التامع  ووحدات التؾدة وإقامة العديود موؽ مذوروعات التظوؾير

وعموؼ الوتعمُّؼ إلو  الشغورة بتدووة إلو  نغريوات مة لتوأت باإلضوافة إلو  كول موا اوتق الدول الستقد
 ،فالتااعوول وعشوو  التووأثير الستبووادل زوويؽ األفووراد ،وركووزت عموو  التاوواع ت االجتساةيووة ،االجتسوواع

ولكوؽ يوؤدى قاواعمهؼ موع بعزوهؼ وربسا وكؾن لكل فرد موشهؼ صوااقه وثقافتوه وختراقوه الخاصوة 
فتشاء موول هوذا  ؛أفكار وخترات جديدة وهؾ ما قتيحه لشا متتسعات السساراةإل  عهؾر ثقافات و 

الوتعمُّؼ فقط عم  قحديؽ مهوارات  الشؾع مؽ الستتسعات عم  مدتؾى التامعات لؽ وقترر قأثيرا
ولكشوه اويتعدى ذلوػ إلو  شوعؾر  ،السعرفة والتشسيوة السهشيوة كسوا اوتق وذكرنوا وإدارة لكترون اإل 

فهشوواا زمو ء متؾاجودون فو  العسوول  ؛ادة شووعؾرهؼ بالوقوة وقخظو  مخواوفهؼاألفوراد زهوؾيتهؼ وزيو
، فوو  أى وقووا وفوو  أى مكووانمووؽ ختووراقهؼ ومتؾاجوودون عموو  شووبكة اإلنترنووا ويسكووؽ االاووتاادة 

هيئة التدريس ف  زؾققة واحدة ويشوتج عشهوا فو  الشهاووة  أعزاءواؾف قشرهر أفكار الظ ب و 
والذوووعؾر بالقووودرة عمووو  اإلنتووواز  ،والسووووازرة ،واإلصووورار ،أفكوووار إزداةيوووة والذوووعؾر بالسدوووئؾلية

 ومؾاجهة العؿبات والسذك ت وهؾ ما قحتاجه جامعاقشا ف  الؾقا الحال .
   :يجتًعبد انًًبرسخ فٗ جبيعبد ثعض انذٔل األجُجيخ :انخطٕح انزاثعخ

ااووتظاعا جامعووات بعووض الوودول الستقدمووة أن قركووز عموو  زشوواء متتسعووات السساراووة 
 عزوواءإقامووة متتسووع هووادف يتبووادل ؼيووه األأولؾيووات هووذا التامعووات  إحوودى اأصووبحو  ،داخمهووا
ولقود ركوزت هوذا التامعوات عمو  زشواء متتسعوات  ،ؼوالوتعمُّ  لتعزيز التعميؼ امع   ن ويعسمؾ ،معارفهؼ

ونذورها لويس فقوط فو  إطوار قبادل السعرفوة  عم هذا الستتسعات  لحرص انغر   االسساراة قحديد  
ولسزيوود مووؽ التؾضوويب نعوورض  ،ا ولكووؽ عموو  مدووتؾى التامعووة بالكاموولهووز السذووتركيؽ عزوواءاأل

 :الراحات التالية  ذلػ ف، و متال متتسعات السساراة  خترات بعض التامعات األجشتية ف
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  :جُٕة أفزيقيب - أٔلا 

 ،ققع جسهؾرية جشؾب أفريؿيا ف  أقر  جشؾب القوارة األفريؿيوة ويحودها كول موؽ ناميتيوا
مشوذ ايااوة  طوؾي    امؾزمتيق واؾازي ند. ولقد قظعا جشؾب أفريؿيوا شوؾط   ،ى زمبازؾ  ،زؾقدؾانا

األبارقايود هوؾ نغوام الارول العشرورى الوذى حكسوا موؽ خ لوه و  –الارل العشرورى )األبارقايود( 
وأعقوو  ذلووػ  -الشغووام  هووذا قووؼ إل وواء ولكووؽ 1948األقميووة التيزوواء فوو  جشووؾب أفريؿيووا عووام 

 ،قووؼ قشغوويؼ أول انتخابووات متعووددة قسووول جسيووع األعووراع 1994 فاوو  عووام ،انتخابووات دوسقراطيووة
ومشذ ذلػ العام قحقق ف  الب د نغام زرلسان  متعدد األحوزاب بدومظات قشايذووة مسشؾحوة لورئيس 

نتخابوووات بؿيوووادة السوووؤقسر الوووؾطش  األفريقووو  الاوووائز باال الدولوووة ومتموووس الوووؾزراء. وقووود اوووع  
و، إل  إنهاء إرث الشزا"نيمدؾن ماندو " جوائزة نؾبول  اع العرق  والعشررى. وقد قمق  مانودو  الحق 

فو  الدوتؽ.  المد م نتيتة اعيه لتحقيق العدالة والذى قسوول بسكؾثوه ألكوور موؽ عذوريؽ عام و
وبهووذا الحوودث التوواريخ  قسكووؽ األشووخاص الدووؾد مووؽ قووؾل  مشاصوو  ؾيادوووة فوو  الحكؾمووة وفوو  

 .(84)قظاعات مختماة
لتعميؼ األولؾية ف  جشوؾب أفريؿيوا لتعزيوز السدواواة زويؽ كان إلص ح ا 1994ومشذ عام 
ووضعا جشؾب أفريؿيا ايااات التعمويؼ التو  قعوزز إقاحوة الاورص التعميسيوة  ،األعراع السختماة

مووول  اكتيور   اوققودم   اوشوهدت كول التشووؾد الخاصوة بوالتعميؼ قظوؾر   ،لمستسؾعوات والائوات السحروموة
ؾير وإصوو ح السشوواهج الدرااووية وقظتيووق األنسوواط التديوودة التذووريعات التعميسيووة والديااووة والتظوو

 .(85)ف  متال التعميؼ
 ؼ التقوودم الحووادث اآلن فوو  جشووؾب أفريؿيووا فوو  العديوود مووؽ الستوواالت إال أن جشووؾبور وو
التامعووات  ر ووؼ أنزالووا قعووان  مووؽ بعووض السذووك ت مووول وجووؾد فتووؾة فوو  االزتكووار  أفريؿيووا مووا

ال أن هووذا األبحوواث ال قحغوو  ومشذووؾرات ال بووأس زهووا إ اأبحاث ووققوودم عمسوو  ومؤادووات البحووث ال
بووالترويج الوو زم ولكووؽ يووتؼ إراووالها إلوو  الخووارج لكوو  قخزووع لمتظووؾير والتدووؾيق وبعوود ذلووػ يووتؼ 

وقحوواول العديوود مووؽ  ،ااووتردادها إلوو  جشووؾب أفريؿيووا موورة ثانيووة زتكماووة كتيوورة عموو  السدووتهمػ
ث قاموا رابظوة البحوؾث واالزتكوار فو  جشوؾب حيوالسؤادات والذركات الت م  عم  قموػ الاتوؾة 

أفريؿيوووا ووزارة العموووؾم والتكشؾلؾجيوووا والتامعوووات وقظووواع الروووشاعة والتكشؾلؾجيوووة بالعسووول بذوووكل 
متلل  ومتكامل لسؾاجهة قمػ السذكمة عؽ طريق زشاء الستتسعات حت  يتؼ قعزيز التعاون زويؽ 

فو   افوة والعسول عمو  االشوتراا مع وهذا السؤادات وااتوسار الؾقوا والتهود لمؾصوؾل إلو  السعر 
 .(86)السذروعات التعاونية
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 Global Researchكسووا اشووتركا جشووؾب أفريؿيووا فوو  التحووال  البحووو  العووالس  

Alliance (GRA) إلنسائيوة موؽ خو ل وهوؾ ةبوارة عوؽ مشغسوة قعسول عمو  قعزيوز األهوداف ا
ات كتيووورة لروووالب ، وققوووؾم السشغسوووة عمووو  متووودأ قوووؾجيه  هوووؾ قشايوووذ مذوووروعالبحوووث والتظوووؾير

ولقوود قذووكل  ،الستتسعووات وااووتخدام العمووؾم والتكشؾلؾجيووا لسؾاجهووة السذووك ت فوو  الوودول الشاميووة
السذوتركيؽ فو  التحوال  موول  عزواءالوقوة زويؽ الودول األالتحال  البحو  العالس  عم  أاواس 

مريكيوووة وجشوووؾب وفشمشووودا وألسانيوووا والؾالووووات الستحووودة األ ،وماليزيوووا والهشووود ونيؾزي نووودا أاوووتراليا
فهوؾ وذوسل متسؾعوة كتيورة  ؛البحو  العالس  كستتسع مساراة قشغيسو ويعسل التحال   ،أفريؿيا

وعمو  الور ؼ موؽ أهسيوة هوذا التحوال   ،مؽ العمساء والختراء والكااءات مؽ مختم  أنحاء العالؼ
لظبقو  كستتسع لمسساراة إال أن هشاا بعوض السذوك ت التو  واجهتوه قورقبط بالتودرج الهرمو  وا

 .(87)االزتكارعسمية ف  اإلدارة وضرورة وجؾد رؤااء ونؾاب مسا وعرقل 
ولقوود ااووتظاعا جشووؾب أفريؿيووا االاووتاادة مووؽ فكوورة متتسعووات السساراووة عووؽ طريووق 

 Nationalفمقووود أصووودرت السؤادوووة  الؾطشيوووة لمبحوووؾث  ،قظتيقهوووا عمووو  مدوووتؾى الدولوووة

Research Foundation (NRF) ؾب أفريؿيووا قتستووع بختوورات وثيقووة قؾضووب فيهووا أن جشوو
وقعتتوور هووذا الختوورات ثووروة قؾميووة وسكووؽ قرجستهووا إلوو   ،وااووعة فوو  مختموو  الستوواالت البحويووة

ويسكؽ قحقيق ذلػ مؽ خو ل متتسعوات السساراوة  ،وايااات قازمة لمتشايذخظط عسل ممسؾاة 
ؾثيقوة أن وأوضوحا ال ،حمؾل لمعديد مؽ السذك ت الت  قؾاجوه جشوؾب أفريؿيواحيث وسكؽ ققدوؼ 

ووو عمووو  قشايوووذ خظوووة التشسيوووة الؾطشيوووة لمترووودى لمتحووودوات  احكؾموووة جشوووؾب أفريؿيوووا قركوووز حالي 
زالوا الدولوة قعوان  موؽ بعوض األموؾر  وعمو  الور ؼ موؽ ذلوػ فسوا ،الستتسعية الت  قؾاجه الوب د

عمو  أاوس عرؾيوة  االت  يشب   مؾاجهتها مول عودم السدواواة االقتروادوة والوذى ال يوزال واضوح  
باإلضووافة إلوو  عوودم التسااووػ االجتسوواع   ،  مدووتؾى التعموويؼ فوو  بعووض السشوواطق الريؽيووةوقوودن

متسؾعوة كتيورة موؽ الديااوات ور ؼ جهؾد الدولة ف  وضوع  ،الارل العشررى عؽ نغام الشاقج 
والتوورامج اإلصوو حية إال أنووه ال يووزال باإلمكووان الؿيووام بالعديوود مووؽ األمووؾر مووؽ خوو ل السذوواركة 

ختموووو  السدووووتؾيات ومحاولووووة ااووووتخدام واووووائل قدوووواعد عموووو  التسااووووػ االجتساةيووووة عموووو  م
فه  الؾايمة الت  اتحقق زها الدولة العديود موؽ التودازير  ؛االجتساع  مول متتسعات السساراة

فعووؽ طريووق متتسعووات السساراووة وسكووؽ قكووؾيؽ قحالاووات مرقكووزة عموو  البحووؾث  ،(88)االجتساةيووة
واألهوؼ موؽ ذلوػ يشب و  أن قكوؾن  ،إجرائية لسذكمة موا ل إل  حمؾليتعاون فيها الباحوؾن لمتؾصُّ 
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متتسعات السساراة متؾافقة بذكل ااتراقيت  مع ايااات الحكؾموة موؽ خو ل قركيوز البواحويؽ 
   :(89)عم  السؾضؾعات التالية

 التخؽيا مؽ حدة الاقر وعدم السداواة والتشسية. -1

 االقتراد الريا  الذامل والتؾعيا. -2

 لتيئة والتشؾع التيؾلؾج .الظاقة وق ير السشاخ وا -3

 التعميؼ والتدري . -4

 اقتراد السعرفة واالزتكار. -5

 إدارة الرحة واالزتكار الرح . -6

 السداءلة ومكافحة الاداد. -7

 التسااػ االجتساع . -8

 كسة التمدوات وإدارقها.ؾ  ح   -9

 االقراالت الدمكية وال امكية وإدارة التيانات واالزتكار. -10

 .التعديؽ وإ شاء السعادن والد مة -11

 الهشداة والتكشؾلؾجيا. -12

 الذسؾل االجتساع  لألشخاص ذوى اإلعاقة وكبار الدؽ. -13
السؤادة الؾطشية لمبحؾث ف  جشؾب أفريؿيوا أن الشتوائج الستؾقعوة لستتسعوات وأوضحا 

  :(90)السساراة ه 
ضسان أن كل متتسوع مساراوة اوؾف ورول إلو  حموؾل لمترودى لتحودوات معيشوة فو   -

 الستتسع.

ث التعاون  عؽ طريوق زيوادة عودد البحوؾث السذوتركة والتو  اويتؼ أن يتؼ قذتيع البح -
كسووووا اووويتؼ ققااوووؼ أفزوووول  ،عامووول قوووأثير مرقاوووعنذووورها فووو  متووو ت عمسيووووة ذات م  

 السساراات مؽ خ ل السشتدوات وشبكات متتسعات السساراة األخرى.

االاتاادة مؽ شبكات متتسعات السساراة وختراقهوا موؽ أجول أصوحاب السروالب وموؽ  -
 لسهام االاتذارية السحددة.أجل ا
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ققدوؼ ققرير شوامل لوؾرش عسول متتسعوات السساراوة يوتؼ فيهوا شورح مدوارات التشسيوة  -
ووالسؾصوو  زهووا مووؽ ق    ،وقوودويؽ محتووؾى السشاقذووات والسووداوالت ،ل الحكؾمووة بالتاروويلت 

 ومؽ السترؾر قحؾيل هذا التقرير إل  وثيقة راسية بعد ذلػ.

إلجووراء مشاقذووات  ارة واحوودة عموو  األقوول اووشؾي  متتسووع السساراووة موو أعزوواءأن وتتسووع  -
ميووة وقهوودف هووذا االجتساعووات إلوو  إجووراء مشاقذووات قأمُّ  ،جساةيووة حووؾل مؾضووؾعاقهؼ

 ؼيسا زيؽ األقران.

 زشاء القدرات البحوية مؽ خ ل زيادة عدد الخريتيؽ واإلشراف عم  الظ ب ودعسهؼ. -
  :يجتًعبد انًًبرسخ فٗ ثعض جبيعبد جُٕة أفزيقيب

رة متتسعوووات السساراوووة عمووو  قعزيوووز األداء وقحايوووز االزتكوووار جعموووا العديووود موووؽ إن قووود
كسوا  ،(91)مؤادات التعمويؼ العوال  فو  جشوؾب أفريؿيوا قتتوه إلو  قروسيؼ وبشواء هوذا الستتسعوات

ومؾاجهوة مذوك ت محوددة  ،قاما بعوض التامعوات زتشواء متتسعوات السساراوة أل وراض معيشوة
   :وسكؽ قحديدها عم  الشحؾ التال 

  :(انتًُيخ انًُٓيخ1)

 University of the Witwatersrand               :(92)جامعة ويتؾاقراراند
بتامعووة ويتؾاقراووراند زترووسيؼ وبشوواء متتسعووات السساراووة لتشسيووة قامووا كميووة التتووارة 
هيئوة التودريس واألكوادوسييؽ الشاشوئيؽ حيوث يؾجود بالكميوة  أعزواءمهارات الكتابة البحوية لدى 

وقوود قووؼ قرووشيا الكميووة عموو  أنهووا "دون  ،فوو  مختموو  التخررووات اأكادوسي وو 80رب مووؽ مووا وقوو
ولوؼ قكوؽ الكميوة هو  الؾحيودة ذات األداء الستودن   ،األداء" خاصة ف  متوال اإلصودارات البحويوة

 Academy of Scienceف  هذا الستال فمقد أفادت األكادوسيوة السدوئؾلة عوؽ حالوة العموؾم 

of South Africa يانووات البحووؾث فوو  قؾاعوود التيانووات الستعمقووة بووالست ت واألبحوواث أن ز
عهوور أن أكووور مووؽ نروو  اإلصوودارات البحويووة  ؛ فقوودالعمسيووة قذووير إلوو  ارقاوواع أعسووار البوواحويؽ

وكانا مؽ قتل   اعمسي و متواال   20وذلوػ فو   اباحويؽ وصما أعسارهؼ إل  أكوور موؽ خسدويؽ عام 
ت مووؽ اإلصوودارا% 74تووال التعموويؼ كووان هشوواا وفوو  م ،م2004م وحتوو  1990فوو  الاتوورة مووؽ 

هيئوة  أعزواءالوة لودعؼ لذا قحتاج التامعات إلو  واويمة فع   ؛مؽ قتل باحويؽ ف  أعسار متقدمة
ولقوود ااووتظاع  ،التوودريس التوودد ومدوواعدقهؼ عموو  قظووؾير مهوواراقهؼ فوو  متووال الكتابووة البحويووة

امعوة لزيوادة معودل نذور البحوؾث رئيس كمية التتارة بتامعوة ويتؾاقراوراند بظمو  قسؾيول موؽ الت
وقوود قووؼ اختيووار متتسووع السساراووة لتظووؾير مهووارات كتابووة البحووؾث كؾاوويمة لسعالتووة  ،فوو  الكميووة
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مذووكمة االنخاوواض فوو  معوودالت اإلصوودار البحووو  بالكميووة ومحاولووة مؾاجهووة الزوو ؾط والعؿبووات 
ولوديهؼ موؽ قتول  هيئة التدريس التدد خاصة الذيؽ لؼ وقؾموؾا زشذور أبحواث أعزاءالت  قؾاجه 

شوعؾر بالزوع  والقرووؾر فو  هوذا التانوو  عمو  الوور ؼ موؽ قودراقهؼ الاكريووة العاليوة وجووداراقهؼ 
فهوؤالء األفوراد بحاجوة إلو  الودعؼ السشااو  حتو  ورومؾا إلو   ،الت  عهرت ف  ات قهؼ بالكمية

البحوو  ولهذا اشترا ف  متتسع السساراة بالكميوة الختوراء فو  الستوال  ؛السدتؾى السرجؾ مشهؼ
الستتسوع عمو  واواعد هوذا  ،ن ؾن أو التودد والظو ب األكوادوسيؾهيئة التدريس الستتدئ أعزاءو 

وف  متتسع السساراة كوان هشواا  ،وكتابة األبحاث باحتياجات التامعة عزاءربط احتياجات األ
   :ث ث مساراات أاااية مذتركة

هيئوة التودريس  أعزواء حيث وقدم الختراء موؽ ،"ااتعراض الشغراء" :السساراة األول  -
هيئوووة التووودريس التووودد موووع الظووو ب  أعزووواءكسوووا وعسووول  ،ختووورقهؼ فووو  هوووذا الستوووال

األكادوسييؽ والختراء ف  عسمية أفؿية لتظوؾير ختوراقهؼ ومهواراقهؼ فو  مختمو  جؾانو  
 شبكة مؽ الع قات اإلندانية. امع  ن نؾكؾ  الكتابة البحوية كسا و  

ف  هوذا السساراوة وجود  ،ة قازمة لمريا ة والسراجعة""الكتابة كعسمي :السساراة الوانية -
هيئوووة التووودريس التووودد بالكميوووة وقووورأون فقوووط الستووو ت العمسيوووة التيووودة  أعزووواءأن 

أمووا  ،السخرجووات الشهائيووة السستووازةعموو   إال وظمعووؾن ال  مووؽ ث ووؼ  و  ،والسقوواالت األاااووية
إلوو  التعووديل  السراجعووات الدووابقة وحوواالت رفووض األبحوواث أو األبحوواث قتوول أن قروول

هيئووة  أعزوواءلووذا فاوو  هووذا السساراووة يتعوورف  ،الشهووائ  فهووؼ  يوور مظمعوويؽ عميهووا
والتدريس عم  أهسيوة الشقود التشواء وضورورة قحكويؼ البحوؾث موؽ ق   وكيوا  ،ةل األاواقذت 

 وسر البحث العمس  بأكور مؽ مرحمة حت  ورل إل  الرؾرة الشهائية. وسكؽ أن

ال يتتزأ مؽ العسميوة البحويوة بأكسمهوا" فو  هوذا التوزء  "الكتابة كتزء :السساراة الوالوة -
ن الكتابوة البحويوة ليدوا أوعسل متتسوع السساراوة عمو  قؾضويب نقظوة أاااوية وهو  

يؾضووب لووذا  ؛ولكووؽ الكتابووة قعكووس التاكيوور ،واوويمة ختاميووة لمبحووث أو لعوورض الشتووائج
لي  السختماوة كسوا يؾضوب التقشيوات واألاوا ،متتسع السساراة الظرع السختماة لمكتابوة

مووول الكتابووة الحوورة وقتظووؾر الكتابووة مووؽ خوو ل السدووؾدات حتوو  قروول إلوو  الرووؾرة 
 الشهائية.



 ................................................ دراسة مقارنة جملتمعات املمارسة ىف جامعات بعض الدول األجنبية

 -56- 

متتسوع السساراوة زتشسيوة مهواراقهؼ  أعزواءومؽ خ ل السساراات الو ث الدابقة وقؾم 
هوا فو  نويظبقؾ  ،السعرفوة فو  هوذا الستوال ن ويكتدوتؾ ،ف  متال الكتابة البحويوة بذوكل قودريت 

هيئوة  عزواءكسوا وقودم متتسوع السساراوة أل ،ومع مرور الؾقوا قوزداد ختورقهؼ ،مختماة اياقات
  الوودعؼ مووؽ قمق  ووالتوودريس التوودد واووائل متشؾعووة لتشسيووة مهووارات الكتابووة البحويووة مووؽ خوو ل 

والس حغووووات  ،، هووووذا باإلضووووافة إلوووو  التمدووووات وورش العسوووول الراووووسيةالختووووراء والسيدووووريؽ
  "ااووتعراض دووس  كسووا قووام متتسووع السساراووة زشذوواط و   ،لراووسيةالتؾجيهيووة والسراجعووات  يوور ا

بكتابوة أوراع بحويوة ويقوؾم أقورانهؼ بسراجعتهوا زيشسوا يراقو  الختوراء  عزاءاألقران" حيث وقؾم األ
دات بحويووة قوود قتذووكل دووؾ  بكتابووة م   عزوواءكسووا وقووؾم األ ،قؾجيهوواقهؼ إذا قظموو  األموور ن ويقوودمؾ

 ل الختراء.ت  ا مؽ ق  عم  مدى بزعة أوام ويتؼ مراجعته
   لكترون :اإل التعمُّؼ )ب( 
 University of the Western Cape                       :(93)جامعة ويدترن كي -

د قووائؼ عموو  ماهووؾم متتسووع تعوود   ؼ الس  قامووا جامعووة ويدووترن كيوو  ب قامووة مذووروع لمووتعمُّ 
مووؽ طوو ب التامعووة  السساراووة حيووث وعتسوود السذووروع عموو  قزووية محووددة وهوو  افتقووار العديوود

وقودن  مدوتؾاهؼ فو  الم وة اإلنتميزيوة نتيتوة لتخورجهؼ موؽ مودارس  ،لكترون اإل التعمُّؼ لسهارات 
ولوذلػ فالعديود موشهؼ يمتحوق بالتامعوة ويتود صوعؾبة  ؛ ير مزودة بسعامل لمحاا  أو السكتبات

لوذا  ،هوذا السرحموةفو   اأاااوي   األن هذا السهارات قعتتور شويئ   اف  التكيا ف  هذا السرحمة نغر  
قامووة هووذا السذووروع الووذى اووسب لمظوو ب مووؽ الائووات الاقيوورة أو السحرومووة قامووا التامعووة ب 

وو كسووا اعتسوود السذووروع عموو  دمووج  ،امتسيووز   ال نوودماج مووع زم ئهووؼ مووؽ الائووات التوو  قمقووا قعميس 
مووؽ خوو ل إكدوواب الظوو ب هووذا السساراووات و  اوالم ووة اإلنتميزيووة مع وو لكترونوو اإل الووتعمُّؼ مهووارات 
ولووذا اعتسود السذووروع عمو  "الحزووؾر االجتسواع " الووذى ي   ،كسساراووة اجتساةيوةالوتعمُّؼ    لوودى شس  
بؿيسووة الستتسووع ودورا فوو  قيدووير التااعوول زوويؽ الستعمسوويؽ وبوويؽ الستعمسوويؽ  الذووعؾرالظوو ب 
كيو  ويدوترن قظتيوق السذوروع بكميوة عموؾم الروحة والستتسوع فو  جامعوة  ؼولقود قو ،والسعمسيؽ
   :مؽ قخررات معرؼية مختماة وه  اطالب   220واشترا ف  السذروع  2010ام ف  ع



 ................................................ دراسة مقارنة جملتمعات املمارسة ىف جامعات بعض الدول األجنبية

 -57- 

 .اطالب   30الع ج الشاد   -

 .اطالب   12عمؼ الشاس  -

 .اطالب   35الرياضة التدنية وإعادة التأهيل والعمؾم  -

 .اطالب   30الع ج الؾعيا   -

 .اطالب   113األعسال االجتساةية  -
إال  ،قودم السحاضورات الخاصوة بوهوعرؼيوة التخررات السور ؼ أن كل قخرص مؽ قمػ 

وكووان المقووواء األول فووو   ،أن السذووروع اعتسووود عموو  جسوووع الظوو ب وققدووويسهؼ إلوو  متسؾعوووات
السذروع ةبارة عؽ "حزؾر اجتسواع " حتو  يتعورف الظو ب عمو  بعزوهؼ بظريقوة أفزول مسوا 

عتوور  اؾا مع وووحتوو  يتقتوول الظوو ب أن يتؾاصووم، بووالترابط والقوودرة عموو  االنوودماج الذووعؾروخمووق 
 اإلنترنا.

األولو " ولقود قمقو  فيهوا الظو ب التودري   لكترونو اإل الوتعمُّؼ بعد ذلػ كانا هشاا جمدة "
والورد عمو   ،والدخؾل ف  مشتدى لمسشاقذوات ،لكترونيةال زم حؾل كيؽية الدخؾل إل  السؾاقع اإل 

ات السختماووة حيووث وكيؽيووة ااووتخدام شووبكة اإلنترنووا وقؾاعوود التيانوو ،الراووائل وحاغهووا ونذوورها
والوتعمُّؼ كي  نغوام إدارة ويدترن قدتخدم جامعة   اماتوؾح السرودر والتو  وسكوؽ ااوتخدامها متان 

 وإخزاعها لمتظؾير والتعديل.
قوام السروسؼ التعميسو  فو  زداووة التمدوة بذورح الوانيوة"  لكترونو اإل الوتعمُّؼ وف  جمدوة "

نذوور  ذووة ومووؽ ثووؼ طموو  مووؽ الظوو بمووؾجز عووؽ كيؽيووة الوودخؾل إلوو  السؾاقووع ومشتوودوات السشاق
حووؾل  ااووظر   12إلوو   10 مووؽ عموو  األقوول فقوورة واحوودة قتكووؾن اإلنتميزيووة قحتووؾى  راووالة بالم ووة

 ،ر مووع السحاضووريؽ فوو  التخررووات السختماووةمووؽ خوو ل التذوواو   امؾضووؾع يووتؼ اختيووارا مدووبق  
ويعسول  ،ةوربسا قذسل السؾضؾعات مذك ت عامة قتعمق بأمراض معيشة كاإليدز ونقص السشاعو

وهشووا وعوو  الظوو ب أن "السهسووة  ،هووذا السؾضووؾعات امع وو ن ويشاقذووؾ االظوو ب فوو  متسؾعووات مع وو
 امع والوتعمُّؼ لوذلػ يشب و  عمويهؼ   ،زهوا عتور اإلنترنوا هو  مهسوة أكادوسيوة ن األول " التو  وقؾموؾ

 واالقااع حؾل أصؾل الكتابة األكادوسية.
 نيؽ لمظو ب أثشواء التمدوات ويقودمان موؽ السروسسيؽ التعميسيويؽ كسيدور اكسا وعسول اثشو

وووي   ،لهووؼ الوودعؼ الاشوو  الوو زم   إعظوواء الظوو ب  يوور القووادريؽ عموو  إنهوواء السهسووة األولوو  راع 
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ولسداعدقهؼ ف  ذلػ وقؾم السداعد الاشو  والسروسؼ  ،السدشدة إليهؼ فترة أاتؾع إلكسال السهسة
 لهؼ.التعميس  ومحاضر ف  الم ة اإلنتميزية زتقدوؼ الدعؼ ال زم 

وحزور الظو ب ثو ث  ،وبعد أن يشته  الظ ب مؽ نذر الراالة األول  )السهسة األول (
ؽ السؾضوووؾعات عووومحاضووورات فووو  السكتبوووة لكووو  يتعمسوووؾا كيؽيوووة الحروووؾل عمووو  السعمؾموووات 

 السظروحة عتر اإلنترنا وقؾاعد التيانات السختماة.
ة كافة راائل زم ئهوؼ السشذوؾرة الوالوة" وقؾم الظ ب بقراء لكترون اإل التعمُّؼ ف  جمدة "

واحوودة لموورد عميهووا فوو  فقوورة واحوودة بالم ووة  ةويقووؾم كوول طالوو  باختيووار راووال ،عموو  اإلنترنووا
وذلووػ حتوو  يتعرفووؾا عموو  السؾضووؾعات السختماووة التوو  قووام أقوورانهؼ  ،اإلنتميزيووة "السهسووة الوانيووة"

هودف قشسيوة الظو ب ميزيوة زن ومعهؼ محاضر الم ة اإلنتكسا قترى مشاقذات زيؽ األقرا ،زشذرها
بظباعوة "الراوالة  ن وبسترد إكسوال الظو ب لمسهسوة األولو  والوانيوة وقؾموؾ ،ف  الم ة اإلنتميزية

إلدراجهووؼ ضووسؽ السموو  الذخروو  لمظالوو  والتوو  قذووكل السختووارة "الوورد عموو  الراووالة" و األولوو "
 ف  هذا السذروع. اأاااي   اجزء  

وكووان مووؽ ضووسؽ  ،نتميزيووة زتقيوويؼ السذووروعإل محاضوور الم ووة االسرووسؼ التعميسوو  و  قووام
والاقورات التو   ،أدوات التقييؼ مشاقذات الظ ب ف  التمدات ومهاراقهؼ ف  ااتخدام التكشؾلؾجيا

والسقواب ت موع الظوو ب وخزوعا التقييسوات لمتحميول موؽ جانو  السرووسؼ  ،قوام الظو ب بكتازتهوا
ومحاضوور  ،م الحااو  اآللوو  واإلنترنواالتعميسو  الووذى وقوؾم زتقيوويؼ مهوارات الظوو ب فو  ااووتخدا

فووو   اراووائل الظووو ب والبحوووث عوووؽ األخظوواء التووو  قكوووررت كويووور  تقيووويؼ وقوووؾم زالم ووة اإلنتميزيوووة 
 الشرؾص.

اندماج الظ ب أدى إل  عودم وجوؾد قارقوة فو  معوام ت  التقييؼ أنولقد أوضحا نتائج 
فووالتسيع كووان  ،ات ال شيووةاووؾاء زوويؽ الظوو ب مووؽ الائووات الاقيوورة أو الائوو ؼوويؼ زيووشهؼالظوو ب 

 إل  قعاون السيدريؽ معهؼ.باإلضافة  امتعاونيؽ مع  
 :( إدارح انًعزفخ3)

                                                   University of Pretoria :(94)جامعة زريتؾريا

 فو   ااتظاعا جامعة زريتؾريا زشاء متتسعات السساراوة والتو  كوان لهوا دور أاااو   
 Theفمقوود قسكشووا خدمووة السعمؾمووات األكادوسيووة بالتامعووة  ،إدارة السعرفووة بالتامعووة

Academic Information Service (AIS)  خارج التامعة ف  التعمُّؼ مع مشغسات
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مختماوة  ازشاء السعرفة ونقمها وقبادلها مؽ خ ل متتسعات السساراة التو  قدوتخدم طرق و
فو  شوكل  عزاءحيث يتؼ نقل الخترات الدابقة لأل :لتبادل السعرفة مول الدرد القرر 

قرص واقعية مسا يؤدى إل  فهؼ أفزل لمقزية السعروضة ونقل السعرفة بدوهؾلة إلو  
وهوؾ أاومؾب وقوؾم ؼيوه األشوخاص  :أو موؽ خو ل لعو  األدوار والدويشاريؾهات ،اآلخريؽ

ل خوورائط أو مووؽ خوو   ،أو الؿيووام بسحاكوواة مؾاؾووا حؿيؿيووة بووأدوار جديوودة أمووام بعزووهؼ
وأصووؾلها  ،السعرفووة وهوو  ةبووارة عووؽ مخظووط يراووؼ ويحوودد مرووادر السعرفووة وقؾاعوودها

صووؾرة أو مخظووط ةبووارة عووؽ وخوورائط السعرفووة  ،وطريقووة ااووتخدامها ،وكيؽيووة قظؾرهووا
الخارجية السزافة مؽ خ ل قحديد السعرفة قؾضب السعرفة الداخمية لمتامعة أو السعرفة 

 وما ه  الع قات زيؽ مخزونات السعرفة.وقحديد ما الذى وعرفه اآلخرون 
هؾ االاؼ الودارج لسكتبوات  (AIS)وخدمة السعمؾمات األكادوسية بتامعة زريتؾريا 

جامعة زريتؾريا وه  ةبارة عؽ مشغسة شبكية قتكؾن مؽ عدد مؽ الؾحدات الت  قهدف 
 ،ويؽ(والباح ،هيئة التدريس أعزاءو  ،كل مشها إل  ققدوؼ خدمة شاممة لكل مؽ )الظ ب

 ،والعمووؾم اإلداريووة ،واالقتروواد ،مووول متووال العمووؾم اإلندووانيةمووؽ الستوواالت فوو  العديوود 
 والعمؾم التيظرية.

هووذا باإلضووافة إلوو  وحوودات الوودعؼ وهوو  ةبووارة عووؽ كيانووات مووول اإلدارة الساليووة 
السعمؾموووات  والعاموووة والسرافوووق والرووويانة وخدموووة السذوووتريات وإدارة السعمؾموووات ونغوووؼ

 ا.والتكشؾلؾجي
  :بتامعة زريتؾريا وهساويسكؽ قسييز نؾعيؽ مؽ متتسعات السساراة 

ويذوترا فيهوا خدموة السعمؾموات  :متتسعات السساراة عتر الحودود التشغيسيوة )أ(
ن يتذواركؾن موع التامعوة فو  ناوس ؾاألكادوسية بالتامعة مع مشغسات أخورى زهوا مهشيو
  :الستال ر ؼ وجؾدهؼ ف  مشغسات مختماة مول

  :إدارة السعرفة ف  زريتؾريا ةمسارا*متسؾعة 
والسؤادوات  ،موؽ الودوائر الحكؾميوة أعزواءومتتسع السساراوة هشوا يتكوؾن موؽ 

 األكادوسية والسشغسات  ير الحكؾمية السهتسة ب دارة السعرفة.
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 Gauteng and Environs Libraries ؾقش  وإنايرون *متسؾعة اقحاد مكتبات 
Consortium (GAELIC)،  الاشيةوالخدمات:  

األفراد الووذيؽ فوو ؛فوو  متووال الاهراووةوهوو  متسؾعووة  يوور راووسية لتبووادل السعرفووة 
 عزوواءاألمووع  يتذوواركؾن ختووراقهؼ فوو  متووال الاهراووة ستووالهووذا الوسمكووؾن ختوورة فوو  

  .األخرى خريؽ مؽ مختم  السؤادات اآل
  :عمؼ اآلثار البحرى *متسؾعة 

وهووؾ العمووؼ الووذى يوودرس وهووذا الستسؾعووة قركووز عموو  قزووية عمووؼ اآلثووار البحوورى 
مووؽ خوو ل درااووة البقاوووا السادوووة السؾجووؾد فوو  قااعوول اإلندووان مووع البحيوورات واألنهووار 

 ،موؽ جامعوة زريتؾريوا وكيو  قواون  أعزاءولقد اشتسما هذا الستسؾعة عم   ،البحيرات
 معمؾمات.  واختراص

  :*الستسؾعة االفتراضية ألبحاث السياا
بتامعة زريتؾريا وعسمؾن ف  متال البحوؾث  اقدس   18اشترا ف  هذا الستسؾعة 

وقكشؾلؾجيوووا  ،والتيئيوووة ،والهشداوووية ،والزراةيوووة ،السائيوووة موووول أقدوووام العموووؾم الظتيعيوووة
ولقد اشترا بعض  ،ومتسؾعة مؽ السحاضريؽ الستخرريؽ ف  هذا الستال ،السعمؾمات

لستعمقوة ا القزواوالسشاقذوة   مؽ هوذا األقدوام فو  متتسوع السساراوة االفتراضو عزاءاأل
 بأبحاث السياا.

  :الستسؾعة االفتراضية ف  الهشداة السعسارية*
ومحاضور  ،سؾعة مؽ ط ب قدوؼ الهشداوة السعساريوة بالتامعوةتوقتكؾن هذا الس

 وأخرائ  معمؾمات واألفراد السهتسيؽ بستال الهشداة السعسارية.
  :*متسؾعة السكتبة التيظرية األفريؿية
ن ومتسؾعة موؽ السوزارعيؽ ولقود ؾالختراء والباحو ولقد اشترا ف  هذا الستسؾعة

قتعمق بالسواعز وحيؾانوات الت  سذك ت الشبكة اإلنترنا حؾل  عترقؾاصمؾا مع بعزهؼ 
 السشظقة.
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 :الداخمية بتامعة زريتؾريا والت  قسوما ف  اآلق متتسعات السساراة  )ب(
  :*متسؾعة متخرر  السعمؾمات

ة موؽ الستخررويؽ فو  متوال السعمؾموات ويتكؾن متتسع السساراة موؽ متسؾعو
خدموة السعمؾموات األكادوسيوة بالتامعوة وقتتسوع الستسؾعوة السكؾنة لمؽ جسيع الؾحدات 

 لؾجه مرة واحدة كل شهر. اوجه  
  :السخزون الرقس *متسؾعة 

مووؽ قبووادل السعرفووة  عزوواءزوودأت هووذا الستسؾعووة برووؾرة  يوور راووسية لتسكوويؽ األ
ا فو  الؾصوؾل إلو  السعمؾموات السظمؾبوة مباشورة وبدورعة حؾل "السعرفة الرقسيوة" ودورهو

 فائقة.
  : ير الراسية لكترونية*شبكة ختراء السعمؾمات اإل 

ولقوود قووؼ إنذوواء هووذا الستسؾعووة مووؽ خوو ل متخرروويؽ فوو  خدمووة السعمؾمووات 
اوؾاء موؽ  لكترونيوةوقتذارا هذا الستسؾعوة قزوية السعمؾموات اإل  ،األكادوسية بالتامعة

 والهاق . لكترون لؾجه أو مؽ خ ل االقرال عتر التريد اإل  اوجه   خ ل السقاب ت
  :متتسعات السساراة ف  جامعة زريتؾريا مؽ خ ل عدة مراحل ه  تولقد قظؾر 

ومحاولووة العوووؾر عموو  متووال  ،زداوووة قذووكيل متتسووع السساراووة :السرحمووة األولوو 
السعمؾمات أو أميؽ ر دور أخرائ  رويشح ،عزاءمحدد إلوتاد أرضية مذتركة لربط األ

وقعريوا  ،السكتبة ف  هذا السرحمة فو  قحديود السرشوحيؽ السشااوتيؽ لستتسوع السساراوة
وإجوراء السقواب ت  ،اإلدارة عم  مزسؾن متتسوع السساراوة لمحروؾل عمو  الودعؼ الو زم

 وقدهيل الحؾار التساع .
 ويذووكمؾن متتسووع السساراووة ويزووعؾن  امع وو عزوواءوتتسووع األ :السرحمووة الوانيووة

ويقؾم أخرائ  السعمؾمات ف  هذا السرحمة بالؿيام زدور السيدور موؽ  ،مبادئه األاااية
مووؽ  امع وو عزوواءخوو ل إعووداد وقيدووير وقؾثيووق اجتساعووات الستسؾعووة وقيدووير قؾاصوول األ

 خ ل شبكة اإلنترنا.
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 ،الستتسووع فوو  قشايووذ أنذووظة الستتسووع وعسمياقووه أعزوواءيتوودأ  :السرحمووة الوالوووة
عمؾمووات زترووسيؼ وعقوود الشوودوات والسووؤقسرات وقحديوود الوودعؼ الوو زم ويقووؾم أخرووائ  الس

 وقشغيؼ جدول األعسال.
فائدة الستتسع والت  قغهر ف  صؾرة قبوادل السعرفوة زويؽ قتزب  :السرحمة الرابعة

ويقوؾم أخروائ  السعمؾموات  ،مؽ خو ل العسول التسواع  والتعواون موع بعزوهؼ عزاءاأل
 ،  االلتزام بأدوارهؼ وإنذواء روابوط عمو  اإلنترنواعم عزاءف  هذا السرحمة زتذتيع األ

وإقاموة  ،عتور شوبكة اإلنترنوا ومعالتوة القزواوا التشغيسيوة عزواءونذر قرص عوؽ األ
 قخاذ القرارات ف  متتسع السساراة.روابط مع متتسعات مساراة أخرى والسداعدة ف  ا

اراوة موع متتسوع السس أعزاءف  هذا السرحمة إما أن يتكيا  :السرحمة الخامدة
إلو  االناروال عوؽ  عزواءاإلزداع أو وزظر األؾا إل  االزتكار و الت ييرات الحادثة ويتته
ويكووؾن دور  ،إذا كووان الستتسووع ال وحقووق الهوودف السرجووؾ مشووه االستتسووع والسزوو  قوودم  

إذا ر تووؾا موورة أخوورى فوو  أن  عزوواءأخرووائ  السعمؾمووات فوو  هووذا السرحمووة مدوواعدة األ
 .اوتتسعؾا مع  

ت متتسعات السساراة ف  جامعة زريتؾريا عم  قبادل السعرفوة ونقمهوا ولقد ااعد
وزيوادة االزتكوار وقحوؾل الكويور موؽ  ،وإثراء األفكار عتر الحدود التشغيسيوة ،إل  اآلخريؽ

وكان هشاا العديد مؽ العؾامل الت  اواعدت عمو  نتواح  ،الستتدئيؽ إل  ختراء عزاءاأل
  :ا يم متتسعات السساراة بالتامعة قتسول ؼيس

عموووو   عزوووواءفوووو  قحايووووز األ اأاااووووي   احيووووث أدت اإلدارة دور   :اشووووتراا اإلدارة -
 السذاركة ف  متتسعات السساراة.

 لمسذاركة ف  متتسعات السساراة. عزاءقؾفير الؾقا ال زم لأل -
فوو  هووذا الستتسعووات بالسكافوولت  عزوواءرقووبط اشووتراا األا :السكافوولت والحووؾافز -

 عم  االهتسام زهذا الستتسعات. عزاءألوالحؾافز السادوة مسا وحاز ا
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حيث وجودت التامعوة أن حتوؼ متتسعوات السساراوة  :حتؼ متتسعات السساراة -
فكمسووا زاد حتووؼ الستسؾعووة زادت صووعؾبة  ،اعزووؾ   20 – 15السوووال  وروول مووؽ

 .عزاءقبادل السعرفة زيؽ األ
حيوث كوان لودور أخروائ  السعمؾموات دور  :دور السيدر ف  متتسوع السساراوة -

 ز ف  قشغيؼ اجتساعات وأنذظة متتسعات السساراة.بار 
وصوووواحات الؾيوووو   لكترونووو ،ااوووتخدام قكشؾلؾجيووووا السعمؾموووات مووووول التريوووود اإل  -

 مع بعزؼ. عزاءوالسدونات و يرها والت  ااعدت عم  ااتسرار قؾاصل األ
  أستزانيب: - بثبَيا 

لتشوؾب  مووؽ الكوورة هوو  الدولوة الؾحيوودة التوو  قسوول قووارة كاممووة وققوع فوو  التووزء ا أاوتراليا
 The Australianاوترالية إقمويؼ العاصوسة األ :ميسويؽ هسواقإلو  إ أاوترالياوقشقدوؼ  ،األرضوية

Capital Territory   واإلقموويؼ الذووسالThe Northern Territory،  واووا والوووات
 أاووترالياوجشووؾب  Queenslandوكؾيشزالنوود  New South Walesنيؾاوواوث ويمووز  :يهوو

South Australia دوووووسانيا وقTasmania  وؼيكتؾريووووواVictoria  ال ربيوووووة  أاوووووترالياو
Western Australia،  أمووا العاصووسة فهوو  كووانتراCanberra  وققووع فوو  إقموويؼ العاصووسة

ووو اجشووؾب خوووط االاوووتؾاء وقتووأثر كويووور   أاوووترالياكسوووا ققووع  ،األاووترالية الؾالووووات  ابسشاخووه خرؾص 
 ،االووات الذوسالية بظقوس معتودل ورطو  ندوتي  قتستع الؾ  ،وخ ل الذتاء ،الذسالية مول كؾيشزالند

والم وة الرئيدوية  ،زيشسا قتأثر الؾالوات التشؾبية بظقس بارد خاصة فو  شوهرى يؾليوؾ وأ دوظس
 4ه  الم ة اإلنتميزية وه  السدتخدمة مؽ قتل معغؼ الدوكان ولكوؽ هشواا حوؾال   أاترالياف  

 .(95)م ييؽ ندسة يتحدثؾن ل ات أخرى 
 ،كؼ مؽ الذرع إلو  ال ورب 4000حؾال   والت  قستد أاترالياؼ دولة إل  كتر حت اونغر  
ذلووػ إلوو  وجووؾد مووا ودووس  بالعزلووة  ىفمقوود أد ،كووؼ مووؽ الذووسال إلوو  التشووؾب 3700وحووؾال  

إن كول هوذا التحودوات الت راؼيوة  ،ف  السشاطق الريؽيوة مشهوا بالؾحدة خاصة الت راؼية والذعؾر
وعموو  السعمسوويؽ الووذيؽ وحتوواجؾن إلوو  الوودعؼ السهشوو  عموو  متووال التعموويؼ قووأثير قووؾى  كووان لهووا

 أعزوواءور ووؼ أن  ،إلوو  إنذوواء متتسعووات السساراووة أاووتراليالووذا اقتهووا  ؛والتااعوول مووع أقوورانهؼ
وهذا الستتسعات قد ال وتتسعؾن كل يؾم ولكشهؼ وتدون ؾيسة فو   لؾجوه  اقاواع قهؼ اوؾاء وجه 
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ا مع و ن عمو  حول مذوك قهؼ ويشاقذوؾ امع و ن معمؾماقهؼ ويعسموؾ اأو عتر اإلنترنا ويتذاركؾن مع  
 .(96)قظمعاقهؼ وطسؾحاقهؼ
متتسعات السساراة ااوتراقيتية أاااوية فو  قظتيوق نغوام التودري   أاترالياكسا اعتترت 

حيووث التزمووا الدولووة زتووؾفير مووؾارد هائمووة  ،األاووترال القووؾم  بقظوواع التوودري  والتعموويؼ السهشوو  
لمسساراووة وزووؼ أكووور مووؽ  امتتسع وو 48ثووؼ قووؼ زشوواء  ،2001متتسووع قتريتوو  عووام  16لتسؾيوول 
وبم  إجسال  الستتسعات التو  قوؼ قسؾيمهوا مشوذ عوام  ،2003عام  أاتراليامذارا حؾل  2323
وأوضووب التقووؾيؼ الووذى قووام بووه قظوواع  ،مووا يزيوود عووؽ مائووة متتسووع ،2006حتوو  عووام  2001

دووتل السشااووبة لزيووادة رأس أن متتسووع السساراووة يتوويب ال األاووترال التوودري  والتعموويؼ السهشوو  
موؽ قشسيوة وقؾاويع نظواع ع قواقهؼ موع أقورانهؼ وموع ؽ السساراويؽ ك  وس  كسوا و   ،اع سوالسال االجت

 .(97)األاترال والتعميؼ السهش  السدئؾليؽ ف  قظاع الرشاعة والتدري  
   :األستزانيخيجتًعبد انًًبرسخ فٗ ثعض انجبيعبد 

ساةيوة زويؽ األكوادوسييؽ وضورورة تجالع قات اال اترالية أهسيةلقد أعهرت الدرااات  األ
وقعتتور متتسعوات السساراوة  ،التؾصل إلو  واويمة قسكوؽ األكوادوسييؽ موؽ االقروال موع بعزوهؼ

ووو فكسوووا قتشوووا  ،ةاوووترالياألتامعوووات ال فووو  اموووؽ أهوووؼ قموووػ الؾاوووائل التووو  يوووتؼ ااوووتخدامها حالي 
فوو ن التامعووات لووؼ  اووتراليا،أالسؤادووات الرووشاةية متتسعووات السساراووة لتظووؾير الرووشاعة فوو  

لتووأت التامعووات إلوو  زشوواء متتسعووات السساراووة  فقوودقختموو  عووؽ هووذا السؤادووات الرووشاةية 
 ؛وكانا هشواا أموموة عديودة عمو  ذلوػ ،الكتداب السعرفة وقظتيقها وقبادلها ونقمها إل  اآلخريؽ

 ؛ساراوةمتتسعات السققؾم عم  دعؼ  Griffith Universityؾثيقة ايااات جامعة جرياث ف
قوود قامووا التامعووة زترووسيؼ وبشوواء خسدووة متتسعووات مساراووة بالتامعووة قعسوول لسوودة خسدووة إذ 

زتعيوويؽ اثشوويؽ موووؽ  Deakin Universityكسووا قامووا جامعووة دوكووويؽ  ،اققريب وو اعذوور شووهر  
لمعسوول مووع فريووق متخرووص لتظووؾير زوورامج  2007عووام الووتعمُّؼ التعموويؼ و معهوود  مووؽاألكووادوسييؽ 

لقد قاما جامعة دوكيؽ زهوذا السبوادرة لودعؼ مدوؾدة خظوة التامعوة لعوام و  ،متتسعات السساراة
هيئوة التودريس فو  ضوؾء  أعزواءوالت  أشوارت إلو  ضورورة دعوؼ وقذوتيع اجتساعوات  2008

يشزالنووود زووودأت جامعوووة جشوووؾب كؾ كسوووا  ،اهتسامووواقهؼ السذوووتركة لتظوووؾير جؾانووو  التعمووويؼ والوووتعمؼ
University of Southern Queensland   زتكميوا  2006ل مشحوة داخميوة عوام مؽ خو

التامعوة لدرااوة وفهوؼ التحودوات التو  قؾاجوه زشواء متتسعوات  السساراوة فو   أعزواءثشيؽ مؽ ا
 .(98)الستتسع األكادوس 
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وولقد اختم  الهدف مؽ زشاء متتسعوات السساراوة  لديااوة  اموؽ جامعوة إلو  أخورى طبق 
امعوة إلو  حمهوا وموؽ أهوؼ هوذا القزواوا والقزاوا والسذك ت الت  قدوع  الت ،افهادالتامعة وأه

   :ما يم 
  :اىزَْيخ اىَهْيخ (7)

 University of Southern Queensland :(99)جامعة جشؾب كؾيشزالند

قحدوات كتيرة قتعمق بالسظالو  الاردووة والسؤادوية  األاترال يؾاجه قظاع التعميؼ العال  
جوؾدة  اوترالية عمو  قحدويؽاألات ولقد ااعدت متتسعات السساراة بعض التامعو ،والستتسعية
هيئووة التوودريس خاصووة فوو  كميووة اآلداب بتامعووة جشووؾب  عزوواءوالتشسيووة السهشيووة أل ،التوودريس
قرووسيؼ  :فمقوود أقامووا التامعووة متتسووع مساراووة متسيووز شووسل عوودة مؾضووؾعات مووول ،كؾيشزالنوود
كسوا قوؼ  ، بوااوتراقيتيات االحتاوا  بوالظ ،واوسات الخوريتيؽ ،ودمج الؿويؼ األكادوسيوة ،السقرر

فوو  التظووؾير السهشوو   السساراووة متتسووعاراووة لمتعوورف إلوو  أى موودى قوود أثوور ققيوويؼ متتسووع السس
ومووودى قدرقوووه عمووو  نذووور أفزووول السساراوووات لتعزيوووز جوووؾدة التعمووويؼ  ،هيئوووة التووودريس عزووواءأل

 والتعمؼ.
فكوورة متتسعووات السساراووة فوو  جامعووة جشووؾب كؾيشزالنوود بالتعوواون زوويؽ كميووة ولقوود نذووأت 

ولقووود قوووؼ قخرووويص متتسعوووات  ،وكميوووة اآلداب ،ؼووحووودة موووؾارد التعمووويؼ والوووتعمُّ  ،ألعسوووالإدارة ا
هووؤالء ؛ فبالتوودريس لظوو ب الارقووة األولوو  ن هيئووة التوودريس الووذيؽ وقؾمووؾ عزوواءالسساراووة أل

يشب وو  أن قكوووؾن لووديهؼ مهوووارات محووددة حتوو  ودووواعدوا الظوو ب عمووو  اجتيوواز هوووذا  عزوواءاأل
مؽ هؤالء الظ ب وختترون قحؾالت اجتساةيوة وشخروية وأكادوسيوة  فالعديد ؛السرحمة االنتقالية

ريس مدووئؾلية كتيوورة قتوواا دهيئووة التوو أعزوواءلووذا وكووؾن عموو  عوواقق  ؛عشوود التحوواقهؼ بالتامعووات
 هؤالء الظ ب.

فكانووا  عزوواءأمووا عووؽ اجتساعووات األ ،2006وكانووا زداوووة متتسعووات السساراووة عووام 
وقؼ الحرؾل عم  قسؾيل الستتسع مؽ لتشوة  ،ل  نؾفسترقعقد ف  كمية اآلداب مؽ شهر فتراير إ

كسوووا قووؼ ااووتكسال بووواق  التسؾيوول موووؽ قتوول صوووشاديق  ،التعموويؼ والتووودريس بكميووة اآلدابقحدوويؽ 
 البحؾث.

   :ولقد قأل  مذروع متتسع السساراة مؽ مرحمتيؽ
هيئوة التودريس وحتوؾى  عزواءةبوارة عوؽ ااوتظ ع عتور اإلنترنوا أل :السرحمة األولو  -

تسؾعووة أاووئمة قتعمووق زؾاجبوواقهؼ وقرووؾراقهؼ حووؾل التحوودوات األاااووية التوو  عموو  م
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 ،ومووودى ااوووتيعازهؼ لسبوووادرات التعمووويؼ والتووودريس عمووو  مدوووتؾى التامعوووة ،يؾاجهؾنهوووا
 وكذلػ رؤيتهؼ حؾل مدى إمكانية قظؾير مسارااقهؼ.

 ءعزواجتساعات والسقواب ت التظؾةيوة شوبه السشغسوة ألقألاا مؽ اال :السرحمة الوانية -
وف  نهاوة كل اجتساع كوان هشواا ااوتظ ع رأى ةبوارة عوؽ أاوئمة  ،السساراةمتتسع 

وقحديود  ،هيئة التدريس عوؽ مودى ااوتاادقهؼ موؽ االجتسواع عزاءماتؾحة مؾجهة أل
ومودى قوأثير  ،السسيزات وجؾانو  القروؾر ومقترحواقهؼ حوؾل قظوؾير متتسوع السساراوة

 دريس.هيئة الت أعزاءمتتسع السساراة عم  مساراات 

الذوهر  ؽمتتسع السساراوة يتقوازمؾن يوؾم الخسويس موؽ األاوتؾع الرابوع مو أعزاءوكان 
هيئووة  عزوواءدوور ألي  ويتكووؾن الستتسووع مووؽ م   ،زوويؽ الدوواعة الوانيووة مدوواء  وحتوو  الرابعووة مدوواء  

 – 6ورول عوددهؼ موؽ  أعزواءومتسؾعوة  ،در مؽ وحدة دعؼ التعمويؼ والتودريسي  وم   ،التدريس
مووؽ  عزوواءور ووؼ أن األ ،ومدووئؾل االقرووال زوويؽ الكميووات ،مختماووة مووؽ قخررووات أعزوواء 9

قخررووات مختماووة إال أن الوورابط السذووترا زيووشهؼ هووؾ أنهووؼ وقؾمووؾن بالتوودريس لظوو ب الارقووة 
 األول .

وركوزت مؾضوؾعات متتسووع السساراوة عموو  قزواوا أاااوية مووول ااوتراقيتيات االحتاووا  
 كادوسية.يؼ األ والؿ ،وقرسيؼ مقررات الارقة األول  ،بالظ ب

   :ققييؼ متتسع السساراة
 ،والتحميول الشوؾع  لمتيانوات ،هيئوة التودريس أعزاءؼ الستتسع عم  مقاب ت ياعتسد ققي

ولقود  ،هيئوة التودريس إلو  األفزول أعزواءوقؾصما نتائج التقييؼ إل  قظؾير وق يير مساراوات 
ئووة هي أعزوواءثقافووة  أن متتسووع السساراووة قوود اوواعد فوو  ق ييوور عزوواءاعتتوور العديوود مووؽ األ

نوادر  اوعتتور أمور   األاوترال التعمويؼ  جر ؼ أن الت يير ف  السساراات التدريدية ف  زورامالتدريس 
 .االحدوث حيث قدتخدم معغؼ التامعات ناس الظرع التدريدية الت  قتبعها دائس  

فوو  متتسووع السساراووة قوود وفوورت الارصووة  عزوواءاألكسووا أعهوورت الشتووائج أن اجتساعووات 
السساراووات التدريدووية ومعرفووة مووا واعمووه اآلخوورون فوو  مووة اآلخووريؽ وقبووادل أمومووة حووؾل لسقاز

هيئوووة  أعزووواءفووو  قزويووود  اأاااوووي   اكسوووا أدى متتسوووع السساراوووة دور   ،التخرروووات السختماوووة
الهودف  "ق ييور"أجشدة التدد والقدام  وضع  عزاءوااتظاع األ ،التدريس التدد بالخترة ال زمة

هيئووة التوودريس عموو   أعزوواءارة فوو  التامعووة لزوورورة ق ييوور مساراووات مشهووا الزوو ط عموو  اإلد
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ف  الحرؾل عم  مزيد مؽ التدري  وإقامة مزيود موؽ  عزاءمدتؾى التامعة بالكامل ورغبة األ
الذيؽ قسا مقازمتهؼ عم  ؾيوامهؼ بو جراء العديود  عزاءفمقد أقر  التية األ ،متتسعات السساراة

ؼ التدريدوووية كشتيتوووة مباشووورة النزوووسامهؼ إلووو  متتسوووع موووؽ الت ييووورات السخظظوووة لسساراووواقه
 السساراة.

  ىنززوًّ:اإلاىزؼيٌ   (9)

 The Australian Catholic University :(100)اتراليةالتامعة الكاثؾليكية األ
وهوو  جامعووة حكؾميووة لهووا  ،م1991عووام  أاووترالياقووؼ افتتوواح التامعووة الكاثؾليكيووة فوو  

وعمووؾم  ،التامعووة قحتووؾى عموو  كميووة العمووؾم والاشووؾن والتربيووةو  أاووتراليا،فووروع فوو  جسيووع أنحوواء 
و ،والامداة والعقيدة ،الرحة وبورامج أخورى قوتؼ  ،لؾجوه اويؾجد بالتامعة زرامج قعميسية قوتؼ وجه 

   :ن لمدرااة بالتامعة وهساان أاااياوهشاا نسظ ،عتر اإلنترنا
ووووإالسعووووزز الووووتعمُّؼ  - ووووالووووتعمُّؼ وهووووؾ  ،الكتروني  الووووتعمُّؼ ؾجووووه ويروووواحبه ل االووووذى يووووتؼ وجه 

 .لكترون اإل 

 ،بذووكل كامول حيووث يوودرس الظو ب عووؽ بعوود موؽ خوو ل الايووديؾهات لكترونوو اإل الوتعمُّؼ  -
 إل  جان  متسؾعة مؽ الؾاائط األخرى مول زرامج الت  دى إف.

 جسيووع أنحوواءمووؽ مختموو  فروعهووا فوو   عزوواءالتامعووة أن قتسووع األولقوود ااووتظاعا 
ولقود كوان السذوروع موؽ ضوسؽ خظوة  لكترونو ،ؼ اإل ساراوة لموتعمُّ ف  مذروع متتسع الس أاتراليا

هووذا الخظووة ضوورورة ققوودوؼ الوودعؼ والتوودري  فمقوود حووددت  ،ؼالتامعووة االاووتراقيتية لمتعموويؼ والووتعمُّ 
 .لكترون اإل التعمُّؼ هيئة التدريس والظ ب والعامميؽ ف  متال  عزاءأل

   :إدارة السذروع
وكانووا هشوواا لتشوووة  ،كادوسيوووة زرعاوووة السذووروعالتامعووة لمذووئؾن األ قووام نائوو  رئوويس 

كسوا كانوا هشواا  ،الستابعة والسراؾبة الت  قاما زؾضع خظة السذوروع وكتابوة داوتؾر السذوروع
ومودير  ،ؼومدير مركز التعمويؼ والوتعمُّ  ،لتشة اإلدارة والؿيادة والت  قألاا مؽ نائ  رئيس التامعة

كسوا قوؼ التعاقود موع  ،ومودير السكتبوات ،السعمؾمواتومدير قدوؼ قكشؾلؾجيوا  ،إدارة التدريس السرن 
عقميووة  اموودير السذووروع الووذى وعسوول عموو  قحقيووق أهووداف السذووروع وقووؼ اختيووارا بحيووث وكووؾن ذ

 .عزاءما ودس  باالشتباا الوقاف  الشاقج عؽ اخت ف ثقافات األ قادرة عم  فهؼ
افووة مقوواب ت ولقوود عسوول فريووق إدارة السذووروع فوو  التداوووة بذووكل افتراضوو  حيووث أن ك

وقسووا السؾافقووة عموو  ايااووة إدارة  ،س وعتوور الهوواق نالاريووق كانووا قووتؼ عتوور الايووديؾ كووؾنارا
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التامعووة زتظتيووق كافووة االاووتراقيتيات األاااووية وقووؾفير والتزمووا  ،2007السذووروع فوو  يؾليووؾ 
 زشغووام الوودوام التزئوو  أعزوواءوبتانوو  فريووق إدارة السذووروع  قووؼ انتووداب  ،أدوات إدارة السذووروع

موؽ قتول متسؾعوة موؽ الؾحودات قتزوسؽ وحودة العوامميؽ فو  الهيئوة اإلرشوادوة األكادوسيوة عتور 
كسا قوؼ اختيوار عزوؾيؽ  ،هيئة التدريس القدام  زها أعزاءوقؼ اختيار عزؾيؽ مؽ  ،اإلنترنا
واثشوويؽ مووؽ العووامميؽ فوو  التشيووة التحتيووة  ،السكتبووة أعزوواءوأحوود  ،الوودعؼ الاشوو  أعزوواءمووؽ 

 عمؾمات والدعؼ الظ ز .لتكشؾلؾجيا الس
  :قشايذ السذروع

إن قتربة الاريق السختمط كانا أكور إثارة لمتحودى بدوت  الظتيعوة االفتراضوية لمسذوروع 
ن فو  مختمو  فوروع التامعوة فو  مشواطق مختماوة فو  وذور تالاريق مش أعزاءف ،وطريقة قشايذا

موؽ قخرروات مختماوة اريوق ال أعزواءكسوا أن  ،لؾجوه كاريوق كامول اولؼ يتقازمؾا وجه   أاتراليا
 ا ااعد عم  قبادل السعرفة زيشهؼ.مس

القودام  بوأدوار متسيوزة حيوث عسموؾا كسدتذواريؽ عتور هيئوة التودريس  أعزواءولقد قوام 
هيئوة  أعزواءمع زم ئهؼ مؽ  لكترون اإل التعمُّؼ اإلنترنا وقامؾا زشذر ختراقهؼ ومعارفهؼ بذأن 
كسوا  ،األاوتؾةية والتؾاصول عتور مؾقوع بو ا زوؾرد التدريس مؽ خ ل ندوات الايوديؾ كوؾنارانس

و خواص  إلكترونو لؾجوه وقوؼ إعوداد زريود  اكان هشاا قؾاصل عوؽ طريوق التمدوات التو  قوتؼ وجه 
 .لكترون اإل التعمُّؼ بظرح وإجابة األائمة الستعمقة ب

مووؽ ذوى الختوورة فوو  هووذا الستووال ققوودوؼ محاضوورات عتوور اإلنترنووا  عزوواءوااووتظاع األ
السذروع جسيوع مدواهسات ولقد قدرت إدارة  ،التدد ف  هذا الستال عزاءؼ مؽ األودعؼ زم ئه

 عزواءحيوث كوان هشواا متسؾعوة موؽ القورارات قتعموق بالسكافولت والحوؾافز ليذوعر األ ،عزاءاأل
 بالتقدير ال زم.

وقوؼ رفعهوا أما عؽ مشدوب أو مراال السكتبة فقد قام ب عداد ققارير عؽ قظؾر السذروع 
واإلعو ن عوؽ  ،عزواءكسا كانا مهسته زوث روح الحسواس لودى األ ،إدارة السذروع أعزاءإل  

ومداعدة الظ ب فو  حول  ،عم  السؾقع السخرص لمسكتبة لكترون السرادر التديدة لمتعمؼ اإل 
ولقود قوؼ  ،ركتهؼ السعوارف موؽ خو ل ورش العسولالسذك ت الستعمقة بالتان  التكشؾلؾج  ومذوا

موع خظوة السذوروع حتو  وكوؾن هشواا قشااوق زويؽ أهوداف التامعوة  ربط خظة التؾدة بالتامعة
 وأهداف السذروع.
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   :أدوات التؾاصل ف  السذروع
ومووؤقسرات الايووديؾ  ،مووؽ خوو ل مؾقووع السذووروع عزوواءعشوود زداوووة السذووروع قؾاصوول األ

وخو ل مرحموة قظوؾير السذوروع كووان هشواا اجتساعوات مشتغسوة زويؽ مودير السذووروع  ،التساةيوة
 ،وققودوؼ الت ذووة الراجعووة ،سذوروعومراجعوة خظووط ال ،يوق لتقودوؼ ققريوور عوؽ السذوروعوبواق  الار 

الاريووق مووؽ إدارة السخوواطر فوو  السذووروع  أعزوواءاووتل لمسخوواطر حتوو  يووتسكؽ  هشووااكووان كسووا 
وخ ل مرحمة التشايوذ كانوا هشواا أنذوظة قرويتيوة لمسذوروع  ،كتزء ال يتتزأ مؽ إدارة السذروع

 عؽ السذروع ف  مت ت ومقاالت التامعة. وقؼ الشذر ،مول السمرقات
   :إدارة السعرفة (3)

 Griffith University                                               :(101)جامعة جرياث
قتسيوووز متتسعوووات السساراوووة فووو  جامعوووة جرياوووث بأنهوووا قظؾةيوووة وقعتسووود عمووو  رغبوووة 

 ،سر لتظوؾير متوال السساراوة السختوارف  السذاركة زهذا الستتسعات وقاواعمهؼ السدوت عزاءاأل
وقشسيووة  ،وحوول السذووك ت ،وققووؾم متتسعووات السساراووة فوو  جامعووة جرياووث عموو  قبووادل السعرفووة

وبهووذا  ،كسشتوودى ااتذووارى وقشوواة لمسعمؾمووات كسووا قعسوول ،وقعزيووز االزتكووار ،أفزوول السساراووات
 ،ؼالتعموويؼ والووتعمُّ  االاووتراقيتية فوو  امعووة خاصووة ؼيسووا يتعمووق بأولؾياقهوواوسكشهووا دعووؼ عسوول الت

 والسداهسة ف  زشاء السعرفة وقحديؽ الشتائج.
   :ال رض مؽ إنذاء متتسعات السساراة بتامعة جرياث-1

قووؼ إنذوواء متتسعووات السساراووة فوو  جامعووة جرياووث كااووتراقيتية لتشوواء السعرفووة ولتعزيووز 
   :ات التاليةأو أكور مؽ األولؾي ةلذا قركز متتسعات السساراة عم  واحد ؛أفزل السساراات

   :زشاء السعرفة وقبادلها )أ(
تشوواء معرفووة ؛ فعتتوور زشوواء السعرفووة وقبادلهووا مووؽ السهووام الرئيدووية لستتسعووات السساراووةو

لوووذا قركوووز متتسعوووات  ؛فووو  جامعوووة جرياوووثالوووتعمُّؼ التعمووويؼ و جديووودة موووؽ شوووأنه قحدووويؽ نؾةيوووة 
ووقبالسساراة عم  البحث عؽ السعرفة وقرقيتها وقشغيسها وقؾزيعها  عمو   اادلها مع التركيز أوز 

 ملء الاتؾات السعرؼية.
   :حل السذك ت )ب(

حيوووث وقوووؾم  ،معغوووؼ متتسعوووات السساراوووة لوووديها عشرووور مذوووترا وهوووؾ حووول السذوووك ت
 اآلخريؽ لحل السذك ت األاااية بالتامعة. عزاءمؽ ذوى الخترة بالتعاون مع األ عزاءاأل
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   :)ج( أفزل السساراات
وقووود وكوووؾن موووؽ ضوووسؽ  ،ونذووورها ،مووو  قظوووؾير السساراووواتيركوووز متتسوووع السساراوووة ع

 مذروعات هذا الستتسع قؾثيق هذا السساراات والعسل عم  نذرها داخل التامعة.
   :)د( التعاون 

دووتشد إلوو  قزوواوا ذات أهسيووة ألنهووا ق عزوواءققووؾم متتسعووات السساراووة عموو  قعوواون األ
عمو   عزواءعد التعواون زويؽ األويدوا ،، وقركز عم  متاالت السعرفة التديودة والشاشوئةمذتركة

 الشذر الدريع لألفكار والسؾارد التديدة.
   :العزؾية -2

ويسكوووؽ الحروووؾل عموووو   ،بتامعوووة جرياوووث عزووواءقخروووص متتسعوووات السساراوووة لأل
كسا قعسل التامعة عم  قحديد نظاع كول متتسوع مساراوة وال ورض مشوه  ،العزؾية مؽ التامعة

 ل نزسام إليه. عزاءقتل دعؾة األ
   :داف متتسعات السساراةأه -3

إن الهوووودف األاااوووو  لستتسعووووات السساراووووة فوووو  التامعووووة هووووؾ قحقيووووق األولؾيووووات 
االاووتراقيتية لمتامعووة والستسومووة فوو  قعزيووز التعوواون زوويؽ التخررووات السختماووة مووؽ أجوول زشوواء 

ويوتؼ قحقيوق  ،لذا يتؼ قذتيع كل متتسع مساراة عم  قحديد أهدافه الخاصوة ؛السعرفة وقبادلها
ويوتؼ ققودوؼ هوذا الشتوائج والتؾقعوات فو   ،ألهداف هوذا الستتسوع عزاءػ مؽ خ ل قؾقعات األذل

وبستورد االقاواع يوتؼ نذور  ،حتو  يوتؼ االقاواع حوؾل أهوداف الستتسوع عزواءاالجتساع األول لأل
 .عزاءكسا يتؼ مراجعتها بذكل دورى بالتذاور مع األ ،األهداف عم  مدتؾى التامعة

   :عات السساراةمبادئ قذ يل متتس -4
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   :التالية ئمع مراعاة السبادقذ يل متتسعات السساراة ف  جامعة جرياث  يتؼ
 اإلع ن عؽ مؾاعيد كل اجتساع قتل شهر واحد عم  األقل. -أ
 وإكدازهؼ معارف جديدة. عزاءؼ األقداعد االجتساعات عم  قعمُّ أن  -ب
 بانتغام ف  أعسال وأنذظة الستتسع. عزاءاأل مداهسة -ج
وقحديود السؾضوؾعات التو  اويتؼ مشاقذوتها  ،قحديد جدول أعسال راس  لكل متتسع -د

 ف  االجتساعات وإحالة زشؾد هذا السشاقذات إل  الرئيس والسشدق.
 قحديد اتل لكل عزؾ وذسل اختراصه وختراقه. -هو
 الحاا  عم  الخرؾصية والدرية داخل الستتسع. -و
 بعد كل جمدة. عزاءقؾزيع ممخص خاص بالسشاقذات عم  األ -ى
 قدوير مشر  الرئيس كل ث ثة أشهر. -ز

   :التشديق والدعؼ-5
ووو اقوووؾفر جامعوووة جرياوووث مشدووووق   كسوووا قوووؾفر أموووواكؽ  ،لستتسعوووات السساراوووة زهوووواا عسمي 

كسووا قذووتع التامعووة  ،والوودعؼ اإلدارى  ،وققوودوؼ الؾجبووات عشوود الحاجووة ،االجتساعووات والروويانة
 ،عزوواءعمو  ؾيستهووا بالشدووبة لأل ي وواقؾ  ان ذلوػ وعتتوور مؤشوور  متتسعوات السساراووة ذاقيووة الوودعؼ أل 

وهشاا متسؾعة مؽ اآلليات قد قداعد ف  قذوتيع الودعؼ الوذاق  لستتسعوات السساراوة مشهوا موا 
   :يم 
و يرهوا موؽ  ،عم  الؿيام زدور السشذط والسحاز فو  االجتساعوات عزاءقذتيع األوسكؽ  -أ

 األنذظة وذلػ لتبادل السعرفة والخترات.
متتسووع السساراووة زتووؾفير الوودعؼ التذوو يم  عتوور  أعزوواءخوو ل مرحمووة التأاوويس وقووؾم  -ب

   :اإلنترنا مؽ خ ل األنذظة التالية
 .لكترون عم  السشاقذة عتر التريد اإل  عزاءقذتيع مذاركة األ -

 إنذاء صاحة وي  خاصة بستتسع السساراة حت  قكؾن أداة مايدة لتبادل السعرفة. -

 عتر اإلنترنا قؾفر معمؾمات حؾل متتسعات السساراة بالتامعة.وسكؽ إنذاء روابط  -
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   :أعسال السشدق-6
عمو  الودعؼ الوذاق  إلو  حود كتيور ويتشواقص  اعشدما يشزج متتسع السساراة وربب قادر  

ولكؽ لمحاوا  عمو  االاوتسرارية وضوسان قحقيوق الستتسوع ألهدافوه يشب و   ،دور التشديق والدعؼ
   :ظة التاليةعم  السشدق الؿيام باألنذ

 وصاحة الؾي . لكترون عتر التريد اإل  عزاءقدتيل مذاركات األ -

 قحديث صاحة الؾي . -

 قشغيؼ أماكؽ االجتساعات والسظاعؼ. -

 عم  حزؾر االجتساعات. عزاءقحايز األ -

 إعداد متتسع السساراة بالسؾاد والسعمؾمات السايدة. -

 رى ذات الرمة.قبادل السعمؾمات حؾل الزائريؽ والختراء واألحداث األخ -

 :التقييؼ -7
كسوا يوتؼ  ،وقعميقواقهؼ عزواءيتؼ ققيويؼ متتسوع السساراوة موؽ خو ل قحميول مذواركات األ

   :كسا وذسل التقييؼ ما يم  ،ققييؼ نتائج الستتسع بذكل دورى 
 مدتؾى السذاركة ف  السشاقذات. -

 العروض التقدوسية واالجتساعات. -

 السذاركيؽ. عزاءأنذظة وأعسال األ -

 ؾر االجتساعات.ندبة حز -

 .عزاءرضا األ -

 السساراات.أفزل  -
   :إ  ع متتسع السساراة -8

   :قد يتؼ إ  ع متتسع السساراة ف  أى مؽ الحاالت اآلقية
 الستسؾعة. أعزاءقؾؾا نذاط  -

 قحقيق الستتسع لم رض الرئيس مشه. -

 إذا قؾصما نتائج التقييؼ أن الستتسع لؼ وعد وخدم ال رض الذى أنذ  مؽ أجمه. -

   :شد إ  ع متتسع السساراة يشب   التركيز عم  اآلق وع
 حؾل إ  ع متتسع السساراة. عزاءااتذارة األ -
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 إنتازات الستسؾعة.ونذر قحديد  -

 .عزاءبسداهسات األاالعتراف  -

كسوا وسكوؽ  ،بذكل راس  بأن متتسوع السساراوة اويتؼ إ  قوه عزاءإخظار جسيع األ -
 .لكترون إراال اإلخظارات عتر التريد اإل 

   :الؾالوات الستحدة األمريكية - اثالو  
ققووووع الؾالوووووات الستحوووودة األمريكيووووة فوووو  قووووارة أمريكووووا الذووووسالية عموووو  مدوووواحة قوووودرها 

وو اكشوودا وشوورق   وقحوودها شووساال   ،امربع وو اكيمووؾ متوور   9842696 السحوويط  االسحوويط األطمدوو  و رب 
مريكيوة نتيتوة القدواع وقتعودد صوؾر السشواخ فو  الؾالووات الستحودة األ ،السكدويػ االهادى وجشؾب  

قتسيوز بواخت ف السشواخ موؽ مشظقوة ولهوذا ف نهوا  ؛السداحة وامتدادها عم  دوائر عرض مختماة
 .(102) إل  أخرى فسشها القارى واالاتؾائ  والسعتدل والقظت  )البارد(

الووذيؽ هوواجروا مووؽ كوول  ،الستتسووع األمريكوو  مووؽ مووزيج مووؽ األعووراع واألجشوواس"يتكووؾن و
إضافة لدوكانها األصومييؽ مسوؽ عرفوؾا بوالهشؾد الحسور. وأكوور موا  ،اض  التديدةالقارات إل  األر 

حريوة التعتيور واقخواذ وسيز الستتسع األمريكو  احتراموه لماورد الوذى وكاول لوه الداوتؾر واألعوراف 
والتعاوش الدومس  زويؽ األدووان والوقافوات. وبقودر موا هوؾ حوق  ،والحق ف  حياة كريسة ،القرارات

بحريته ف ن القوؾانيؽ قوردع موؽ ودوع  الاوت  ل حريتوه فو  التعودى عمو  حريوة لمارد أن يتستع 
 .(103)اآلخريؽ"

ف  الؾالوات الستحدة األمريكيوة فو  مختمو  الستواالت إال وعم  الر ؼ مؽ التقدم الحادث 
أن العديوود مووؽ الدرااووات قوود قؾصووما إلوو  الوودور البووارز لمع قووات والتاوواع ت االجتساةيووة فوو  

 عسمية التعمؼ.
 United States Officeفمقد أشار مكت  الؾالوات الستحودة إلدارة شوئؾن السوؾعايؽ 

of Personnel Management د اواعد السوؾعايؽ عمو  متتسع السساراة قون إنذاء إل  أ
كسووا قووؼ ااووتخدام متتسعووات السساراووة  ،وقبووادل معووارفهؼ ،مووؽ بعزووهؼالووتعمُّؼ ، و حوول مذووك قهؼ

يتية لسكت  الؾالوات الستحدة إلدارة شوئؾن السوؾعايؽ موؽ خو ل لدعؼ وقحقيق األهداف االاتراق
والتركيووز عموو  التعموويؼ السدووتسر والتوودري  مسووا  ،قظووؾير أفزوول السساراووات الستعمقووة بووالتؾعيا
كسا أن إنذاء متتسعوات مساراوة لمسوؾعايؽ الوذيؽ  ،ااعد السؾعايؽ عم  قحقيق أهداف العسل

 .(104)اقهؼ إل  السؾعايؽ التددنقل ختر  ااعد عم وصمؾا إل  اؽ التقاعد 
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وف  متال التعمويؼ قتول التوامع  أشوار ققريور مكتو  قكشؾلؾجيوا التعمويؼ فو  وزارة التعمويؼ 
 The U.S. Department of Education Office of Educationalاألمريكيوة 

Technology (OET)   أن مذوواركة السعمسوويؽ والظوو ب فوو  متتسعووات السساراووة عتوور إلوو
   :(105)أهسية كتيرة وسكؽ قرشياها عم  الشحؾ التال  انا لهاإلنترنا كا

   :مباشرة )قحدث مؽ خ ل السذاركة ف  األنذظة الستتسعية(أهسية -أ
 شعؾر أقل بالعزلة. -

 االنخراط ف  محادثات مهشية مع السعمسيؽ. -

 قمق  السداعدة والدعؼ. -

 ققدوؼ السذؾرة أو التذتيع. -
   :لع قات الت  وسكؽ أن قكؾن مايدة ف  السدتقتل(محتسمة )السعرفة والسؾارد واأهسية -ب

 قعسيق السعرفة مؽ خ ل عسميات السذاركة السشغسة. -

 الحرؾل عم  مشغؾر أواع مؽ خ ل السساراة. -

 زيادة الوقة بالشاس والذعؾر بالهؾية السهشية. -

 قؾايع شبكة االقراالت السهشية. -

 الؾصؾل إل  السؾارد واألدوات. -

 راد والتساعة.زيادة الوقة ف  األف -
   :األهسية التظتيؿية )الت ييرات ف  السساراة(-ج

 ااتظاع السعمسؾن قرجسة السعرفة إل  مساراة. -

 قام السعمسؾن زتظتيق األفكار والدروس السدتاادة مؽ الستتسع داخل قاعة الدرس. -

 .السدرا  الارلداخل سساراات الق يير  -

 السعرفة مع أقرانهؼ. ااتظاع السعمسؾن ق يير الظرع الت  قبادلؾا زها -

 زدء قتارب التشسية السهشية لمسعمسيؽ اآلخريؽ. -

 إنذاء التتهيزات والسؾاد ال زمة ل اتخدام مؽ قتل السعمسيؽ اآلخريؽ. -

 اآلخريؽ لتقدوؼ السؤقسرات والشدوات. عزاءالتعاون مع األ -
   :األهسية السحققة )التحديشات ف  الشتائج الشاقتة عؽ التظتيق( -د

 داخل السؤادة التعميسية.التعمُّؼ لتؾاصل و قحديؽ ا -
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إنتوواج السعرفووة التوو  قووؤثر عموو  الديااووة التعميسيووة عموو  مدووتؾى السقاطعووة والدولووة  -
 والسدتؾى الؾطش .

   :إعادة صيا ة الؿيسة )الت ييرات ف  فهؼ الشتاح(-هو
قدووت  الحووؾار عووال  التووؾدة فوو  إعووادة التاكيوور فوو  وجهووات نغوور السذوواركيؽ حووؾل  -

ات السختماة وعدم التركيز فقوط عمو  القزواوا الرئيدوية فو  التعمويؼ ودورا فو  السسارا
 الستتسع.

فو  الدوازق أن مدوئؾلياقهؼ السهشيوة ققترور  ن ق يير رأى السعمسيؽ الذيؽ كانؾا وعتقدو -
ؾيادووة موؽ خو ل التوأثير عمو  الديااوة  اوجودوا أن لهوؼ أدوار   ؛ فقودفقوطعم  الظو ب 

الووتعمُّؼ كسووا قعوواونؾا مووع السعمسوويؽ اآلخووريؽ لوودعؼ  ،مهووؼالعامووة التوو  قحوودد شووروط عس
 السهش  ف  جسيع مداراهؼ.

أن متتسعوات السساراوة قدواعد السعمسويؽ والظو ب عمو  قحقيوق األهوداف يتزوب  وبذلػ
فوواألفراد يتعمسووؾن بااووتسرار مووؽ بعزووهؼ ويتووأثرون بذووبكة الع قووات والووروابط  ،السرجووؾة مووشهؼ

وهذا مؽ شأنه أن وزيا إل  ختراقهؼ ويشس  معوارفهؼ ويحدوؽ  ،اها مع  ناالجتساةية الت  وكؾنؾ 
 مؽ عسمية التؾاصل داخل السؤادة التعميسية وخارجها.

  :يجتًعبد انًًبرسخ فٗ ثعض جبيعبد انٕليبد انًتحذح األيزيكيخ

قتتووه العديوود مووؽ جامعووات الؾالوووات الستحوودة األمريكيووة إلوو  معالتووة قزوواواها الحاليووة 
وإدارة  لكترونو ،اإل الوتعمُّؼ و  ،التشسيوة السهشيوةوقعتتر  ،خ ل متتسعات السساراة والسدتقتمية مؽ

ويسكووؽ عوورض دور متتسعووات السساراووة فوو  بعووض التامعووات  ،السعرفووة مووؽ أهووؼ هووذا القزوواوا
   :األمريكية لسؾاجهة هذا القزاوا عم  الشحؾ التال 

  :انتًُيخ انًُٓيخ (1)

 The University of Iowa                                     :(106)جامعة آيؾا
حوويؽ قامووا "جامعووة  2006زوودأت فكوورة متتسووع السساراووة متعوودد السؤادووات فوو  عووام 

كميووات لمروويدلة مووؽ جامعووات مختماووة ضووسؽ فاعميووات االجتسوواع  7آيووؾا" زتشغوويؼ اجتسوواع وزووؼ 
 ،San Diegoالدوشؾى األول لمرابظوة األمريكيوة لكميوات الرويدلة والوذى عقود فو  اوان دييتوؾ 

وخظظوؾا لعقود اجتسواع آخور  ،ف  هوذا االجتسواع بعوض القزواوا السذوتركةولقد حدد السذاركؾن 
موو  التاكيوور فوو  إقامووة متتسووع يان عئاالجتساعووان الستوود نولقوود اوواعد هووذا ،م2007فوو  يشوواير 
وجامعوة  ،Purdue Universityوذسل العديد مؽ كميات الريدلة ف  جامعة زؾردو مساراة 
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 Theوجامعوووة شووويكا ؾ إيميشوووؾس  ،The Ohio State Universityايؾ والووووة أوهووو

University of Illinois – Chicago،  وجامعوة آيوؾاThe University of Iowa، 
 Theوجامعوووة ميشدوووؾقا  ،The University of Michiganوجامعوووة ميتذوووتان 

University of Minnesota،  وجامعووووة ويدكؾندووووؽThe University of 

Wisconsin التامعووات االقاوواع عموو  أن ققووؾم كوول كميووة مووؽ كميووات الروويدلة زهووذا . ولقوود قووؼ
وقكووووؾن مدووووئؾلة عووووؽ إقامووووة االجتساعووووات  ،لسوووودة عووووامالسساراووووة متتسووووع زتشغوووويؼ أنذووووظة 

 والسذروعات خ ل هذا العام.
قووورار الخووواص ب قاموووة "متتسوووع مساراوووة متعووودد السؤادوووات" موووؽ األجوووؾاء الولقووود نبوووع 

قتعووورض كميوووات الرووويدلة لمعديووود موووؽ  ؛ إذ األمريكوووالتعمووويؼ الرووويدل  والغوووروف التووو  حكسوووا 
 اع مساراة متعدد أمور  سلذا أصبب إقامة متت ،الز ؾط لتظتيق مبادرات التعميؼ التديدة والستتكرة

هيئوة  أعزواءوققوؾيؼ أداء  ،لسؾاجهوة العديود موؽ السذوك ت موول قزواوا التشسيوة السهشيوة احتسي  
لمسحااتية لكافة كميات الريدلة داخل التامعات والسذاركة فو   اؾذج  كسا أنه وقدم نس ،التدريس

 زشاء هذا الستتسع.
هوووذا  بولقووود اوووس ،2010فووو  عوووام وضوووع ميوووواع خووواص ااوووتظاع متتسوووع السساراوووة 

فمقود اشووتسل السيووواع عمو  دور كوول عزووؾ مووؽ  ،وإزووراز دورهووؼ عزواءالسيوواع زتووأطير جهووؾد األ
ولقود كوان هوذا  ،ؼ واألهداف واأل راض الستعمقوة بوالستتسعوالؿي ،والعسميات األاااية ،عزاءاأل

 لتهؾد المتشة التعاونية لتقييؼ التعميؼ الريدل .السيواع بسوابة التداوة الحؿيؿية 
متتسوووع السساراوووة لوووؼ وكوووؽ يتحووتؼ عمووويهؼ العسووول بذوووكل يوووؾم  موووع  أعزووواءور ووؼ أن 

 ،قذواركؾا معمؾمواقهؼقود و  ،إال أنهؼ كانؾا قوادريؽ عمو  زشواء ع قوات قؾيوة موع بعزوهؼ ،بعزهؼ
وقوؼ قكوؾيؽ لتشوة التعواون السؤادو  والتو   ،كسا طؾروا مروادر مذوتركة لهوؼ وقبوادلؾا ختوراقهؼ

 ،وإقاحوووة السشاقذوووات السذوووتركة ،عمووو  قبوووادل ومذووواركة أفزووول السساراوووات عزووواءاووواعدت األ
 .اي  مهش عزاءواألبحاث والست ت والعروض التقدوسية الراسية مسا ااعد عم  قشسية األ

متتسووع  أعزوواءفعشوودما كووان  ،عزوواءكسووا كانووا هشوواا قشسيووة مهشيووة  يوور مباشوورة لأل 
لتمتيووة معووايير االعتسوواد ومحاولووة إوتوواد حمووؾل لمقيووؾد التوو  قارضووها  االسساراووة وتتسعووؾن مع وو

كانوا هشواا ااوتاادة موؽ  ،ؾاع ف  أدوات وأاوالي  ققوؾيؼ األداءتومحاولة ال ،السرادر التديدة
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السذاركيؽ كوان لوديهؼ قودر كتيور موؽ الختورات فو  متوال  ؽفالعديد م ؛اآلخريؽ عزاءاألخترات 
 التقؾيؼ وااتظاعؾا قبادل ختراقهؼ مع اآلخريؽ.

وبسوورور الؾقووا ااووتظاعا لتشووة التعوواون السؤادوو  بستتسووع السساراووة الستعوودد إقامووة 
رجوة إمكانيوة لد عزواءلوذا قظوؾرت ع قوة الوقوة زويؽ األ ؛العديد مؽ التمدات والشدوات الذهرية

وااوتظاع  ،مشاقذة األفكار واالهتسامات والسبوادرات السدوتقتمية موع بعزوهؼ دون قموق أو خوؾف
حيوث اواعد متتسوع السساراوة  ،والتؾافق ف  العسل مع فريق السذوروعات االتلل  مع   عزاءاأل
مووؽ ذوى االهتسامووات السذووتركة عموو  إقامووة مذووروعاقهؼ الخاصووة. وفوو  نهاوووة العووام  عزوواءاأل
 أعزواءخرى قسوما ف  قدرة أى عزوؾ عمو  التقواط الهواق  ومحادثوة أحود أول عهرت ؾيسة األ 

لوذا كانوا هشواا قشسيوة مهشيوة مدوتسرة قحودث موؽ خو ل  ؛الستتسع لظم  الشريحة بحريوة قاموة
 السذاركة والحؾار.

كسوا  ،متتسوع السساراوة عزواءوأصدرت لتشة التعاون السؤاد  متمة ققيويؼ شوهرية أل
ومشاقذووتها فوو  إطووار االجتساعووات التوو  عقوودت  عزوواءاووات اإلنتوواز الذخرووية لألقووؼ قووراءة مم

وختوارون قزوية محوددة ويوتؼ مشاقذوتها عمو  مودار ث ثوة أشوهر  عزواءحؾل ذلػ. كسا كوان األ
 ،هيئوة التودريس بسعامول الرعاووة الظتيوة ل هتسوام بالسرضو  أعزواءهذا باإلضوافة إلو  اشوتراا 

 ؾم ف  األمؾر الستعمقة بالسعامل.نر  الي وقزؾن  وكان السذاركؾن 
عمو  اختبوارات الكميوات األخورى  ل ط و عولقد طؾرت المتشة متودأ االقروال زويؽ الكميوات 

 واالاتاادة مؽ ط ب الدرااات العميا الستسيزيؽ ف  هذ الستال. الستبادل ؼيسا زيشها، تقييؼالو 
 ؛ فقووددة الستتسووعطريقووة قشغوويؼ وؾيوواإلوو  ويرجووع نتوواح متتسووع السساراووة بذووكل كتيوور 
لمؿيوادة يؾضوب دور كول كميوة فو   ي وادور  وضعا المتشة السدئؾلة عوؽ متتسوع السساراوة جودوال  

ووضوع  ،قحديود االجتساعواتوقتزسؽ واجبوات الؿيوادة فو  هوذا العوام  ،قشغيؼ الستتسع لسدة عام
لعوام كسوا أن الكميوة قكوؾن مدوئؾلة فو  هوذا ا ،دات، وقدتيل محاضر االجتساعات والتمالترامج

وحتو  قكوؾن هشواا اوهؾلة فو  انتقوال الؿيوادة موؽ كميوة إلو   ،عؽ قكاليا وناقوات االجتساعوات
فو  التودول(  اأخرى يتذارا الرئيس الحال  لمستتسع مع الرئيس القادم )الذى قؼ قحديدا مدوبق  

 ف  الؿيام زؾاجبات الؿيادة.
ار العووام يؾضووب أعسووال الستتسووع عموو  موودوحرصووا المتشووة عموو  ققوودوؼ ققريوور اووشؾى 

 واألهداف الت  حققها.
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  نكتزَٔٗ:اإلانتعهُّى (0)

  :(107)جامعة زؾردو فؾرت وايؽ -جامعة إندوانا 
Indiana University – Purdue University Fort Wayne (IPFW):  

هو  مؤادوة قعميسيوة عاموة قأادوا  -وأيوؽ جامعوة زوؾردو فوؾرت  –إندوانا إن جامعة 
أقاموا ولقود  ،هسوا جامعوة إنودوانا وجامعوة زوؾردو فوؾرت وايوؽ عؽ طريق دمج جامعتيؽ كتيرقيؽ

وكووان مركووز قعزيووز التعموويؼ والتوودريس  لكترونوو ،ؼ اإل التامعووة مذووروع متتسووع السساراووة لمووتعمُّ 
Center for the Enhancement of Learning and Teaching  السؾجووؾد

متتسوع السساراوة لموتعمؼ  وقؼ قحديد أهداف مذروع ،بالتامعة هؾ السدئؾل عؽ قشايذ السذروع
   :عم  الشحؾ التال  لكترون اإل 

قعزيوووز وقظوووؾير التعووواون والتكامووول زووويؽ التخرروووات السعرؼيوووة موووؽ خووو ل قكشؾلؾجيوووا  -
 الحااؾب.

ومذواركة الظو ب بحيوث وسكوؽ ؾيااوها الوتعمُّؼ زيادة الااعميوة واالزتكوار فو  التودريس و  -
 وم حغتها.

 اتخدام التكشؾلؾجيا السحسؾلة.دعؼ االزتكارات ف  األبحاث مؽ خ ل ا -
   :قظؾير السذروع وقشايذا

قوووؼ التروووديق عمووو  السذوووروع موووؽ قتووول ثووو ث لتوووان عمووو  مدوووتؾى  2011فووو  ربيوووع 
متتسوع السساراوة  أعزواءيؼ وقوؼ ققدو ،ذروع والاريوق االاتذوارى وقؼ قحديد قادة الس ،التامعة

والستسؾعووة  ،ة لمسذووروعوالتوو  قزووؼ المتشووة الؿيادووو :إلوو  متسووؾعتيؽ هسووا الستسؾعووة األولوو 
 ،عزواءوقوؼ اختيوار جهواز التازموا لتقدوسوه لأل ،متتسوع السساراوة أعزواءوقزؼ بواق   :الوانية

السذوواركيؽ فوو  الستسووؾعتيؽ كتابووة مقترحوواقهؼ حووؾل طريقووة ااووتخدام  عزوواءولقوود طموو  مووؽ األ
وقوؼ  ،سختماوةاألجهزة المؾحية )التازما( ف  عسمية التدريس وإعوداد األبحواث وققودوؼ الخودمات ال

 هيئة التدريس. أعزاءصرف زدل إنااع زهيد مقازل شراء التظتيقات الت  وحتاجها 
   :السذاركؾن 

هيئووة التوودريس فوو   أعزوواءمووؽ  امذووارك   139كووان السذوواركؾن فوو  السذووروع حووؾال  
وكوان هشوواا مسوموويؽ لسختموو  الكميوات بالتامعووة داخوول السذووروع.  ،األولوو  والوانيووةالستسوؾعتيؽ 
السذوواركؾن مووؽ مشاصوو  ودرجووات أكادوسيووة مختماووة مووشهؼ األاووتاذ التووامع  واألاووتاذ كسووا كووان 

 السذارا واألاتاذ السداعد والسدرايؽ والسعيديؽ إل  جان  رئيس السكتبة.
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   :قشايذ السذروع
لؾجه حيث قعقود  اوجه   امذروع متتسع السساراة بحيث يتقازل السذاركؾن مع  قؼ قشغيؼ 

وقدووووتخدم  ،واالجتساعووووات الروووو رى  ،سووووا االجتساعووووات الكتوووورى االجتساعووووات عموووو  نظوووواقيؽ ه
مووول طريقووة ااووتخدام  عزوواءلكتوورى لشقوول السعمؾمووات األاااووية والسهسووة لكافووة األااالجتساعووات 

وطريقة االاتاادة مؽ التظتيقات الت  ققدمها التامعوة موؽ خو ل  ،األجهزة المؾحية ف  التدريس
 .(App Vault)نغام 

والسذووروعات التوو  يووتؼ  عزوواءى فتووتؼ زشوواء  عموو  مقترحووات األاالجتساعووات الروو ر أمووا 
كسووا أن أصووحاب  ،وقوودعؼ االجتساعووات الروو رى الحووؾارات زوويؽ التخررووات السعرؼيووة ،قشغيسهووا

فو   افو  متسؾعوة واحودة حتو  يتعواونؾا مع و ايتؼ دمتهوؼ مع والسقترحات الستساثمة أو الستذازهة 
تساعووات الروو رى هوو  الدووتيل لتقوودوؼ الت ذوووة وقعتتوور االج مقترحوواقهؼ؛مذووروعات قتساشوو  مووع 

 الراجعة حؾل مذروعات األجهزة المؾحية وقظتيقاقها.
وو كووان السذوواركؾن يتبووادلؾن لؾجووه  اوباإلضووافة إلوو  االجتساعووات التوو  كانووا قعقوود وجه 

وكوان  ة،ق ريود 122السعمؾمات والسعارف عتر اإلنترنوا موؽ خو ل قظتيوق قوؾيتر )حيوث نذوروا 
 .لكترون ومتسؾعات التريد اإل  ،باإلضافة إل  السدونات والؽيس زؾا ،(امتابع   98 لديهؼ

إلحزار اثشيؽ مؽ السودربيؽ لمسذوروع  Appleمع مؤادة وااتظاعا التامعة التعاقد 
لوذا قشاولوا السحاضورة األولو  وعياوة التازموا  ؛عم  ااتخدام األجهوزة المؾحيوة عزاءلتدري  األ

الوانيوووة فقووود أزووورزت أهسيوووة العديووود موووؽ التظتيقوووات موووول  أموووا السحاضووورة ،وقظتيقاقوووه األاااوووية
إلو  جانوو   صواحات معالتوة الشروؾص والكمسوات الرئيدوية فو  زرنوامج العوروض )الباوربؾيشوا(

كسووا قووؼ ققوودوؼ الوودعؼ اإلضوواف  مووؽ قتوول العووامميؽ فوو  متووال قكشؾلؾجيووا  ،التظتيقووات التعميسيووة
 السعمؾمات بالتامعة.
الوانيووة حيووث ودوور القائوود اجتساعووات  ةبالستسؾعوو هشوواا اجتساعووات خاصووة كسووا كانووا

زووويؽ  التازموووا وخموووق ثقافوووة التعووواون والحوووؾارمرووو رة لهوووذا الستسؾعوووة لمتووودء فووو  ااوووتخدام 
اجتساعووات كتوورى ركووزت عموو  مؾضووؾعات  ةكسووا قووؼ عقوود ث ثوو ،التخررووات السعرؼيووة السختماووة

 الكت  الرقسية، وقظؾير التظتيقات. :مولمحددة 
وركوووزت قموووػ  ،المتشوووة الؿيادووووة ؾيوووادة االجتساعوووات السرووو رة اءأعزوووولقووود قوووؾل  أحووود 

والسشاقذووات حووؾل التخررووات السعرؼيووة  ،االجتساعووات عموو  ثقافووة متتسووع السساراووة التعاونيووة
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كسوا  ،والارص والتحدوات الت  قؾاجه ااتخدام األجهوزة المؾحيوة فو  التودريس والبحوث ،السختماة
موؽ العوروض التؾضويحية موؽ ااوتخدام التكشؾلؾجيوا  هيئة التدريس زتقدوؼ متسؾعة أعزاءقام 

وكوان هشواا ورش عسول ركوزت عمو  ااوتخدام التازموا وااوتخدام قظتيقوات معيشوة  ،ف  التودريس
 .Good Readerوقظتيق  ،Dropboxمول قظتيق 

   :ققييؼ السذروع
ادووة التابعوة يوقوؼ ققودوؼ هوذا الخظوة لمتشوة الؿ ،قؼ وضوع خظوة لؿيواس نوؾاقج السذوروع

ثوو ث درااووات  ولقوود طووؾر فريووق التقيوويؼ ،عموو  طريقووة التقيوويؼ لوو  والتوو  صوودقاو سؾعووة األ لمست
ووزعوووا الدرااووووات السدوووحية عتوووور مؾقووووع  ،فوووو  زداووووة السذووووروع وواوووظه ونهايتووووه مدوووحية

Qualtrics،  وصوسسا الدرااووة السدوحية األولوو  لؿيواس الوودوافع والختورات الستعمقووة بااووتخدام
أما الدرااة السدحية الوانية فكانوا مخترورة  ،اع ت االجتساةيةوالتا ،التكشؾلؾجيا ف  التدريس

ن فوو  ااووتخدام األجهووزة المؾحيووة داخوول قاعووة ؾوقزووؼ أاووئمة عووؽ الؾقووا الووذى وقزوويه السذووارك
فوو   عزوواءأمووا الدرااووة السدووحية الوالوووة فتزووسشا أاووئمة عووؽ مذوواركة األ ،الوودرس وخارجهووا

 تخدام التكشؾلؾجيا ف  التدريس.والؿيسة الحؿيؿية مؽ اا ،وقرؾراقهؼ ،السذروع
   :السعرفة إدارة (3)

   :(108)مؤادة العمؾم القؾمية الستقدمة لمتعميؼ التكشؾلؾج 
A National Science Foundation (NSF) Advanced Technological 
Education (ATE):  
قامووا مؤادووة العمووؾم القؾميووة الستقدمووة لمتعموويؼ التكشؾلووؾج  زتسؾيوول مذووروع متتسووع 

ولقوود قووؼ قشايووذ هووذا  ،القووائؼ عموو  حوول السذووك تالووتعمُّؼ سساراووة لوودعؼ السعرفووة مووؽ خوو ل ال
 ،م1992در مؽ الكوؾنترس عوام القانؾن التكشؾلؾجيا العمسية الستقدمة الرالسذروع كااتتابة 

ولقد أقور هوذا القوانؾن أن مؤادوة العموؾم القؾميوة هو  السؾكموة زتشايوذ السذوروع والتورامج التو  
قحدوويؽ التشافدووية زوويؽ العووامميؽ فوو  الؾالوووات الستحوودة عووؽ طريووق إمووداد الدولووة مووؽ شووأنها 

 بالسؾارد البذرية الساهرة والسدربة.
 ،هيئة التدريس موؽ مختمو  التامعوات أعزاءولقد اشترا ف  هذا السذروع العديد مؽ 

هيئوووة  أعزووواءوكانوووا مؤادوووة العموووؾم القؾميوووة حريروووة عمووو  قحديووود ومعرفوووة مووودى ااوووتاادة 
لوذا  اإلنترنوا؛ريس مؽ هذا السذروع خاصة ؼيسوا يتعموق بعسميوة نذور وقبوادل السعرفوة عتور التد
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هيئوة التودريس فو  نذور  أعزاءمدحية أمكؽ مؽ خ لها التعرف عم  دور هشاا درااة كانا 
وموودى ارقبوواط عؾاموول مووول التكماووة  ،متتسووع السساراووة لوقبووادل السعرفووة عتوور اإلنترنووا داخوو

   نذر السعرفة عتر اإلنترنا.والاائدة بالسذاركة ف
وويالدرااووة السدووحية عموو  جسووع التيانووات لاتوورة قزيوود عووؽ عذوور واعتسوودت  قووؼ  إذ ،اؽ يؾم 

هيئوووة التووودريس لمزووو ط عمووو  الووورابط  أعزووواءقووودعؾ  لكترونووو إراوووال ثووو ث راوووائل بالتريووود اإل 
موؾنك   راول عتور مؾقوع اويرف ؾد بالراالة إلكسال الدرااوة السدوحية والتو  ق  جالسؾ  لكترون اإل 

Survey Monkey،  2012اووتتستر  30األولوو  فوو   لكترونيووةولقوود قووؼ إراووال الراووالة اإل 
 ،هيئة التدريس السذتركيؽ ف  السذروع والسدوتميؽ فو  مؤادوة العموؾم القؾميوة أعزاءلكافة 

ؼ الظو ب وؾوي    ،اءزمو شارا ف  درااة مدحية بديظة وااعد " :وكانا الراالة األول  بعشؾان
أكتووؾبر فوو  ناووس  16و أكتووؾبر 9  فوو  يووؾم   االوانيووة والوالوووة فكانتوو تانمووا الراووالأ ،زوودرجات"
ا" وقود قمقو  هوذا الراوالة ء"شوارا أفكوارا واواعد زمو  :بعشؾان الوانية الراالةوكانا  ،الذهر
أموا الراوالة الوالووة واألخيورة فكانوا بعشوؾان "الارصوة األخيورة  ،هيئة التودريس أعزاءمؽ  609
 هيئة التدريس. أعزاءمؽ  اعزؾ   563وقمق  هذا الراالة  ،قريرة" درااة مدحية –

وقؾصوما  ،بعد إراال هذا الراوائل عزاءاألمؤادة العمؾم القؾمية متابعة وااتظاعا 
متتسوع السساراوة عوؽ طريوق  أعزواءوذواركؾن معوارفهؼ موع  عزواءأن  التية األ إل  الدرااة

 خريؽ عتر اإلنترنا.اآل عزاءنذر مشاقذاقهؼ وقبادل أفكارهؼ مع األ
مووؽ عوورض الختوورات الدووابقة يتزووب أن متتسعووات السساراووة كووان لهووا دور مهووؼ فوو  

 ،وإدارة السعرفوة لكترونو ،اإل التعمُّؼ و  ،مول التشسية السهشيةمعالتة العديد مؽ القزاوا بالتامعات 
فو  ؼ الوتعمُّ وبهذا ااتظاعا هذا التامعات معالتة مذوك قها عوؽ طريوق االاوتاادة موؽ عسميوة 

وقحديود متوال معويؽ وسكوؽ  ،اياع مؽ الع قات االجتساةية مؽ خ ل زشواء الستتسعوات داخمهوا
وأفكوارهؼ وموؾاردهؼ السذوتركة  عزاءاااية وذلػ ف  إطار خترات األأف  نظاقه معالتة قزاوا 

 امع و عزواءوبهذا نتد أنوه إذا اجتسعوا متسؾعوة موؽ األ ،أو ما وسكؽ أن نظمق عميه السساراة
متا أفكارهؼ وقبادلؾا معوارفهؼ وختوراقهؼ ومساراواقهؼ داخول متتسوع محودد فو ن ذلوػ اوؾف واند

 موؽ ث وؼ  ة مذوك قهؼ و توواوؾف قتحود إرادقهوؼ لسعال ،رؤيتهؼ ووجهات نغرهؼوداعد عم  قكامل 
 قادريؽ عم  قحقيق أهدافهؼ. ن وكؾنؾ

   :التحميل السقارن  :الخظؾة الخامدة
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العورض الدوازق لتظتيقوات حيوث ودوتدع   ،السقوارن  قأق  هذا الخظؾة ف  إطار السوشهج
وقؾضويب أهوؼ  ،التحميول السقوارن بعوض الودول األجشتيوة وجوؾد  جامعوات سعات السساراة ف تمت

ه التذوووابه جووووقؾضووويب أو  ،القوووؾى والعؾامووول الوقاؼيوووة السوووؤثرة عمووو  التامعوووات فووو  هوووذا الووودول
ميول السقوارن وهوؾ الؾصوؾل إلو  الورئيس لسودخل التحبػية الؾصؾل إل  الهدف  اواالخت ف زيشه

وقدير قمػ الخظؾة عم  الشحؾ الستويؽ فو  السحواور  ،ةالسقترح اإلجراءاتنتائج قداهؼ ف  زشاء 
   :التالية
   :متتسعات السساراة والتشسية السهشية ف  التامعات -1

 أاووتراليا،النوود فوو  وجامعووة جشووؾب كؾيشز  ،شووؾب أفريؿيوواقتذووابه )جامعووة ويتؾاقراووراند بت
متتسعووات السساراووة  ءررات زشوواآيووؾا فوو  الؾالوووات الستحوودة األمريكيووة( فوو  دواعوو  ومتوو وجامعووة
هووذا الستووررات رغبووة هووذا التامعووات فوو  إحووداث التشسيووة السهشيووة ألعزووائها  ومووؽ أهووؼ ،داخمهووا

ا راجوع إلو  ولعول هوذ ،ليكؾنؾا قادريؽ عم  مؾاجهة التحدوات العمسية والتكشؾلؾجية ف  السدتقتل
زالووا  نهووا مووااإلصوو حات والتقودم الحووادث اآلن فوو  جشووؾب أفريؿيوا إال أ ى فوور ؼدروواالعامول االقت

فاووو  "جامعوووة  ؛وقووود انعكوووس ذلوووػ عمووو  التامعوووات ،قعوووان  موووؽ بعوووض السذوووك ت االقتروووادوة
الحكؾميوة وقد رجع ذلوػ إلو  انخاواض اإلعانوات  ،ويتؾاقراراند ارقاعا راؾم االلتحاع بالتامعة

وقود انخازوا  ،عوال  فو  جشوؾب أفريؿيوا ال وحرول عمو  قسؾيول كواف فقظاع التعميؼ ال ،لمتامعة
% عموو  موودار 40إلوو  % 49ندووبة التسؾيوول التوو  قحروول عميهووا التامعووات مووؽ الحكؾمووة مووؽ 

% موؽ أجول ق ظيوة 31إلو  % 24وف  الؾقا ناده ارقاعا راؾم الظ ب موؽ  ،العقد الساض 
تامعوووات أى خيوووار اوووؾى زيوووادة فهوووذا التراجوووع فووو  الووودعؼ الحكوووؾم  ال يتووورا لم ،هوووذا الوووشقص

 .(109)الراؾم"
ذلػ لؼ وؿ  أمام عزيسة شع  جشؾب أفريؿيا ف  إكسال مديرة التظؾر موؽ خو ل إال أن 

 "Month 1 million 1"كانوا هشواا حسموة فو  شوهر واحود مميوؾن رانود االهتسام بالتعميؼ. لذا 
كشوؾا موؽ دفوع راوؾم مظو ب الوذيؽ لوؼ يتسوكوان هودف الحسموة جسوع األموؾال ل 2015ف  فترايور 

 .(110)"اكتير   التامعة وقد القا هذا الحسمة نتاح  ا
فوووووو  السشوووووواطق الذووووووسالية مووووووؽ واووووووط جؾهاندووووووتر  وجامعووووووة ويتؾاقراووووووراند ققووووووع 

Johannesburg  وهوووذا السديشوووة "زهوووا متسؾعوووة موووؽ األنذوووظة االقتروووادوة ويعتتووور التيوووع
عوة وشوركات كتيورة قؾعو  بالتتزئة مؽ أهؼ هوذا األنذوظة حيوث يؾجود زهوا أعسوال قتاريوة متشؾ 
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وقستوواز بعوودد مووؽ الرووشاعات مووول السووؾاد ال ذائيووة والشحووا والحوورف  ،كتيوورة مووؽ األفووراد اأعووداد  
درااوة ااتقروائية عوؽ جوؾدة فمقود أوضوحا  ،اليدوية وأعسوال التشواء واألعسوال الحرؼيوة و يرهوا

ؼ أن العديوووود مووووؽ اووووكان السديشووووة وستمكووووؾن أعسوووواله 2013الحيوووواة فوووو  جؾهاندووووتر  عووووام 
 .(111)الخاصة"

عم  أن هذا السديشة قحاول أن قؾاجه التحدوات االقتروادوة التو  قعوان  مشهوا وهذا يدل 
 ،فسؽ خو ل التعواون والتكواق  وحواول شوع  جشوؾب أفريؿيوا أن يؾاجوه مذوك قه ،جشؾب أفريؿيا

أفريؿيووا إلوو  زشوواء متتسعووات ولووؼ قكووؽ التامعووات بسعووزل عووؽ ذلووػ حيووث قدووع  جامعووات جشووؾب 
اووة إلحووداث التشسيووة السهشيووة ألعزووائها فوو  محاولووة مشهووا لمتظووؾير والتحووديث ومؾاجهووة السسار 

 مختم  التحدوات.
و وضوع أاوس  أاوتراليا"فمقود ااوتظاعا  أاوتراليا،فو   اوكان لمعامل االقتروادى أثور أوز 

 ،(112)قؾية لتشاء اقترواد ماتوؾح فو  مشظقوة آاويا والسحويط الهوادى وإنذواء مشواطق قتوارة حورة"
لوديها  ولقود ااوتظاعا هوذا السشظقوة أن وكوؾن  ،قؾومبا شؾب كؾيشزالند ققع ف  مشظقةوجامعة ج

ل ااوتظاعا مشظقوة قؾومبوا قحؾيول قاعودقها يوفعم  مدار قاريخها الظؾ  ؛ك  متشؾعياقتراد ديشام
فوورص عسوول متشؾعووة ودعووؼ  خ لووه ققوودوؼ الزراةيووة إلوو  اقتروواد متشووؾع وقووؾى ااووتظاعا مووؽ

لووذا ودووتخدم متمووس قؾومبووا ققشيووة السعمؾمووات واالقروواالت  ،(113)ةاالقترووادوة السحميووالتشسيووة 
لتحدويؽ الؾعووائ  وققودوؼ الاؾائوود لمستتسوع. كسووا أن موؽ أهووؼ األهوداف الرئيدووية لهوذا السشظقووة 
هووؾ ققوودوؼ نهووج قعوواون  ل زتكووار والتكشؾلؾجيووا وااووتخدام التكشؾلؾجيووا لتحدوويؽ ققوودوؼ الخوودمات 

تامعة بعيدة عؽ هوذا التظوؾر الحوادث فو  السشظقوة حيوث ولهذا لؼ قكؽ ال ،(114)لدكان السشظقة
قحووواول التامعوووة موووؽ خووو ل زشووواء متتسعوووات مساراوووة أن قرقاوووع بسدوووتؾى أعزوووائها العمسووو  

 حت  قتساش  مع التظؾير الحادث ف  السشظقة. ،اوالتكشؾلؾج  وأن قداهؼ ف  قشسيتهؼ مهشي  
فمقود حقوق االقترواد األمريكو   ؛أثر هوذا العامول فو  الؾالووات الستحودة األمريكيوةوال وقل 

ووو انسوووؾ   وأكووود  ،مسوووا أدى إلووو  قعزيوووز قوووؾة اوووؾع العسووول وقحدوووؽ ثقوووة األاوووؾاع بذوووكل عوووام اقؾي 
 .(115)االحتياط  الايدرال  عم  التظؾرات اإلوتازية ف  االقتراد

وهذا الؾالووة قعسول عمو   ،وققع جامعة آيؾا ف  الؾالوات الستحدة األمريكية ف  والوة آيؾا
االقترادوة الت  قتيب لتسيع الذباب ف  مشظقة آيؾا أن وكؾنوؾا قوادريؽ عمو  دعوؼ  خمق الارص
ج قحدوويؽ االقتروواد فوو  آيووؾا والووذى قووديرا وزارة لووذا وقووؾم زرنووام ،ش بأمووان وكرامووةأاوورهؼ والعووي
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كويوور مووؽ صووانع  ط اهتسووام حووويعتتوور شووباب آيووؾا م ،التشسيووة االقترووادوة زوودعؼ هووذا الؾعووائ 
شووة جيوول آيووؾا السعشيووة بأزمووة "هتوورة األدم ووة" فوو  الؾالوووة عوودد مووؽ الديااووة حيووث قوودما لت

التؾصويات التوو  قهودف إلوو  معالتوة التحوودوات االقتروادوة التوو  قؾاجوه الذووباب فو  الؾالوووة مووؽ 
جامعووة آيووؾا زوودعؼ زشوواء متتسعووات لووذا ققووؾم  ،(116)وووةخوو ل دعووؼ أفزوول لمتعموويؼ العووال  فوو  الؾال

هيئوة التودريس اوؾف قوشعكس  أعزواءعزوائها ألن قشسيوة السساراة إلحداث التشسية السهشية أل
 الركيزة األاااية لمؾالوة ومحط اهتسامها لدعؼ اقترادها. ن عم  ط ب التامعة الذيؽ وعتترو

إن هذا التذابه ف  متررات ودواعو  زشواء متتسعوات السساراوة إلحوداث التشسيوة السهشيوة 
الحاا  عم  مكانتها االقترادوة كسا فو  هذا التامعات راجع إل  رغبة هذا الدول ف   عزاءأل

حيووث أدركووا هووذا  ،وأمريكووا أو مؾاجهووة قحوودواقها االقترووادوة كسووا فوو  جشووؾب أفريؿيووا أاووتراليا
الدول أن ثروة الستتسع ال ققاس بسقدار موا لدووه موؽ موؾارد طتيعيوة ومادووة فقوط وإنسوا وزواف 

 .اأهؼ مؾرد وهؾ السؾرد البذرى أوز   اإليه
امعوات ؼيغهور فو  اخوت ف الستوال الوذى يركوز عميوه متتسوع تيؽ هذا الاما االخت ف ز

السساراووة فاوو  حوويؽ قركووز جامعووة ويتؾاقراووراند عموو  الستووال البحووو  وقشسيووة مهووارات الكتابووة 
 ،لسساراووةا تنتوود جامعووة جشووؾب كؾيشزالنوود قركووز عموو  الستووال التدريدوو  فوو  متتسعووا ،البحويووة

س حتوو  وكؾنووؾا قووادريؽ عموو  احتووؾاء طوو ب الارقووة هيئووة التوودري أعزوواءقشسيووة مهووارات عموو  و 
زيشسوا فو  جامعوة آيوؾا نتود أن  ،اقيتيات السختماة ل حتاا  بالظ بر األول  والتعرف عم  االات

ع هوذا جومتتسع السساراة يركز عم  متال التعميؼ والتدريس مؽ أجل قمتية معايير االعتسواد وير 
فا  جامعوة ويتؾاقراوراند فو  جشوؾب  ،جامعة االخت ف إل  اخت ف طتيعة وعروف وأهداف كل

اشو  موع التظوؾر التامعوة بالتانو  البحوو  حتو  قتس أفريؿيا وغهر العامل الدياا  حيوث قهوتؼ
ومشوذ  ،فو  الوب د حيشسا قوؼ قشغويؼ أول انتخابوات دوسقراطيوة 1994الحادث ف  الدولة مشذ عام 

بدمظات قشايذوة مسشؾحة لرئيس الدولوة الب د نغام زرلسان  متعدد األحزاب  ذلػ العام قحقق ف 
توه نحؾهوا جشوؾب أفريؿيوا قود انعكدوا زودورها ولذلػ "ف ن الدوسقراطية التو  قت ،ومتمس الؾزراء

ن عوودد الظوو ب الدووؾد فوو  التامعووة قوود فوواع عوودد الظوو ب إحيووث عموو  جامعووة ويتؾاقراووراند 
كسووا زاد الووؾع   ،(117)الظبقوو  والعرقوو "فمقوود اوواعدت الدوسقراطيووة عموو  زيووادة الووؾع   ،التوويض

 بأهسية البحث العمس  ل رققاء بالدولة.
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عمو  وجوه  أاوتراليافو  "الوقوافي، و أما جامعة جشوؾب كؾيشزالنود ؼيغهور فيهوا أثور العامول 
فالوقافوووة هووو  نتووواج لتشوووؾع أثرقوووه ققاليووود الدوووكان األصووومييؽ وحزوووارقهؼ وثقافوووات  ؛الخروووؾص

وواثقاؼ ااك وووقوود أثسوور عووؽ هووذا السووزيج حر  ،السهوواجريؽ وعمووؾمهؼ وو ي  زشذوواط متؾاصوول ومتشووؾع  اماعس 
وقدعسوووه  ،والسؤادوووات العمسيوووة واألكادوسيوووة األاوووترال قدوووهؼ ؼيوووه مختمووو  شووورائب الستتسوووع 

مبوا التو  قتؾجود زهوا جامعوة كسا قتستع مشظقوة قؾو  ،(118)اترالية بسختم  قظاعاقها"الحكؾمة األ
كسا أن زهوا نسوط حيواة ال مويول  ،ا ش  ثقاؼي  حيؾى و  فه  متتسع ؛جشؾب كؾيشزالند بدسعة جيدة

قروؾى لتذوتيع رفاـيوة الستتسوع ووضوع السعوايير الوقاؼيوة  ةؾل  متمس قؾمبا أولؾيوله حيث ي  
فالوقافوووة ماهوووؾم وااوووع وذوووسل العوووادات والتقاليووود والؿووويؼ والسبوووادئ  ،(119)والتيئيوووة والروووحية
السساراوة فو  جامعوة لوذا فو ن متتسعوات  ؛وهؾ يرقبط إل  حود كتيور بوالتعميؼ ،والسعارف واآلداب

فعزوؾ هيئوة التودريس يشب و  أن وستموػ السهوارات السختماوة  ؛جشؾب كؾيشزالند قهتؼ زهذا التانو 
ألهسيووة التعددوووة الوقاؼيووة حتوو  ودووتظيع احتووؾاء  اوأن وكووؾن موودرك   ،التوو  قدوواعدا فوو  التوودريس

 الظ ب بسختم  قدراقهؼ وثقافاقهؼ.
امعة آيؾا بالؾالووات الستحودة األمريكيوة حيوث ف  ج قغهر أهسية العامل االجتساع  زيشسا

ثشيووات والوقافوووات مووا فتوو  التشوووؾع إل ن "الؾالوووات الستحوودة األمريكيووة متتسوووع متعوودد األعووراع واإ
وعرؾيوة وإثشيوة وثقاؼيوة وديشيوة  إذ قكاد كل متسؾعوة قؾميوة ،العرق  واإلثش  ؼيه يتزايد بااتسرار

لمتعوودد العرقوو  فوو  الؾالوووات  اونغوور   ،(120)ستحوودة"فوو  العووالؼ قكووؾن مسومووة فوو  اووكان الؾالوووات ال
الستحدة األمريكية أصبحا الدولوة قدوع  إلو  جسوع هوذا األصوؾل واألعوراع والوقافوات السختماوة 
نحؾ هدف واحد وهؾ قشسية الدولة والحاا  عم  ققدمها وااتقرارها ب ض الشغر عؽ أصل الاورد 

 ل زشوواء متتسووع السساراووة إلوو  جسووع يووؾا مووؽ خووآلووذلػ قدووع  جامعووة  ،أو دوانتووه أو ثقافتووه
موع التركيوز  اريس موؽ مختمو  األعوراع والوقافوات والعسول عمو  قشسيوتهؼ مهشي ودهيئة الت أعزاء

 عم  التعميؼ والتدريس لتحقيق التؾدة ف  التامعة والحاا  عم  ققدمها.
   :ف  التامعات لكترون اإل التعمُّؼ متتسعات السساراة و  -2

وجامعوة  ،اوتراليةوالتامعة الكاثؾليكيوة األ ،كي  بتشؾب أفريؿيا قتذابه )جامعة ويدترن 
هوووذا أدركوووا فقووود  ؛لكترونووو اإل التعمُّؼ جامعوووة زوووؾردو فوووؾرت وايوووؽ( فووو  اهتسوووامهؼ بووو –إنووودوانا 

وأن الوقافة الت  أصوبحا قدوؾد العوالؼ هو   ،التامعات أن العرر الحال  هؾ عرر التكشؾلؾجيا
ووفمقوود أصووبحشا نعت ؛الوقافووة الرقسيووة قؾ مووا  فقوود لكترونوو اإل  فوو  الستووالعموو  السعرفووة  اسوود كمي 
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وربسوا يرجوع هوذا التذوابه فو  جامعوة ويدوترن كيو   ،التكشؾلؾجيا ف  جسيع جؾانو  الحيواة اآلن
إلوو  العاموول الديااوو  فسووؽ السعووروف أن "جشووؾب أفريؿيووا قوود عانووا مووؽ الاروول بتشووؾب أفريؿيووا 

كوان التويض وذو مؾن السشاصو  فمكوان العسول  حتو  فو  اعشرري   اوكان الشغام متحيز   ،العشررى 
وحروول الدووؾد إال عموو  مشاصوو  أقوول مدووئؾلية وأقوول مكانووة بدووت  عووروفهؼ  العميووا فوو  حوويؽ ال

ونتيتة لهذا التسييوز لوؼ يوتسكؽ  ،مسا جعمهؼ عرضة ل ات  ل ،االجتساةية واالقترادوة الديئة
إال  ،(121)ر الاقر والبظالوة زيوشهؼ"النتذا االعديد مؽ الدؾد مؽ قحسل احتياجاقهؼ الذخرية نغر  

وفو  كيو  ال ربيوة خاصوة  –أن الؾضع قود اختمو  اآلن فو  جسيوع أنحواء جشوؾب أفريؿيوا عاموة 
زداوة إنذواء أول انتخابوات دوسقراطيوة " معو الت  قؾجد زها جامعة ويدترن كي  وه  السقاطعة 
وقدوع مقاطعوات قوؼ  قؼ إنذاء نغام شوبه اقحوادى يتوأل  موؽ حكؾموة وطشيوة ،ف  جشؾب أفريؿيا

وقتسيووز كيوو  ال ربيووة  ،وكانووا كيوو  ال ربيووة مووؽ إحوودى هووذا السقاطعووات ،مشحهووا بعووض الدوومظة
د باهتسامهووا بالديااووة ؼبووالشغر إلوو  التركيبووة الدووكانية لهووا وسكووؽ معرفووة أن هووذا السقاطعووة قوو

 مشافدووة ايااووية قؾيووة زوويؽ األحووزاب خوو ل كووان زهووا، لووذا ضوود الاروول العشروورى  اكافحووا كويوور  
ولهوذا قدوع  جامعوة ويدوترن  ،حت  قدؾد الدوسقراطية بالسقاطعة ،(122)الدابقة" اؽ عام  يالعذر 

واالهتسوووام بالتكشؾلؾجيوووا موووؽ خووو ل زشووواء متتسعوووات  ،كيووو  إلووو  قتشووو  نهوووج أفزووول السساراوووات
السساراة داخمها حتو  قتساشو  موع التظوؾر الحوادث فو  الدولوة وقدواعد فو  القزواء عمو  كول 

 شررى.مؾروثات الارل الع
وف  حيؽ زورز العامول الديااو  فو  جشوؾب أفريؿيوا نتود أن العامول االقتروادى قود زورز 

و كسوا أناترالية فهذا التامعة قؾجد ف  مديشة ايدن  ف  التامعة الكاثؾليكية األ فو   الهوا فروع 
فالحاوا   ،"مديشة ايدن  قركز عم  االقتراد العالس  لزسان االاتسرارأاتراليا ومختم  أنحاء 

لووذا وضووعا  أاووتراليا،  التشافدووية العالسيووة أموور أاااوو  لسدووتقتل مديشووة اوويدن  ورضوواء عموو
 ،مديشة ايدن  مديشة قشافدوية ومتتكورة عمو  مدوتؾى العوالؼ السديشة ف  خظتها االاتراقيتية أن

وأنهووا قهووتؼ بالدووكان األصوومييؽ مووؽ خوو ل زشوواء الستتسعووات ودعووؼ التشووؾع واالزتكووار فوو  قوورى 
لؾاقع أن زشاء الستتسعات لؼ وكؽ عم  مدتؾى السديشة فقط زل داخول جامعاقهوا وا ،(123)السديشة"
معة الكاثؾليكية عم  زشاء متتسعوات السساراوة داخمهوا موؽ أجول قظوؾير حيث حرصا التا اأوز  

والدولووة  حتوو  قتساشوو  مووع التقوودم الحووادث عموو  مدووتؾى السديشووة لكترونوو اإل الووتعمُّؼ مهووارات 
 .بالكامل
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ستحوودة األمريكيووة وبالتحديوود فوو  فووؾرت وايووؽ زؾالوووة إنوودوانا حيووث ققووع وفوو  الؾالوووات ال
متتسوع جامعة زؾردو فوؾرت وايوؽ وغهور أثور العامول االجتسواع  حيوث "ودوع   –جامعة إندوانا 

األعسووال فوو  شووسال شوورع إنوودوانا إلوو  إوتوواد طوورع متشؾعووة إلشووراا قووادة التامعووة واإلداريوويؽ 
فو  دموج التامعوة فو  ؾعوائ  االجتساةيوة لمسدواعدة هيئة التودريس فو  الستوالس وال أعزاءو 

حيوث قعسول التامعوة  اولؼ قختم  التامعة عؽ السديشة التو  ققوع زهوا كويور   ،(124)حياة الستتسع"
وقداعد عمو  زشواء ع قوات اجتساةيوة زيوشهؼ موؽ خو ل  اهيئة التدريس مع   أعزاءعم  إشراا 

 داخمها. لكترون زشاء متتسع السساراة لمتعمؼ اإل 
ؼ ا االخووت ف زوويؽ هووذا التامعووات ؼيغهوور فوو  طريقووة قرووسيؼ متتسووع السساراووة لمووتعمُّ أموو

فاوو  حوويؽ قركووز جامعووة ويدووترن كيوو  عموو   ،الخووت ف الهوودف السرجووؾ مشووه انغوور   لكترونوو اإل 
فو  ناوس  لظ ب التامعة وقشسيوة الم وة اإلنتميزيوة لوديهؼ نتود لكترون اإل التعمُّؼ قظؾير مهارات 

 لكترونو قد قاما زترسيؼ متتسوع مساراوة لموتعمؼ اإل  أاتراليالكاثؾليكية ف  أن التامعة ا الؾقا
مختمو   وموؽ أاوترالياهيئة التدريس موؽ مختمو  فروعهوا عمو  مدوتؾى  أعزاءمؽ أجل جسع 

 –زيشسوا اقترورت جامعوة إنودوانا  ،لديهؼ لكترون اإل التعمُّؼ التخررات مؽ أجل قحديؽ مهارات 
عمو  مدوتؾى التامعوة  عزاءلأل لكترون اإل التعمُّؼ ؾير مهارات جامعة زؾردوفؾرت وايؽ عم  قظ

سوا عانتوه جشوؾب ؛ فسوربسا يرجع ذلػ االخت ف إل  العامل االجتسواع  فو  جشوؾب أفريؿيوا ،فقط
زورزت العديود موؽ األزموات  ،الحاكسوة أفريؿيا "وكشتيتة عؽ اإلرث الذى قركتوه األ متيوة التيزواء

باإلضووافة إلووو   ،والتؾزيووع  يوور العووادل لمسروووادر والاوورص ،ساةيووة مشهووا التسييووز العرقووو تاالج
إل  التحودوات االجتساةيوة األخورى التو   إضافة ،اكتير   االتقديسات االجتساةية الت  شكما قحدو  

ة والبظالو ،مشهوا الاقور الستتوذر ،عهرت موا بعود حالوة االنقدوام وأصوبحا بسوابوة قحودوات راهشوة
 ،وإحوووودى أعموووو  ندوووو  جريسووووة فوووو  العووووالؼ ،لدووووؾداءى البذوووورة االسشتذوووورة زوووويؽ األ متيووووة ذو 

إن كول التحودوات الدوابقة "قوؤثر  (125)والحزرية والريؽية" واالنقدامات االجتساةية واالقترادوة
كسوا  ،عم  االاتقرار االجتساع  بظرع معقدة قد قؤدى إل  االنخااض ف  االندماج االجتسواع 

 ،(126)شو  والاتشوة واالضوظرابات االجتساةيوة"األ شياء والاقوراء قود قوؤدى إلو  العأن الاتؾة زيؽ 
إلو  قحدويؽ  لكترونو ؼ اإل لذا اقتها جامعة ويدترن كي  مؽ خ ل زشاء متتسع مساراة لموتعم  

وقشسيوة ع قواقهؼ االجتساةيوة فو  ناوس الؾقوا فو  محاولوة  ،لظ زهوا لكترون اإل التعمُّؼ مهارات 
 مؽ التذتا والعش . دال  مشها لتؾجيه الظ ب إل  االهتسام بالعمؼ والسعرفة ز
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قوارة كامموة  أاتراليافكسا ذكرنا مؽ قتل أن ، وغهر أثر العامل الت راف  أاتراليازيشسا ف  
والذعؾر بالؾحدة خاصة فو  السشواطق  ،أدى إل  وجؾد ما ودس  بالعزلة الت راؼيةها حتسكتر ف

ؼ السساراوووة لموووتعمُّ  إلووو  زشووواء متتسعوووات األاوووتراليةلوووذا لتوووأت التامعوووة الكاثؾليكيوووة  ؛الريؽيوووة
التوودريس مووؽ مختموو  فروعهووا عموو  مدووتؾى هيئووة  أعزوواءجسووع دووتظيع حتوو  ق لكترونوو اإل 

أن التكشؾلؾجيووا أصووبحا هوو  الدووتيل الؾحيوود لمقزوواء عموو  العزلووة  أاووتراليافمقوود أدركووا  ،الدولووة
 الت راؼية داخمها.

تستووع التوووزء أمووا الؾالوووات الستحوودة األمريكيووة ؼيغهوور فيهووا العاموول االقترووادى حيووث ي
الذسال  الذرق  مؽ والوة إندوانا زتاريب طؾيول موؽ الشسوؾ االقتروادى مشوذ القورن الووامؽ عذور 

ولقود قظوؾرت السشظقوة  ،وذلػ باالشتراا مع مديشوة فوؾرت وايوؽ باعتبارهوا ركيوزة أاااوية لمؾالووة
بب ثوؼ اورعان موا أصو ،لمتتوارة فو  التوزء األخيور موؽ القورن الووامؽ عذور احيث أصوبحا مركوز  

 ان نسووؾ  وثووؼ شووهد القوورن العذوور  ،عموو  الترووشيع والزراعووةا االقتروواد فوو  فووؾرت وايووؽ معتسوود  
ثؼ قدارعا وقيورة الشسوؾ االقتروادى فو  القورن الحوادى  ،وبشاء شركات صشاةية كترى  ااقترادو  
دق ؛ فقدوالعذريؽ ولتحقيوق  ،ػ خظوط اقتروادوة ااوتراقيتية قعسول عمو  قظوؾير االقترواد زهواو ج 
ققؾم السؤادات التعميسية عم  جذب ط زها وذلػ لتمتية احتياجات السشظقة موؽ ؾالوة أهداف ال

موؽ أهوؼ هوذا السؤادوات فهو   جامعة زؾرد فؾرت وايؽ –وقعتتر جامعة إندوانا  ،ى العاممةؾ  الق  
وو جامعووة فريوودة وقستوواز بسدووتؾى أكووادوس   ،مووؽ الدرجووة األولوو  امتسيووز   امووؽ نؾعهووا ققوودم قعميس 

 ،لووذا قهووتؼ التامعووة بالتانوو  التكشؾلووؾج  ؛(127)وقوودرا خريتووؾ هووذا التامعووة" اموو ؾوهوو ،مرقاووع
لتمتيووة االحتياجووات التكشؾلؾجيووة  لكترونوو ؼ اإل ويتزووب ذلووػ فوو  إقامووة متتسعووات مساراووة لمووتعمُّ 

 ألعزائها.
 يجتًعبد انًًبرسخ ٔإدارح انًعزفخ ثبنجبيعبد:  -3

أدركوا هوذا الودول أن امت كهوا  فقود قتذابه دول الخترات ف  قركيزها عم  إدارة السعرفة
بسقودار موا  ا قورقبطأن ااوتسراريتهو  ،ف  زشائها وقظؾيرها هوؾ أاواس ققودمها لمسعرفة والسداهسة

 ،أفريؿيووا وغهوور أثوور العاموول االقترووادى شووؾبتوفوو  جامعووة زريتؾريووا ب ،قسمكووه مووؽ هووذا السعرفووة
ير ااؼ هوذا السديشوة إلو  مديشوة  يقؼ ق وهذا التامعة ققع ف  مديشة زريتؾريا وف  الؾقا الحال 

ولقوود "أثتتووا مديشووة قذووؾان أنهووا رائوودة فوو  القووارة األفريؿيووة حيووث قستوواز  ،Tshwaneؾان قذوو
% مووؽ متسوول األبحوواث وخظووط 90حيووث يووتؼ  ،والبحووث ،والتعموويؼ ،زتووؾفير الرووشاعات السختماووة

تموس البحوث وم ،قذوؾان زؾااوظة متموس البحوؾث الظتيوة التظؾير ف  جشؾب أفريؿيا ف  مديشوة
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فو  قذوؾان جامعوة  جشوؾب  ومؤادة العمؾم اإلندانية ومؽ أمومة التامعوات ،العمس  والرشاع 
ومووؽ السشظقوو  أن ققووؾم جامعووة  ،(128)وجامعووة زريتؾريووا وجامعووة قذووؾان لمتكشؾلؾجيووا" ،أفريؿيووا

ا زريتؾريا ب قامة متتسعات مساراة إلدارة السعرفة حت  قكؾن عم   ورار السديشوة التو  ققوع فيهو
 التامعة والت  قستاز باالهتسام بالبحث والسعرفة.

وفو وغهر أثر العامول االجتسواع   أاترالياوف  جامعة جرياث ب ون "أول م   أاوترالياؽ ك  ؽ ا 
والوووذيؽ قعووود ثقوووافتهؼ  ،ن )اآلزؾريتيشوووال( واوووكان جوووزر مزووويق قوووؾريسؾهوووؼ الدوووكان األصووومي

موؽ زريظانيوا ؽ األوائول يالسهواجر  معغوؼ كوان ولقود ،وققاليدهؼ الاريدة موؽ زويؽ األقودم فو  العوالؼ
وثقافتهووا  أاووترالياكيمتوو  أثوور مهووؼ ومدووتسر عموو  قوواريب  –وكووان لهووذا التووراث األنتمووؾ  ،وأيرلشوودا

وققاليووودها الديااوووية. وأدت مؾجوووات الهتووورة ال حقوووة إلووو  وصوووؾل األفوووراد موووؽ أفريؿيوووا وآاووويا 
وإلو  أاومؾب  أاوتراليااصة زهؼ إلو  مداهسات فريدة خ االذيؽ قدمؾا جسيع   ،وأوروباواألمريكتيؽ 
وو اوهووذا التشووؾع العرقوو  كووان مؾجووؾد   (129)الحيوواة فيهووا" وهوو   Brisbane بسديشووة زريدووبان اأوز 

ولهووا  ،تن مديشوة مزدهوورة ومتعووددة الوقافوواان "زريدووبفوو  ،شوة التوو  ققووع فيهووا جامعوة جرياووثيالسد
تعميسيووة العديوود مووؽ الظوو ب ولهووذا جووذزا جامعاقهووا ومعاهوودها ال أاووتراليااووسعتها الستسيووزة فوو  

فاو  عوام  ،زم ات أخورى  متحدثيؽ حدثيؽ بالم ات اإلنتميزية أوؾعؾا ف  الم ة ما زيؽ متالذيؽ قش
ولهوذا ااوتظاعا ، (130)ف  مديشة زريدوبان" مؽ الظ ب السدتميؽ 90000كان هشاا  2017

ا فمقود أدركوا لهو اأاااوي   اجامعة جرياوث إقاموة متتسعوات مساراوة ووضوعا إدارة السعرفوة هودف  
التامعووة أن الؾصووؾل لمسعرفووة وقبادلهووا هووؾ أاوواس التشسيووة والتظووؾير مهسووا اختماووا األصووؾل 

 واألعراع.
زيشسا ف  الؾالوات الستحدة األمريكيوة وغهورا أثور العامول االقتروادى حيوث أدركوا أمريكوا 

ذلػ أنذوأت األااس لمحاا  عمو  مكانتهوا االقتروادوة زويؽ دول العوالؼ لو ؾن امت ا السعرفة هأ
 مؤادة العمؾم الؾطشية.

 1950الكووؾنترس باعتبارهووا وكالووة اقحادوووة مدووتقمة عووام وهووذا السؤادووة قوود أنذووأها 
 ،وهذا السؤادة مؾجهة لتعزيز ققدم العمؼ والسعرفوة والروحة فو  جسيوع الستواالت  يور الظتيوة

تكشؾلؾجيوا والهشداوة قهتؼ بستاالت معيشة مول عمؾم الكستيؾقر والترامج التعميسية لمعموؾم ول فهي
وهووو  أكتووور مرووودر لتسؾيووول السوووشب البحويوووة فووو  جسيوووع الستووواالت العمسيوووة  يووور  ،والرياضووويات

و ،(131)الظتيوة إلوو  قعزيووز  الووذلػ قهوتؼ هووذا السؤادوة بالتامعووات والسعاهوود العمسيوة وقدووع  دائس 
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 زواءعولهذا قاما السؤادة زتشاء متتسع مساراوة أل ،البحث والسعرفة ف  جسيع أنحاء الدولة
ل اووتاادة مشهووا فوو  جسيووع  ،هيئووة التوودريس حيووث قحوورص عموو  إدارة السعرفووة ونذوورها وقبادلهووا

 الستاالت.
ؼيغهر ف  اختيار كل مؤادوة قعميسيوة لشسوؾذج متتسوع أما االخت ف زيؽ دول الخترات 
 عوووزى ذلوووػ إلووو  اخوووت ف رؤيوووة وراوووالة وأهوووداف هوووذاوي   ،مساراوووة خووواص زهوووا إلدارة السعرفوووة

ن موؽ متتسعوات انؾعو فا  جامعة زريتؾريوا كوان هشواا ،ت ف إمكانياقها وعروفهاالسؤادة واخ
متتسعووات السساراووة عتوور الحوودود التشغيسيووة والتوو  اشووتسما عموو  متسؾعووة  سوواوه ،السساراووة
ومتسؾعوة عموؼ  ،ومتسؾعة اقحاد مكتبات  ؾقشو  وإنايورون  ،إدارة السعرفة ف  زريتؾريا  مسارا

والهشداووووة السعساريووووة والستسؾعووووة  ،الفتراضووووية ألبحوووواث السيووووااوالستسؾعووووة ا ،اآلثووووار البحوووورى 
زيشسوووا اشوووتسما متتسعوووات السساراوووة الداخميوووة بالتامعوووة عمووو  متسؾعوووة السخوووزون  ،التيظريوووة
، وربسا يؾضب هوذا التعودد فو  الستواالت السختماوة لكترونيةوشبكة ختراء السعمؾمات اإل  ،الرقس 

ة أن التامعوة قدوع  إلو  زشواء وقظوؾير السعرفوة الت  قتزسشها متتسعوات السساراوة فو  التامعو
 ،ع السشغسوات السختماوةالتؾاصول مواوتل الؾصوؾل إليهوا وقبادلهوا وقذواركها موؽ خو ل وقحديؽ 

إلوو  التظووؾر االقترووادى لتشووؾب  اوذلووػ "ااووتشاد   ،وربسووا وغهوور هشووا أثوور "العاموول االقترووادى"
ن السحيظووة السكؾنووة مووؽ متسؾعووة قعوود كسركووز حيووؾى لموودخؾل إلوو  أاووؾاع التموودا ف نهووا ،أفريؿيووا

 Southern African Development (SADC)التشسيووووة ألفريؿيوووووا التشؾبيوووووة 

Community –  مووع األاووؾاع الشاشووئة فوو  أمريكووا الؾاووظ  والتشؾبيووة مووؽ وكووذلػ لمتتدووير
كسوا قتسيوز مديشوة قذوؾان  ،(132)ول الرشاةية التديدة ف  الذرع مؽ جهة أخرى"دجهة ومع ال
ا جامعة زريتؾريا بأنها أطمقا زرامج عديدة ومذاريع أاااية اواهسا زودورها فو  الت  ققع فيه

فقود  ؛الوؾطش  ا لتحقيوق أهوداف الحوزبفو  محاولوة مشهوفرص العسول ر وخمق ققخؽيا وطأة الا
مدووتؾى السعيذووة السحموو  ومحاولووة  شوورعا السديشووة فوو  إنذوواء العديوود مووؽ السذوواريع لتحدوويؽ

ولووذلػ أقامووا جامعووة زريتؾريووا متتسووع السساراووة  ،(133)ههووا"التخؽيووا مووؽ التحوودوات التوو  قؾاج
 زهدف إدارة السعرفة وقبادلها وقذاركها مع مؤادات ومشغسات السديشة.

دولوووة زرلسانيوووة  أاوووتراليا" فووو نزيشسوووا فووو  جامعوووة جرياوووث وغهووور أثووور العامووول الديااووو  
وكيؽيووة قسويوول  ،وذووارا فوو  كيؽيووة حكووؼ الووب د األاووترال مسووا وعشوو  أن السووؾاطؽ  ،دوسقراطيووة
أموا الترلسانوات السشتخبوة فهو   ،اوترالييؽوالحكؾمات مدؤولة أمام جسيع األ ،األاترال الستتسع 
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 أاووتراليا،أو قاووؾيض الدوومظة لدووؽ القووؾانيؽ فوو  الهيئووات الؾحيوودة القووادرة عموو  اووؽ القووؾانيؽ 
لقودر وحسو  وبوشاس ا ،التو  قدوشها الحكؾمواتاالمتوال لمقوؾانيؽ  أاترالياويت  عم  التسيع ف  

فووؾع القووانؾن حتوو   وهووذا وعشوو  أن ال أحوود معاوو  أو ،اووترالييؽ بذووكل متدوواو  القووانؾن جسيووع األ
والؾاقووع أن هووذا  ،(134)أفووراد الذوورطة مظة مووول الديااووييؽ أودووالووذيؽ وذوو مؾن السشاصوو  فوو  ال

 الدوسقراطية مؾجؾدة بالاعل ف  قؾانيؽ وقذريعات مديشة زريدبان الت  ققع فيهوا جامعوة جرياوث
وضووعا السديشووة قذووريعات  فقوود"قسووول السدوواواة والتشووؾع أولؾيووة بالشدووبة لسشظقووة زريدووبان حيووث 

ولقووود أاوووهؼ هوووذا الاكووور  ،(135)لسكافحوووة التسييوووز العشرووورى وقحقيوووق العدالوووة وقكوووافؤ الاووورص"
 ،وجعمهووا قووادرة عموو  قحقيووق االاووتق ل اإلدارى  ،الوودوسقراط  فوو  قذووكيل فكوور وفمدوواة التامعووة

لتامعووة أن العروور الحووال  هووؾ عروور السعرفووة اقتهووا عموو  الاووؾر إلوو  زشوواء فعشوودما ارقووأت ا
 متتسعات السساراة داخمها دون وجؾد قيؾد إدارية قحؾل دون قحقيق ذلػ.

وو وقعتتوور الؾالوووات  ،فوو  الؾالوووات الستحوودة األمريكيووة اويغهوور أثوور العاموول الديااوو  أوز 
 ،عودد موؽ أجوزاء الكؾمشؾلوثف إليهوا وزوا ،والووة 50الستحدة األمريكية جسهؾرية اقحادوة موؽ 

هوووؾ الروووػ الووورئيس لمحكؾموووة وداوووتؾر الؾالووووات الستحووودة األمريكيوووة  ،، والسستمكووواتاألقووواليؼو 
ويعود أقودم داوتؾر مكتوؾب ال يوزال  ،1789سود الداوتؾر عوام اعت   ،والقانؾن األاس  فو  الدولوة

الداتؾر ق ير ف  عودد موؽ ور ؼ أن  ،ويدتسد قؾة بقائه مؽ بداطته ومرونته ،ف  العالؼ اااري  
ال قووزال فوو  معغسهووا هوو  نادووها التوو   مبادئووه األاااووية التؾانوو  مشووذ اعتسووادا أول موورة إال أن

ولمذوع  الحوق  ،ةيوقذوكل إرادة الذوع  أاواس الذورةية الحكؾم :وأهسهوا 1789سدت عوام اعت  
ويتودو أن  ،(136)السحوددة فو  الداوتؾر ذاقوهف  ق يير شكل حكؾمته الؾطشية بالؾاائل القانؾنية 

إلوو  التامعووات والسؤادووات هووذا اإلرادة وقمووػ الحريووة التوو  مشحهووا الداووتؾر لمذووع  قوود انتقمووا 
تو  قتشااو  فهذا السؤادات لها مظمق الحرية ف  قحديد أهدافها ال ؛العمسية والبحوية السختماة
عموو  ، وقحديوود ااووتراقيتيات وإجووراءات العسوول زهووا مسووا جعمهووا قووادرة مووع التيئووة السحيظووة زهووا

وجعمهووا قووادرة عموو  قحديوود الؾاووائل التوو  وسكووؽ مووؽ  ،مؾاجهووة قحوودوات التقوودم السعرفوو  والتقشوو 
خ لهووا الؾصووؾل إلوو  السعرفووة وقبادلهووا وقذوواركها مووول متتسعووات السساراووة التوو  قعتتوور واوويمة 

وقعزيوز  ،أاااية اآلن فو  العديود موؽ التامعوات والسؤادوات العمسيوة والبحويوة لتحدويؽ أدائهوا
 كار وقشسية مهارات األفراد ومؾاجهة العديد مؽ القزاوا والسذك ت.االزت

ٔاقتتع انجٓتتٕد انًصتتزيخ فتتٗ تطتتٕيز انجبيعتتبد فتتٗ  تتٕ   :انخطتتٕح انسبدستتخ

 يجتًع انًًبرسخ 
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وفو  نذور  ،وفو  قظوؾر الوقافوة والعموؾم ،فو  ققودم األموؼ احيؾي و اإن التامعات قؤدى دور  
ألن التامعوة موا هو   اونغور   ،وؾرة السعمؾماقيوة والسعرؼيوةولها دور فاعل قتاا ال ،العمؼ والسعرفة

  وقعتتور أداقوه لمؿيوادة الاكريوة ،إال مؤادة قعميسية ققع عم  قسة الشغام التعميسو  فو  الستتسوع
او  ففقد شهد التعميؼ التامع  السرورى فو  الاتورة األخيورة العديود موؽ محواوالت التظوؾير"  (137)

 اولة قأق  مذروعات قظؾير التعميؼ العال  بسرور والتو  قتشاهوإطار الترنامج القؾم  لتحديث الد
حيث قوؼ إنذواء مذوروع قظوؾير التعمويؼ  ،(2001وأقرها السؤقسر القؾم  لتظؾير التعميؼ العال  )

والووذى ضووؼ فوو   Higher Education Enhancement Project (HEEP)العووال  
د صوووشدوع مذوووروع قظوووؾير ويعووو ،م2007 – 2002خووو ل الاتووورة موووؽ  ا( مذوووروع  25زدايتوووه )

مووؽ أوائوول السذووروعات التوو  هوودفا إلوو  ققوودوؼ السدوواعدة والوودعؼ  (HEEPF)التعموويؼ العووال  
كسا قؼ إنذاء وحدة إلدارة مذروعات التظوؾير زوؾزارة  ،امذروع   25مذروعات مؽ لدتة السال  

يكوول ثووؼ قامووا كوول جامعووة زتكووؾيؽ وحوودة إلدارة مذووروعات التظووؾير ضووسؽ اله ،التعموويؼ العووال 
 – 2003التشغيسووو  لمتامعوووة ليكتسووول التشووواء السؤادووو  لعسميوووة التظوووؾير فووو  الووودورة األولووو  

 .(138)م2007 – 2002وقد قؼ قشايذ السذروعات خ ل الاترة مؽ  ،2007
التشووػ مذووروع قظووؾير التعموويؼ العووال  بقوورض مووؽ  2002فوو  عووام  مروور قوود أطمقوواو 
السروادر األخورى وذوسل هوذا رورية وبعوض باإلضافة إل  قسؾيل جزئ  مؽ الحكؾمة الس ،الدول 

 (HEEPF)صوشدوع مذوروع قظوؾير التعمويؼ العوال   -1 :( مذوروعات فرةيوة هو 6السذروع )
قؼ إنذاؤا لسداندة التامعات ومؤادات التعميؼ العوال   ،وهذا السذروع هؾ آلية دورية قشافدية

هيئووة التوودريس  ءأعزووامذووروع قشسيووة قوودرات -2 ،لتسؾيوول زوورامج التظووؾير الخاصووة بكوول مشهووا
مذووووروع -4 ،(ICTP)مذووووروع قكشؾلؾجيووووا السعمؾمووووات واالقروووواالت -3 ،(FLDP)والؿيووووادات 

مذوروع -6 ،(ETCP)مذروع قظؾير الكميات التكشؾلؾجية -5 ،(FOEP)قظؾير كميات التربية 
باإلضووافة إلوو  مذووروعات قظووؾير التشيووة األاااووية لمتعموويؼ  (QARP)قؾكيوود التووؾدة واالعتسوواد 

ث قشاوووذ بعوووض هوووذا السذوووروعات بالذوووراكة موووع دول البحووور الستؾاوووط وبسذووواركة العوووال  حيووو
والبعض اآلخر بالتعاون مع فرندا وألسانيوا واالقحواد  ،التامعات والسؤادات التعميسية السررية

 .(139)األوروب 
والحؿيقة أن هذا السذروعات لؼ قكؽ لتتحقق أو قغهر عم  أرض الؾاقوع إال موؽ خو ل 

وقعوواون جسيووع األطووراف لؾضووع  ،توو  قؾاجووه التامعووات السروورية ومشاقذووتهاالقحميوول السذووك ت 
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وكول ذلوػ  ،ومؾاجهة هوذا السذوك ت موؽ خو ل إقاموة مذوروعات محوددة ،الحمؾل السشاابة لها
إن كول  ،وجهؾدهؼ ومسارااقهؼ حت  يوتؼ قشايوذ هوذا السذوروعات عزاءبأفكار األ اكان مرحؾب  

فعمو  الور ؼ موؽ أن هوذا  ،قحا ماهؾم متتسوع السساراوة هذا األمؾر عشد قحميمها نتدها قشدرج
فووو  أدزياقشوووا إال أنوووه عشووود قحميووول اإلطوووار الاكووورى لستتسوووع السساراوووة  ازال حوووديو   الساهوووؾم موووا

 ،ومزوواهاقه زؾاقووع قظووؾير جامعاقشووا السروورية فدووؾف نتوود أنشووا لدووشا بعيووديؽ عووؽ هووذا الساهووؾم
اراوة حتو  وسكوؽ وضوع هوذا الساهوؾم فو  ولكؽ جامعاقشا بحاجة إل  نذر ثقافوة متتسعوات السس

زالا قعان  مؽ العديود موؽ أوجوه  فالتامعات السررية ر ؼ محاوالت التظؾير ما ،إطارا الرحيب
التامعوووات  أعزووواءوربسوووا إذا انتذووورت ثقافوووة متتسعوووات السساراوووة وأدرا  ،الزوووع  والقروووؾر

والتاواع ت االجتساةيوة خرائرها وأبعادها ومؤشراقها وفؾائدها ودورهوا فو  ااوتوسار الع قوات 
وو اربسووا حيشهووا وسكششووا أن نحوورز ققوودم   ،سذووك تالفوو  مؾاجهووة  ونؾاجووه واقعشووا مووؽ خوو ل  اممسؾا 

مؽ االكتااء بالدرااات واألبحاث الشغريوة البعيودة عوؽ  قكاقاشا ومؽ خ ل مسارااقشا الاعمية زدال  
 ،جهووة قزوواوا محووددةويسكووؽ حيشهووا االاووتاادة مووؽ متتسعووات السساراووة فوو  مؾا ،ض الؾاقووعأر 

زالا قذ ل التامعات السررية ر ؼ التهؾد الستذولة لسؾاجهتها ولعول موؽ أهوؼ  فهشاا قزاوا ما
   :هذا القزاوا ما يم 

  :( انتًُيخ انًُٓيخ ثبنجبيعبد انًصزيخ1)

هيئة التدريس أحد السرقكزات األاااية فو  اإلصو ح  عزاءلسا كانا التشسية السهشية أل
فوو ن ااووتقراء الؾاقووع الحووال  لمتامعووات وغهوور ضوورورة الحاجووة إلوو  قشسيووة  ،سوو والتحدوويؽ التعمي

إكدوازهؼ  إضوافة إلو  ،هيئة التدريس داخل التامعة أعزاءمهشية قعسل عم  االرققاء بسدتؾى 
أاووالي  وطوورع عسوول جديوودة ومتتكوورة لتحدوويؽ مساراوواقهؼ بعوود أن قعووددت ألووؾان الذووكاوى مووؽ 

 .(769)العرر الحاضروع  مع متظمبات ضع  قدراقهؼ عم  التعامل باهؼ و 
 أعزواءوالحؿيقة أن التامعات ف  جسهؾرية مرر العربيوة ققوؾم زودور كتيور فو  قشسيوة 

حيووث عقوودت جامعووة القوواهرة أول دورة لتشسيووة  1974وذلووػ مشووذ عووام  اهيئووة التوودريس مهشي وو
وقمتهووا جامعووة عوويؽ  ،23/4/1974إلوو   16/2/1974مووؽ  اهيئووة التوودريس مهشي وو أعزوواء

وكان هشاا العديد موؽ  ،(767)اكشدرية وحمؾان وبؿية التامعات الحكؾمية األخرى س ثؼ األشس
السبادرات ف  متال التشسية السهشية إل  أن حدث التحؾل واالقتاا إل  مذوروعات ضوخسة عمو  

ااووتراقيتية وفوو  إطووار  ،مدووتؾى التامعووات بعوود عقوود السووؤقسر القووؾم  لتظووؾير التعموويؼ العووال 
"يهودف ، وهيئة التودريس والؿيوادات أعزاءلعال  قؼ قشايذ مذروع قشسية قدرات إص ح التعميؼ ا
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العووال  وقظووؾير ية والسهشيووة فوو  مؤادوات التعموويؼ دووهوذا السذووروع إلوو  قعزيووز اإلمكانوات السؤا
والؿيوووادات لتسكيوووشهؼ موووؽ التكيوووا موووع  يريؽهيئوووات التووودريس والسووود أعزووواءمهوووارات وكاووواءات 

ناـيووػ عووؽ زيووادة فاعميووة مخرجووات التعموويؼ  ،جهووة التشافدوويةقظووؾرات العروور الحووديث ومووؽ مؾا
قحديود حاجوات التودري  فو  مؤادوات التعمويؼ  :العال . وقد قتموا إنتوازات السذوروع موؽ خو ل

وقشغويؼ ورش عسول  ،العال  وؾيام جامعات / معاهد التعميؼ العال  زتظؾير ااوتراقيتيات التودري 
السودربيؽ السعتسوديؽ ضوؼ كول جامعوات ومؤادوات قدريتية لمسدربيؽ لتذوكيل فورع أاااوية موؽ 

ودعووؼ قأاويس مراكووز التودري  فوو  كوول  ،وإراواء آليووات قودري  وقشسيووة مدوتدامة ،التعمويؼ العووال 
 .(769)حكؾمية لزسان ااتدامة عسمية التدري  السدتسر" ةجامع

ور ؼ حرص التامعات عم  قشايذ هذا السذروع وإجراء ققيويؼ دورى لؿيواس أثور التورامج 
الدرااووات قوود  ؽال أن العديوود مووإ ،ة لهوواريتيووة بػيووة اقخوواذ اإلجووراءات الترووحيحية السشااووبالتد

زالوا زورامج التشسيوة السهشيوة  التو  مواأشارت إل  أن هشاا العديود موؽ أوجوه الزوع  والقروؾر 
   :ومؽ أهسها ما يم قعان  مشها، ف  التامعات السررية 

م قاهسهووؼ لامدوواة زوورامج التشسيووة وربسووا يرجووع ذلووػ لعوود ،مقاومووة الووبعض لاعالياقهووا -
لبعوودها عووؽ احتياجوواقهؼ  انغوور   ،وقمووة دافعيووتهؼ نحووؾ االلتحوواع زهووا ،السهشيووة وأهوودافها

وضوووع  معوووايير اختيوووار  ،وكوووذلػ ااوووتخدام أاوووالي  ققميدووووة فووو  قشايوووذها ،التدريتيوووة
 ،باإلضافة إل  قرور مودة التورامج التدريتيوة ،وعدم قؾافر العدد الكاف  مشهؼ ،السدربيؽ

هيئووة  أعزوواءووجووؾد فتووؾة زوويؽ االحتياجووات الاعميووة الخاصووة بالتشسيووة السهشيووة لوودى 
وعوودم  ،وبوويؽ معوودالت األداء السظمووؾب الؾصووؾل إليهووا بعوود قشايووذ التوورامج ،التوودريس

، مسوا يوؤدى إلو  قعوارض األوقوات السخرروة لمتودري  م ءمة وقا التدري  لبعزهؼ
كسووا أن هووذا التوورامج قركووز عموو   ،ريسهيئووة التوود أعزوواءأثشوواء الدرااووة مووع جووداول 

 .(765)وقهسل السساراة العسمية ألدوارهؼ السختماة داخل التامعة ،التان  الشغرى 
هيئوووة  أعزووواءوإهسوووال مذووواركة  ،ضوووع  التوووؾازن زووويؽ التانووو  الشغووورى والتظتيقووو  -

ض السودربيؽ لمتؾاصول وافتقوار بعو ،التدريس ف  إعداد محتوؾى زورامج التشسيوة السهشيوة
 ،هيئة التودريس أعزاء، وعدم حرر االحتياجات التدريتية لكل فئة مؽ بيؽمع الستدر 

 .(766)وحزؾر الدورات التدريتية كسظم  لمترؾية وليس لمتعمؼ
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هيئوووة  أعزووواءإن الدووومتيات الدوووابقة قتعمشوووا نتاكووور فووو  ضووورورة وجوووؾد واووويمة قسكوووؽ 
التؾاصول والتااعول  هوذاوأن وكوؾن  ،دون أن يتقيدوا بسكوان محودد االتدريس مؽ أن يتؾاصمؾا مع  

وو عووؽ رغبووة حؿيؿيووة نابعووة مووؽ داخمهووؼ ولوويس كسووا هووؾ الحووال اآلن حيووث وعتتوور حزووؾر  اناقت 
و ،لمترؾيوة اوي اأاا االتدري  مظمب و  افهوؼ بحاجوة إلو  واويمة قتعول موؽ مساراواقهؼ العسميوة أااا 

ا مغموة وأن وكوؾن كول ذلوػ قحو ،موؽ التركيوز عمو  التانو  الشغورى  ألدوارهؼ داخل التامعة زدال  
إلو  الذيؽ لديهؼ القدرة عم  نقل ختراقهؼ ومعوارفهؼ  عزاءمتتسع وذتسل عم  متسؾعة مؽ األ

ولووديهؼ القوودرة عموو  وضووع زوودائل لسذووك قهؼ لمؾصووؾل إلوو  أفزوول الحمووؾل مووؽ خوو ل  ، يوورهؼ
إن كوول ذلووػ وسكووؽ قحؿيقووه مووؽ خوو ل قظتيووق متتسعووات السساراووة داخوول  ،مساراوواقهؼ العسميووة
هيئووة التوودريس لسؾاجهووة التحوودوات السعرؼيووة  أعزوواءية حتوو  وسكووؽ قشسيووة التامعووات السروور 

 والتكشؾلؾجية الحالية والسدتقتمية.
  :ثبنجبيعبد انًصزيخ نكتزَٔٗاإلانتعهُّى  (0)

ولهوذا أصووبحا التامعووات العربيووة قركووز عموو   ،العروور الحووال  أصوبحا التكشؾلؾجيووا ل ووة  
ولووؼ قكووؽ التامعووات السروورية بسعووزل عووؽ  ،دووتسرةوقعتتوورا حاجووة ممحووة وم لكترونوو اإل الووتعمُّؼ 

محيظها العرب  حيث "قاما وحدة إدارة مذروعات قظؾير التعميؼ العال  زتسؾيل مذروع لتظوؾير 
 Information and Communicationنغوؼ وقكشؾلؾجيوا السعمؾموات فو  التعمويؼ العوال  

Technology Project (ICTP)  زهودف العسول وذلوػ  2008حتو   2004فو  الاتورة موؽ
مووؽ خوو ل شووبكات معمؾمووات التامعووات بذووكل  لكترونيووةعموو  إقاحووة السعمؾمووات فوو  الرووؾرة اإل 

 ،وقحقيوق السيكشوة الستكامموة لوإلدارة التامعيوة ،وااتحداث أنساط قعميسية جديدة ،مباشر واريع
 وقهيئة الستتسع التوامع  لمتعامول معهوا موؽ خو ل التودري  السؾجوه والسدوتسر. وقود قوؼ ققدويؼ

محوووؾر التشيوووة األاااوووية  :إلووو  خسدوووة محووواور رئيدوووية هووو  ICTPبسذوووروع محووواور العسووول 
محوؾر السكتبوات  لكترونو ،اإل التعمُّؼ محؾر  ،محؾر نغؼ السعمؾمات اإلدارية ،لذبكات السعمؾمات

 .(145)محؾر التدري  عم  قكشؾلؾجيا السعمؾمات" ،الرقسية
زتسؾيوووول عوووودد مووووؽ  (ICTP)و"وقووووؾم مذووووروع قظووووؾير نغووووؼ وقكشؾلؾجيووووا السعمؾمووووات 

السذووروعات بالتامعووات والستمووس األعموو  لمتامعووات بسووا وعسوول عموو  قظووؾير نغووؼ وقكشؾلؾجيووا 
السعمؾموووات واالقرووواالت بالتهوووات السدوووتايدة وقاعيووول ااوووتخدامها بسوووا وايووود عسميوووات التعمووويؼ 

 .(146)واإلدارة"
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ال  فوو  فوو  التعموويؼ العوو ICTPوقوود اوواهؼ مذووروع قظووؾير نغووؼ وقكشؾلؾجيووا السعمؾمووات 
حيووث قووؼ قظووؾير كوول  2007 – 2006قظووؾير كاوواءة شووبكة التامعووات السروورية خوو ل عووام  

وقووؼ قظووؾير كافووة مقؾماقهووا بسووا ودوواعد عموو   ،السكؾنووات السادوووة بذووبكات التامعووات السروورية
 .(147)لكترونيةقؾافر زشية قكشؾلؾجية قسكؽ التامعات السررية مؽ إقاحة مرادر السعمؾمات اإل 

نهاوووة السرحمووة األولوو  لسذووروع ؼووي حظ أنووه مووع  لكترونوو اإل الووتعمُّؼ ر وبالشدووبة لسحووؾ 
أصبب هشاا السركز القوؾم  لموتعمؼ  ICTPظؾير نغؼ وقكشؾلؾجيا السعمؾمات ف  التعميؼ العال  ق
مووؽ  بكوول جامعووة لكترونيووةومركووز إلنتوواج السقووررات اإل  ،بووالستمس األعموو  لمتامعووات لكترونوو اإل 

اإلشراف الاش  عمو   لكترون ة حيث يتؾل  السركز القؾم  لمتعمؼ اإل التامعات السررية الحكؾمي
قورر الستموس األعمو  لمتامعوات أن وكوؾن  2009وفو  يشواير  ،أعسال مراكز اإلنتاج بالتامعات

داخول  لكترونيوةهوؾ التهوة السدوئؾلة عوؽ اعتسواد السقوررات اإل  لكترون السركز القؾم  لمتعمؼ اإل 
زتحديوود مذووروعات محووؾر  ICTPالسرحمووة الوانيووة لسذووروع وقوود زوودأت  ،التامعووات السروورية

وموؽ خو ل هوذا السذوروعات يوتؼ قاعيول ااوتخدام قكشؾلؾجيوا السعمؾموات فو   ،لكترونو اإل التعمُّؼ 
 .(148)ؼالتعمُّ 

فقوود قامووا معغووؼ جامعووات مروور بالعسوول عموو  قحؾيوول  لكترونوو اإل الووتعمُّؼ ألهسيووة  ا"ونغوور  
إال أن  ،إلكترونيوةعودة عريزوة موؽ الظو ب إلو  مقوررات وعم  األخص الت  قخدم قا ،السقررات

عم  شبكة اإلنترنا قحتواج إلو  مهوارات لمتعامول معهوا موؽ قتول  االسقررات الت  يتؼ نذرها حالي  
إال  لكترونو اإل الوتعمُّؼ فعم  الر ؼ مؽ كل التهؾد الدابقة ف  متوال  ،(149)عزؾ هيئة التدريس"

اويتد أن هشواا العديود موؽ جؾانو  الزوع   استوال قحديود  أن الستأمل لؾاقعشا الحوال  فو  هوذا ال
   :والقرؾر والت  وسكؽ قؾضيحها ؼيسا يم 

عم  التورامج التدريتيوة الكاؼيوة إلكدوازهؼ  معاونؾهؼهيئة التدريس و  أعزاءلؼ وحرل  -
 .لكترون كااوات قكشؾلؾجيا التعميؼ اإل 

ق ااوووتراقيتية معغوووؼ الكااووووات لتحقيووو معووواونؾهؼهيئوووة التووودريس و  أعزووواءال وستموووػ  -
 .لكترون الخاصة زتكشؾلؾجيا التعميؼ اإل التعمُّؼ الكميات لمتعميؼ و 

 لكترونو هيئة التدريس مسؽ قتؾفر لديهؼ كااوات قكشؾلؾجيوا التعمويؼ اإل  أعزاء التية  -
بالسساراة أو مؽ خ ل الترامج التدريتية وحتاجؾن إلو  زورامج صوقل وقشسيوة ل رققواء 

 بسدتؾى الكااوات لديهؼ.
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كااووات قخظويط وقروسيؼ وقظوؾير وققوؾيؼ  معواونؾهؼهيئوة التودريس و  أعزاء وستمػ ال -
 .(150)لكترون وإدارة السقرر اإل 

  العسميوة فو لكترونو هيئوة التودريس فو  قؾعيوا التعمويؼ اإل  أعزواءعدم رغبة بعوض  -
 التعميسية.

فوو  العسميووة   يوور متوود   لكترونوو هيئووة التوودريس أن التعموويؼ اإل  أعزوواءقرووؾر بعووض  -
 ميسية.التع

 أعزواءزويؽ طو ب التامعوة والعوامميؽ زهوا موؽ  لكترونو اإل التعمُّؼ ضع  وجؾد ثقافة  -
 هيئة التدريس و يرهؼ.

فووو  التيئوووة التامعيوووة عمووو  الظووورع التقميدووووة دون الوووتعمُّؼ التعمووويؼ و اعتسووواد أاوووالي   -
 ؼ.ف  التعمُّ  لكترون االهتسام الكاف  بعسميات التظؾير زتظتيق البعد اإل 

هيئووة التوودريس ل هتسووام بووالتعميؼ  أعزوواءوقذووتيع الظوو ب مووؽ قتوول  ضووع  قؾجيووه -
 ف عم  خرائره.والتعرُّ  لكترون اإل 

بذكل دقيق مع الظ ب عم  الر ؼ مؽ وجوؾد بعوض  لكترون ضع  قظتيق التعميؼ اإل  -
 .(151)لكترونيةالسقررات ذات الظتيعة اإل 
عووات السرورية فوو  مووؽ التهوؾد التو  قامووا زهوا التام الور ؼيتزوب مسوا اووتق أنوه عموو  

أموام قحقيوق  زال هشاا العديد مؽ السعؾقوات التو  قؿو  حوائ    إال أنه ما لكترون اإل التعمُّؼ متال 
نذور أجهوزة الحااو  اآللو   دال وعشو  متور  لكترونو اإل التعمُّؼ فالؾاقع أن " ،هذا التهؾد ألهدافها

ووو –عشووو  وال و ،فووو  الاروووؾل الدرااوووية أو فووو  السسووورات فووو  السبوووان  األكادوسيوووة قسديووود  - اأوز 
هوؾ ونذورا عمو  شوبكة  لسحتوؾى التعميسو  كسواا وال وعشو  نقول ،الذبكات وزيادة اعات االقروال

زول هو  قظؾيوع التقشيوة لتيدوير  ،ققشيوة بالسقوام األولليدوا  لكترون اإل التعمُّؼ فقزية  ،اإلنترنا
روورية مووؽ خوو ل زشوواء ويسكووؽ قظؾيووع هووذا التقشيووة بالتامعووات الس ،(152)ؼ"عسميووة التعموويؼ والووتعمُّ 

 موؽ ختورات بعزوهؼ ويدوتايد ا،مع   عزاء، حيث يتعاون األلكترون ؼ اإل متتسعات مساراة لمتعمُّ 
معمؾموواقهؼ السرقبظووة زتظووؾير وااووتخدام  ويتبووادلؾن  ،أنادووهؼ ن ويشغسووؾ ،فوو  هووذا الستووال بعووض
مذوك قهؼ فو  هوذا موؽ أجول حول  امع و ن ويتعواونؾ ،ؼالتعميؼ والتعمُّ  ت ف  عسمي لكترون اإل التعمُّؼ 

 الستال حت  وكؾنؾا قادريؽ عم  اكتداب أفزل السساراات ف  هذا الستال.
  :إدارح انًعزفخ ثبنجبيعبد انًصزيخ (3)
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ارقوبط ماهوؾم التامعوة خو ل قاريخهوا  فقود ؛قعتتر التامعة والسعرفة ماهؾميؽ مت زمويؽ
لوذلػ  ،عرؼيوة لمستتسوسوؾارد السعشغر إلو  التامعوة عمو  أنهوا قسوول الفي   ،الظؾيل بساهؾم السعرفة

سع. وقشبوع أهسيوة تإثراء وقظؾير وقشسية التشاء السعرف  لمستوقع عم  عاقق التامعات مدئؾلية 
 ،(775)التامعة ف  متتسع السعرفة مؽ ؾيامها بازتكار واكتدواب السعرفوة ونذورها وااوتخدامها

التامعووات السروورية قدووع  وفوو  عوول التحوودوات السعرؼيووة والتكشؾلؾجيووة والتدووازق العووالس  فوو ن "
لو  أن وكوؾن لهووا اوسعة ومكانووة دوليوة قحتمهووا موؽ خو ل وجووؾد قرقيو  لهووا ضوسؽ الترووشياات إ

فسووؽ مغوواهر ذلووػ الدووع   ،وخاصووة ؼيسووا يوورقبط بأدائهووا البحووو  ،اإلقميسيووة والعالسيووة لمتامعووات
دووووشؾية ووجووووؾد العديوووود مووووؽ السشذووووؾرات العمسيووووة الدوليووووة ال ،قظوووؾير زوووورامج الدرااووووات العميووووا
 .(776)والسذروعات البحوية السسؾلة"

ومشذ أواخر الدبعيشات وأوائول الوسانيشوات زودأت حركوة نذوظة موؽ التعاقودات زويؽ جهوات 
أجشتية وبعض التامعوات السرورية إلجوراء مذوروعات بحويوة زتسؾيول أجشتو ، ويوأق  فو  مقدموة 

 ،لتشسيووة الدوليووة بكشووداومركووز بحووؾث ا ،والتشووػ الوودول  ،هووذا الهيئووات هيئووة السعؾنووة األمريكيووة
اووهام ممسوؾس فوو  رفووع كاوواءة إوبور ؼ مووا حققتووه موؽ إوتازيووات ف نهووا عمووا قاصورة عموو  ققوودوؼ 

ولقود اواعدت هوذا البحوؾث والسذوروعات عمو  قشذويط  ،التعميؼ العوال  وفو  التشسيوة الستتسعيوة
يشذوأ  حيث لوؼ ،وعم  قدر مؽ االحتكاا السحدود بتهات أجشتية ،حركة البحث العمس  ف  مرر

كسا أنه لوؼ يترقو  عميهوا فو  ال الو  األعوؼ  ،عشها قااعل حؿيق  زيؽ التان  السررى واألجشت 
ومووؽ جهووة أخوورى كانووا هشوواا جهووؾد لتظووؾير التعموويؼ التووامع   ،(777)ع قووات بحويووة متتووددة

األنذووظة االاووتراقيتية لوؾزارة التعموويؼ العووال   :السرورى لسؾاجهووة قحودوات متتسووع السعرفووة مشهوا
و ،العمس  لتظؾير التعمويؼ التوامع  والبحث بعوض التامعوات إلو  وضوع خظوة ااوتراقيتية  اع  وا 

 ،كسوا أن هشواا مذوروعات قظوؾير التعمويؼ التوامع  ،لتسيز ف  األداء التوامع التحقيق التؾدة و 
 اومؽ أهسها السذروعات الدتة السدمتة الت  قؼ اختيارها موؽ زويؽ الخسدوة والعذوريؽ مذوروع  

قسر القووووؾم  األول لتظووووؾير التعموووويؼ العووووال  الووووذى عقوووود فوووو  فترايوووور عووووام الرووووادرة مووووؽ السووووؤ 
ولكوؽ  ،إلدارة السعرفوة بالتامعوات السرورية اإن كل ذلػ يؤكود أن هشواا جهوؾد   ،(778)م2000

فو  بالر ؼ مؽ ذلػ قذير العديد مؽ الدرااات إلو  وجوؾد العديود موؽ جؾانو  الزوع  والقروؾر 
   :هذا الستال ومؽ أهسها ما يم 

 فة الحالية ال قذتع مذاركة وقبادل السعرفة.الوقا -
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 لاؾائد الستحققة مؽ قظتيق إدارة السعرفة.بانقص الؾع   -

 االفتقار إل  التدري  السرقبط ب دارة السعرفة. -

االفتقووار إلوو  فهووؼ إدارة السعرفووة بذووكل صووحيب بدووت  االقرووال  يوور الاعووال و يوور  -
 .(771)الك ء

والدرااووات العميووا عموو  السدوووتؾى ضووع  صووؾر التعوواون العمسوو  فوو  حقووول البحووؾث  -
السحم  زيؽ الكميات زل وبيؽ األقدام األكادوسية داخول الكميوة الؾاحودة مسوا يوؤدى إلو  

 إثرائها وقظؾيرها. يؤدى إل  صعؾبة قبادل السعرفة ونقمها واالاتاادة مشها ومؽ ثؼ

يس هيئوة التودر  أعزواءوعودم قاور  ال التيوة العغسو  موؽ  ،افتقاد العسول زوروح الاريوق -
ونوودرة السذوواريع  ،وقركيووز أ مووتهؼ عموو  البحووث أل ووراض الترؾيووة ،لمعسوول فوو  التامعووة
وافتقوواد صووؾر التعوواون والتااعوول مسووا وحووؾل دون مساراووة إدارة  ،البحويووة السذووتركة

 .(776)السعرفة

ضووع  قشووؾات االقرووال زوويؽ التامعووة ومؤادووات الستتسووع نتيتووة غيوواب الديااووات  -
مسوا يشووتج عشووه  ،لرووحيحة عمو  مدووتؾى التامعوواتالسؾجهوة لمبحووث العمسو  الؾجهووة ا

وعودم اهتسوام جهوات التشايوذ  ،هيئوة التودريس بخظوط التشسيوة أعزواءعدم ربط بحوؾث 
هيئة التدريس بالتامعات والسراكز البحوية مؽ قتارب وبحوؾث مسوا  أعزاءبسا وتريه 
هيئوووة التووودريس  أعزووواءهيئوووة التووودريس باإلحبووواط نتيتوووة لذوووعؾر  أعزووواءوذوووعر 
 .(772)وة أثر بحؾثهؼ وعدم جدواها ف  قظؾير الستتسع أو قشسيتهبسحدود

موؽ خ لهوا أن  ررية بحاجة إل  وايمة فعالة وسكؽإن ما اتق يؾضب أن جامعاقشا الس
 ،اهيئووة التوودريس مووؽ مختموو  التامعووات زوول ومووؽ مختموو  التخررووات مع وو أعزوواءيتؾاصوول 

قوو  وقوورابط متسؾعووة مووؽ زوول هوو  ناقتووة عووؽ ق  ،فالسعرفووة ال ققتروور عموو  قخرووص بعيشووه
فيشتور وهوؾ األب الروحو  لستتسعوات السساراوة  أنالتخررات السختماة وكسا اوتق وأوضوحشا 

أن عهؾر قخرص مول عمؼ السشاعة الشادية والعروتية يودل عمو  ق قو  وقورابط متسؾعوة ذكر 
لذلػ ف نه وسكوؽ عوؽ طريوق زشواء متتسعوات السساراوة أن وحودث  ،والتخرراتمؽ السساراات 

وو ،التوورابط هووذا  اكسووا وسكووؽ لمتامعووة أن قحوودد الشووؾع السشااوو  لهووا مووؽ متتسعووات السساراووة طبق 
الحتياجاقهوووا حتووو  ندوووتظيع أن نعتووور هوووذا الحووودود التووو  صوووشعشاها بأنادوووشا زووويؽ التخرروووات 

هو  واويمة كسوا أن متتسعوات السساراوة  ،السختماة ونكؾن قادريؽ عمو  قبوادل السعرفوة ونذورها
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وواوويمة فعالووة ل وورس روح الاريووق  ،تامعووة ومؤادووات الستتسووع السوودن فعالووة ل قرووال زوويؽ ال
 اهيئة التدريس مؽ خ ل السذروعات السختماة والتو  قتعمشوا نتعواون مع و أعزاءوالتعاون زيؽ 

ال موؽ أجوول الوذات والتاكيوور فوو  الترؾيوة زوول مووؽ أجول مؾاجهووة السدووتقتل والت مو  عموو  قحدواقووه 
 سعرف .القادمة مؽ خ ل قشسية التشاء ال

اإلجتتتزا اد انًقتزحتتتخ نالستتتتفبدح يتتتٍ تطجيقتتتبد يجتًعتتتبد  :انخطتتتٕح انستتتبثعخ

   :انًًبرسخ فٗ جبيعبد ثعض انذٔل األجُجيخ فٗ جًٕٓريخ يصز انعزثيخ

الدوازق لإلطوار الاكورى لستتسعوات السساراوة وختورات جامعوات بعوض  ضف  ضؾء العور 
لتوو  قؾصووما إليهووا الدرااووة ثووؼ وسكووؽ عوورض أهووؼ الشتووائج ا ،التووالوودول األجشتيووة فوو  هووذا الس
والسعؾقات الت  وحتسل أن قؾاجوه قظتيوق متتسعوات السساراوة فو   ،قؾضيب اإلجراءات السقترحة

 التامعات السررية واتل الت م  عميها.
  :َتبئج انذراسخ - أٔلا 

   :قؾصما الدرااة إل  متسؾعة مؽ الشتائج وسكؽ إوتازها عم  الشحؾ التال 
ويؤكود  ،السوؾقا  والتااعول االجتسواع الوتعمُّؼ سساراوة وقوؾم عمو  أن ماهؾم متتسوع ال-أ

 عم  ضرورة التذارا زيؽ األفراد لسعالتة قزاوا محددة.
 ،والستتسوووع ،الستوووال :عاصووور أاااوووية هووو  ةقتزوووسؽ متتسعوووات السساراوووة ث ثووو-ب
 وقوام زتقدويؼ ،لتحديود متتسعوات السساراوة اكسا أن فيشتر وضع أربعة عذور مؤشور   ،والسساراة

 هذا السؤشرات ف  ضؾء ث ثة أبعاد محددة.
ااووتظاعا جشووؾب أفريؿيووا االاووتاادة مووؽ إقامووة متتسعووات السساراووة عموو  مدووتؾى -جووو

الدولووة لتحقيووق ااووتراقيتيات وايااووات الحكؾمووة مووؽ خوو ل التركيووز عموو  قزوواوا محووددة مووول 
تسعات السساراة عمو  كسا قاما جشؾب أفريؿيا ب قامة مت ،الاقر وعدم السداواة والتعميؼ و يرها

مدوووتؾى التامعوووات لتعزيوووز األداء وقحايوووز االزتكوووار ومؾاجهوووة السذوووك ت التووو  قعوووان  مشهوووا 
 التامعات.
أن قدوووتخدم متتسعوووات السساراوووة لسؾاجهوووة موووا ودوووس  بالعزلوووة  أاوووترالياااوووتظاعا -د

ت عمو  إقاموة متتسعوا أاوترالياحرصوا  فقود ؛االجتساةية زها والشاقتة عوؽ كتور مدواحة الدولوة
ولقوود اعتتوورت  ،السساراووة عتوور اإلنترنووا لدووهؾلة التااعوول مووع األقووران وزيووادة الوودعؼ السهشوو 

أن متتسعووات السساراووة ااووتراقيتية أاااووية فوو  قظووؾير نغووام التوودري  القووؾم  بقظوواع  أاووتراليا
العديوود مووؽ وعموو  مدووتؾى التعموويؼ التووامع  فقوود لتووأت  ،األاووترال التوودري  والتعموويؼ السهشوو  
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إلوو  إقامووة متتسعووات السساراووة لتؾليوود السعرفووة وقظتيقهووا وقبادلهووا ونقمهووا إلوو   اهووالتامعووات ز
 اآلخريؽ.
اقتهووا الؾالوووات الستحوودة األمريكيووة إلوو  إقامووة متتسعووات السساراووة فوو  مختموو  -هووو

وو عووؽ قؾصوول العديوود مووؽ الدرااووات إلوو  أهسيووة الوودور الووذى ققووؾم بووه  االستوواالت وكووان ذلووػ ناقت 
 مهوؼ لذا كان لستتسعات السساراوة دور ؛ف  مؾاجهة العديد مؽ السذك تالع قات االجتساةية 

وزيووادة الوقووة زوويؽ  ،االنخووراط فوو  السحادثووات السهشيووةفوو  و  ،فوو  التقميوول مووؽ الذووعؾر بالعزلووة
 وقحديؽ التؾاصل داخل السؤادات التعميسية. ،والؾصؾل إل  أفزل السساراات ،األفراد

 ،ر مهوووؼ وبوووارز فووو  جامعوووات جشوووؾب أفريؿيوووالهوووا دو  كوووانن متتسعوووات السساراوووة إ -و
الوتعمُّؼ و  ،التشسيوة السهشيوة :والؾالوات الستحدة األمريكية ف  العديود موؽ القزواوا أهسهوا أاتراليا،و 
 وإدارة السعرفة. لكترون ،اإل 
   :اإلجزا اد انًقتزحخ - بثبَيا 

   :التاليةوسكؽ قرسيؼ وبشاء متتسعات السساراة بالتامعات السررية مؽ خ ل السراحل 
  :يزحهخ انتٓيئخ )أ(

ووتوعتتوور ماهووؾم مت وو احووديو   اسووع السساراووة ماهؾم  لووذا  السروورية؛مووا عموو  جامعاقشووا  انؾع 
يشب   ف  التداوة أن قحرص جامعاقشوا عمو  نذور ثقافوة متتسعوات السساراوة داخمهوا موؽ خو ل 

و ،تامعوةلم لكترونو وعتر السؾقوع اإل  ،والسحاضرات ،السؤقسرات والشدوات واالجتساعات موؽ  اوأوز 
وإاوووهاماقها فووو   ،خووو ل طبوووع اإلرشوووادات والكتيبوووات التووو  قؾضوووب معشووو  متتسعوووات السساراوووة

 مؾاجهة قحدوات ومذك ت التامعة.
  :يزحهخ اإلعذاد )ة(

ف  هذا السرحمة يتؼ قخريص االعتسادات السالية والتخظيط لؾحدة متتسعات السساراوة 
قكوؾن عمو  الشحوؾ  أهوداف هوذا الؾحودة والتو  وسكوؽ أن بالتامعة والتهاز التشايذى لها وقحديود

 :  التال 
 نذر ثقافة متتسعات السساراة عم  مدتؾى التامعة. -

 رصد القزاوا والسذك ت الت  قؾاجه التامعات السررية. -

 نذر السعرفة وقبادلها عم  مدتؾى التامعات والسؤادات السختماة. -

عوووات السساراوووة فووو  التامعووووات الرصووود والتتبوووع السدوووتسر لمتتوووارب الشاجحوووة لستتس -
 الستقدمة.
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 عسال لكل متتسع مساراة.األدول جالترديق عم   -

 ققييؼ متتسعات السساراة ومدى قحؿيقها ألهدافها. -

 ل نزسام إليه. عزاءقحديد نظاع كل متتسع مساراة وال رض مشه قتل دعؾة األ -

 .عزاءوالسعشؾية لأل الحؾافز السادوةقحديد  -
ووي  التشايووذى لمؾحوودة يشب وو  قحديوود متسؾعووة مووؽ الس  إلوو  التهوواز وباإلضووافة  ريؽ قكووؾن د  

   :مهامهؼ عم  الشحؾ التال 
وعتوور  لكترونوو ،هيئووة التوودريس والظوو ب مووؽ خوو ل التريوود اإل  أعزوواءالتؾاصوول مووع  -

 نات.و  د  وصاحات الؾي  والس   ،لمؾحدة لكترون السؾقع اإل 

 التؾاصل مع التامعات األخرى ومؤادات الستتسع السدن . -

 لمؾحدة. لكترون اإلع ن عؽ متتسعات السساراة عتر السؾقع اإل  -

وإنذووواء اوووتل لكووول عزوووؾ يؾضوووب اختراصوووه واووويرقه الذاقيوووة  ،عزووواءقدوووتيل األ -
 وإاهاماقه داخل متتسع السساراة.

 إعداد ونذر ققارير مدتسرة حؾل أفزل السساراات الت  قؼ التؾصل إليها. -

والقزووواوا التووو  اوووؾف قتشاولهوووا  فووو  قحديووود السؾضوووؾعات عزووواءاالشوووتراا موووع األ -
متتسعات السساراة وقحديد اآللية الت  وسكوؽ موؽ خ لهوا أن وحقوق الستتسوع الهودف 

 السرجؾ مشه.

 حمؾل السشاابة لها.لموالتؾصل  عزاءفحص شكاوى األ -

 قحديد أماكؽ االجتساعات. -

ل ف عمو  مودى قحؿيقهوا ألهودافها وهوالسداهسة ف  ققييؼ متتسعوات السساراوة والتعورُّ  -
 ؟يتؼ ااتسرار الستتسع أم يتؼ إ  قه إذا كان ال يؤدى الهدف السرجؾ مشه

 )جـ( يزحهخ انًجبدرح: 

فوو  هووذا السرحمووة وقووؾم التهوواز التشايووذى لؾحوودة متتسعووات السساراووة بوو جراء السقوواب ت 
حووؾل  حهيئووة التوودريس والظوو ب فوو  حووؾار ماتووؾ  أعزوواءواالجتساعووات داخوول الكميووات إلشووراا 

ساراوووة وأهووودافها وأنؾاعهوووا والقزووواوا التووو  يشب ووو  أن قذوووسمها وطووورع ومسيوووزات متتسعوووات الس
 قظتيقها ف  جامعات الدول الستقدمة.

   :يزحهخ انتُفيذ )د(
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فوو  هووذا السرحمووة ققووؾم وحوودة متتسعووات السساراووة بالتامعووة بوواإلع ن عووؽ القزوواوا 
دريس الورا تيؽ فو  هيئوة التو أعزواءوعمو   ،الرئيدية الت  اؾف قتشاولها متتسعوات السساراوة

وفو  ضوؾء  ،لمؾحودة لكترونو االشتراا ف  إحدى هذا القزواوا قدوتيل زيانواقهؼ عتور السؾقوع اإل 
ختوورة جامعووات الوودول الستقدمووة الدووازق عرضووها وسكووؽ قحديوود أهووؼ هووذا القزوواوا عموو  الشحووؾ 

 :التال 
   :انتًُيخ انًُٓيخ (1)

يؽ وقعزيوووز فعاليوووة وسكوووؽ إقاموووة متتسعوووات مساراوووة فووو  التامعوووات السرووورية لتحدووو
كسا وسكؽ أن يتشاول متتسع السساراة قزوية "الكتابوة  ،وقشسية مهارات البحث العمس  ،التدريس

وإذا قشاولشووا  ،هيئووة التوودريس التوودد وطوو ب الدرااووات العميووا بالتامعووة أعزوواءالبحويووة" لوودى 
لتامعوووة هشوووا وسكوووؽ أن ققوووؾم وحووودة متتسعوووات السساراوووة با ،قزوووية "الكتابوووة البحويوووة" كسووووال

 ،مووؽ كوول كميووة عزوواءوقحديوود نظوواع األ لكترونوو بوواإلع ن عووؽ هووذا الستتسووع عتوور مؾقعهووا اإل 
ويازل ف  هذا الستتسوع  ،مؽ الكمية الؾاحدة اعزؾ   20 – 15ل أن يتراوح العدد ما زيؽ ز  ا  وي  

لكميووات الخووت ف طتيعووة البحووؾث زوويؽ ا ان مووؽ كميووة واحوودة نغوور  ؾالسذووترك عزوواءأن وكووؾن األ
، ويسكوؽ أن وذوتسل متتسوع السساراوة لتشسيوة مهوارات الكتابوة البحويوة ية والكميات الشغريوةالعسم
   :ربع مساراات أاااية ه أعم  

هيئوة التودريس القودام  ختوراقهؼ  أعزواءحيوث وقودم  :السساراة األول  "عرض الختوراء"
عمو   امع و ايع وجس ن ويعسموؾ ،التودد وطو ب الدرااوات العميوا عزواءف  متال الكتابوة البحويوة لأل

 .اقكؾيؽ شبكة مؽ الع قات االجتساةية الت  قداعدهؼ عم  قبادل ختراقهؼ ومعارفهؼ مع  

حيووث يشب وو  أن يوودرا  :السساراووة الوانيووة "الكتابووة كعسميووة قازمووة لمروويا ة والسراجعووة"
هيئة التدريس التدد أن األبحاث التو  قوؼ نذورها بالاعول فو  الستو ت العمسيوة قود مورت  أعزاء

ثوؼ قظؾرهوا فو  ذهشوه إلو  أن وصول إلو   ،دة مراحل زداووة موؽ قؾصول الباحوث لماكورة البحويوةبع
ووبعوود االنتهواء يووتؼ التحكوويؼ مووؽ ق   ،مرحموة الكتابووة العمسيووة ويقووؾم الباحووث بوو جراء  ،سوويؽك   ح  ل الس  ت 

وهووذا السراحوول يشب وو  أن  ،التعوودو ت السظمؾبووة مشووه حتوو  وروول البحووث إلوو  صووؾرقه الشهائيووة
وعمويهؼ أن  ،حواالت قوؼ فيهوا رفوض األبحواثأن هشواا  اوأن يدركؾا أوز   ،التدد عزاءاأل يدركها

وأهسية الشقد التشواء لؾصوؾل البحوث إلو   ،يتعرفؾا عم  أاباب رفض األبحاث مؽ قتل السحكسيؽ
 الرؾرة السرجؾة مشه.
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ة وعسول فو  هوذا السساراو :السساراة الوالوة "الكتابة كتزء ال يتتزأ موؽ العسميوة البحويوة"
التدد وه  أن مرحموة كتابوة البحوث  عزاءعم  قؾضيب نقظة أاااية لأل عزاءالختراء مؽ األ

ويووتؼ عوورض الظوورع  ،تاكيوور الباحووثل انعكوواسإال   مووا هوووأن الكتابووة  ،ليدووا مرحمووة ختاميووة
 كتابة مدؾدة البحث.السختماة لمكتابة وكيؽية 

التووودد بكتابووة أوراع بحويوووة  عزوواءحيووث وقوووؾم األ :السساراووة الرابعوووة "عوورض األقوووران"
 ،قؾجيهواقهؼ إذا قظمو  األمور ن ويقؾم أقرانهؼ بسراجعتها مع وجؾد الختراء الوذيؽ وقودمؾ ،مر رة

 ويتؼ مراجعتها مؽ قتل األقران والختراء. ،التدد بكتابة مدؾدات بحوية عزاءكسا وقؾم األ

هؼ فو  متوال متتسوع السساراوة التودد مهواراق أعزواءومؽ خ ل هذا السساراات يشسو  
كتابة البحؾث بذكل قدريت  عؽ طريق دعوؼ الختوراء والسيدوريؽ واألقوران فو  التمدوات وورش 

 العسل.
  نكتزَٔٗ:اإلانتعهُّى  (0)

مووؽ أهووؼ القزوواوا التوو  قؾاجووه التامعووات فوو  العروور  لكترونوو اإل الووتعمُّؼ قعتتوور قزووية 
ولقود انتقموا الستتسعوات موؽ محوؾ  ،فالوقافة الت  قدؾد العالؼ اآلن ه  الوقافة الرقسية ،الحال 

الوووتعمُّؼ لوووذا عمووو  التامعوووات قشسيوووة مهوووارات  ؛األميوووة الهتائيوووة إلووو  محوووؾ األميوووة التكشؾلؾجيوووة
ؼ ويسكوووؽ أن وكوووؾن متتسوووع السساراوووة لموووتعمُّ  ،هيئوووة التووودريس والظووو ب عزووواءأل لكترونووو اإل 
   :عم  الشحؾ التال  لكترون اإل 

موؽ مختمو  التخرروات  أعزاء   لكترون ؼ اإل وسكؽ أن وذسل متتسع لمسساراة لمتعمُّ  -
الوتعمُّؼ وذوتركؾن فو  االهتسوام بستوال  عزواءوهؤالء األ ،اومؽ مختم  التامعات أوز  

 .لكترون اإل 

ويسكوووؽ أن  ،يووتؼ اإلعووو ن عوووؽ الستتسووع عتووور وحووودة متتسعووات السساراوووة بالتامعوووة -
 لؾجه أو عتر شبكة اإلنترنا. اوجه   عزاءقازل األتي

وووقووؾم م   - متتسووع السساراووة زتحديوود مؾاعيوود االجتساعووات والمقوواءات التوو  قووتؼ عتوور ر يد  
أهسيووة التكشؾلؾجيووا  :ويسكووؽ أن يتزووسؽ الستتسووع مؾضووؾعات أاااووية مووول ،اإلنترنووا

والتظتيقوات األاااوية التو  وسكوؽ ااوتخدامها فو  متوال التودريس موول  ،ف  التودريس
والتظتيقوووات  ،لكترونيوووةإل وطريقوووة قروووسيؼ السقوووررات ا ،زرنوووامج العوووروض الباوربؾيشوووا

 التعميسية.
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زتؾضويب أفزول السساراوات فو  هوذا الستوال  لكترون اإل التعمُّؼ وقؾم الختراء ف  متال  -
التدد ف  هذا الستال كيؽيوة قدوتيل  عزاءكسا يؾضب الختراء لأل ،مؽ خ ل ختراقهؼ

 والتووث ،وطريقووة قذوو يل الايووديؾ كووؾنارانس ،السحاضوورات وبوهووا عتوور شووبكة اإلنترنووا
وطووووورع ااوووووتخدام التظتيقوووووات  ،لكترونيوووووةوطريقوووووة قروووووسيؼ السقوووووررات اإل  ،السرئووووو 

 التكشؾلؾجية السختماة.

  :إدارح انًعزفخ (3)

مووؽ مختموو   أعزوواءفوو  متتسعووات السساراووة الستعمقووة بوو دارة السعرفووة وسكووؽ إشووراا 
 ،ةدارة السعرفووبوو التخررووات ومووؽ السؤادووات األكادوسيووة والسشغسووات  يوور الحكؾميووة السهتسووة 

والترابط زيؽ العموؾم السختماوة عمو   ملداث التكاعم  إحوهشا وت  أن قركز متتسعات السساراة 
لتحوودوات التكشؾلؾجيووة والسعرؼيووة الحادثووة االسعرفووة حتوو  وسكووؽ مؾاجهووة  موولنحووؾ ودووهؼ فوو  قكا
عموؼ  :فمقد اواعد هوذا التقودم السعرفو  عمو  قؾلود نغوؼ معرؼيوة جديودة موول ،عم  مدتؾى العالؼ

لوذا يشب و   ؛والهشداوة الؾراثيوة ،وعمؾم الترمتة الحااؾبية ،والكيسياء الحيؾية ،ؾ قكشؾلؾج الشان
أن قحرص التامعات مؽ خ ل متتسعات السساراة عم  قشغيؼ الساواـيؼ واألفكوار الستعوددة فو  

   :وهشا وسكؽ اقتراح متتسعات السساراة التالية ،الستاالت السختماة بذكل مترابط ومتكامل
  :العمؾم والتكشؾلؾجيا والستتسععة متسؾ  -

 ،والكميوات التكشؾلؾجيوة ،موؽ كميوات العموؾم أعزواءوسكؽ أن وذترا ف  هوذا الستسؾعوة 
إلوو  طوورح  عزوواءوفوو  هووذا الستسؾعووة ودووع  األ ،مووؽ مؤادووات الستتسووع السوودن  أعزوواءو 

مشهسوا كول ف ؛مؾضؾعات وقزاوا قداهؼ فو  إحوداث التكامول زويؽ العموؾم والتكشؾلؾجيوا والستتسوع
فالعمؾم الظتيعية قرقبط بالتظتيقات التكشؾلؾجية وكول مشهسوا يوؤثر عمو  التيئوة  ،يؤثر عم  اآلخر
 االجتساةية.

  :والهشداة والرياضياتوالتكشؾلؾجيا متسؾعة العمؾم  -
الحوال  الوذى انتذورت ؼيوه مودارس  رة فو  العرووهذا الستسؾعة لها أهسية كتيرة خاصو

STEM  هوذا موؽ  العديود انتذورت فمقود ؛وف  مرور عمو  وجوه التحديودف  جسيع أنحاء العالؼ
 هووذا السوودارس هوو  اخترووار لمستوواالت التوو  قوودعسها STEM، وفوو  اآلونووة األخيوورةالسوودارس 
فووالعمؾم قتزووسؽ  Science, Technology, Engineering, Mathematics :وقذووسل

أموا  ،ميوة وعموؾم الكستيوؾقروالتكشؾلؾجيا قتزسؽ التظتيقوات العس ،السعارف وطرع التاكير العمس 
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زيشسووا قتزووسؽ  ،الرياضوويات فتتزووسؽ قؾاعوود وأاااوويات الرياضوويات وحوول السذووك ت الرياضووية
وهووذا الستوواالت األربعووة هوو  أاوواس التقوودم عموو   ،الهشداووة كوول مووا يتعمووق بالترووسيؼ الهشداوو 

ووإحووداث التكاموول زوويؽ هووذا الستوواالت نإلوو    قامووة متتسووع مساراووة ودووعإ، و مدووتؾى العووالؼ  اغري 
ووو اوووؾف يوووؤدى إلووو  قؾليووود معرفوووة جديووودة وسكوووؽ نذووورها ونقمهوووا وقبادلهوووا عمووو  مدوووتؾى  اوعسمي 

 السؤادات التعميسية السختماة.
  :متسؾعة "عمؼ الشاس"-

الستخرريؽ فو  عموؼ الوشاس موؽ الكميوات  عزاءهذا الستسؾعة مؽ األ أعزاءيتكؾن 
وو فهشوواا قوورابط  ،ؽ مووؽ كميووات الظوو ياألطبوواء الشادوويمووؽ  االسختماووة مووول اآلداب والتربيووة وأوز 

وقكامل زيؽ عمؼ الشاس والظ  الشاد  حيث يدرس عمؼ الشاس امؾا اإلندان زهدف فهوؼ هوذا 
 ،زيشسا يركز الظو  الشادو  عمو  العقول ومشوع االضوظرابات الشادوية ،الدمؾا وقاديرا والتشتؤ به

التكامول والتورابط زويؽ وهذا الستسؾعة اؾف قداهؼ مؽ خ ل القزاوا الت  قظرحها إل  إحداث 
 الع ج الشاد  وامؾا اإلندان لمؾصؾل إل  أفزل الشتائج.

  :يعٕقبد تُفيذ اإلجزا اد انًقتزحخ ٔسجم انتغهت عهيٓب - بثبنثا 

إن هشاا معؾقات وسكؽ أن قؾاجه قشايوذ اإلجوراءات السقترحوة موول مذوكمة عتوز ميزانيوة 
خرروة لمتعمويؼ والبحوث العمسو  ربسوا قوؤدى ند  التسؾيل الزئيمة الس؛ ف ن التامعات السررية

باإلضوافة  ،إل  عدم قؾفير اإلمكانيوات والتتهيوزات ال زموة لتروسيؼ وإقاموة متتسعوات السساراوة
هيئوووة التووودريس عمووو  قوووؾفير الؾقوووا الووو زم لمسذووواركة فووو  متتسعوووات  أعزووواءإلووو  عووودم قووودرة 

فير التسؾيوول الوو زم مووؽ ولكووؽ وسكووؽ مؾاجهوة هووذا السعؾقووات مووؽ خو ل قووؾ  ،بالتامعووةالسساراوة 
كسوا أن التامعوة يشب و  أن قكوؾن جامعوة  ،خ ل صوشاديق الكميوات ومؤادوات الستتسوع السودن 

مشتتة وقادرة عم  زيادة مؾاردها مؽ خو ل إقاموة مذواريع بحويوة إنتاجيوة وقكوؾيؽ ع قوات موع 
عووات أمووا مذووكمة الؾقووا ؼوويسكؽ مؾاجهتهووا مووؽ خوو ل نذوور ثقافووة متتس ،السؤادووات السختماووة
فهذا الوقافة اوؾف قتعمشوا نودرا أهسيوة قوؾفير الؾقوا الو زم ل شوتراا فو   ،السساراة بالتامعة
قترور عمو  التامعوة فقوط زول عمو  الستتسوع الخوارج  قألهسيتهوا التو  ال  اهذا الستتسعات نغور  

لؾجوه طوؾال الؾقوا فمقود  اكسا أن متتسعات السساراة ال قتظم  أن يتقازل أعزاؤها وجه   ،ااوز  
 عزواءلوذا وسكوؽ أن يتؾاصول األ ؛أاهسا التكشؾلؾجيا الحديووة فو  كدور حواجز الزموان والسكوان

أن مساراواقشا لوؽ يوتؼ قظؾيرهوا  اوف  الشهاوة عميشا أن ندرا جسيع و ،مؽ خ ل الذبكة العشكتؾقية
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فوالتاكير التسواع  يشوتج عشوه أفكوار إزداةيوة ال وسكوؽ  ،إال مؽ خو ل التعواون والعسول التسواع 
 ورل إليها الارد بساردا.أن 
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–السؤقسر العمس  الدشؾى العربو  الخوامس حىاحم رش، لحم رور هل  ه   ى  لحنسار  لحىر  ر ول

االقتاهات الحديوة ف  قظؾير األداء السؤاد  واألكادوس  ف  مؤادات التعميؼ  –الدول  الوان  
، كل در لحنر  در أزريول 15 – 14العال  الشوؾع  فو  مرور والعوالؼ العربو ، السشعقود فو  الاتورة موؽ 

 .238، ص 2101لح هع ر،  اتىر لحم  هرة، 
السووؤقسر اإلقميسوو  تم ددن لحم دد م  ددىد   شوثددر ت دداروم ل ددالل لحنىلدد م لحىدداحل  داحددر ت ددرش،  (042)

، ت  مدر نحؾ فزاء عرب  لمتعميؼ العوال : التحودوات العالسيوة والسدوؤوليات الستتسعيوة –العرب  
 .527، ص 2119لأتم لحمنم ة حلنر  ر ولح قاهر ولحىلهم، 

هدئددر لحندد روم  احساتىدداا لحم ددرور  عاددا  ددر لحم   ددر لحم ددن لتر أر ددا ل ددرله م لحمل سددل  شلحن م (043)
مدوووتقتل إصووو ح التعمووويؼ العربووو   –السوووؤقسر الووودول  الخوووامس هدددل  ددده  لدن ا دددات م لحن روب دددر، 

، لحمركدح لحىر دل حلنىلد م ولحن م در، لحقداهرة، يهحدده 2لحسدح   لستتسع السعرفة قتارب ومعوايير ورؤى،
 .0010 – 0011، ص ص 2101

هدئددر لحندد روم  احساتىدداا  عاددا وتددانل لح ددد  :بددهر  شدرل ددر تقهوم ددر حبددرلتج لحن م ددر لحم   ددر أ (044)
 .250 – 251، ص ص مرجع اازقلحم رور هل  ه   ى  لحنسار  لحىر  ر ولحىاحم رش، 

مذووروع قظووؾير نغووؼ وقكشؾلؾجيووا السعمؾمووات فوو    م هروددر ت ددر لحىر  ددر، وتلرة لحنىلدد م لحىدداحل  (045)
، ودد ة لدلرة لحم دروعاا، 2008 – 2004العال : األهداف واإلنتازات، السرحمة األول  التعميؼ 

 .iص 
مذووروع قظووؾير نغووؼ وقكشؾلؾجيووا السعمؾمووات فوو   م هروددر ت ددر لحىر  ددر، وتلرة لحنىلدد م لحىدداحل   (046)

ممخوووص أدوار ومدوووئؾليات  – MISالتعمووويؼ العوووال : دليووول ااوووتخدام نغوووؼ السعمؾموووات اإلداريوووة 
، لحمسلددم لأعلددل حلساتىدداا، يهنددده قائسووة زؾعووائ  ومخرجووات التظتيقووات –السذوواركة التهووات 

 .0، ص 2101
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عاح  عبد  لحفندال دمحم  شتدرثدر تقهتداا ت دروع لحمتنبدر لحرام در حلساتىداا لحم درور علدل تىد ما  (047)
تسلد  ، درااات عربية فو  السكتبوات وعموؼ السعمؾمواتحكنرون رش، لمهادة تن ت ادر لحمىلهتاا لم

 .32 – 30، ص ص 2119، دلر :روب حلعباعر ولح  ر ولحنهتوم، تايه 2، لحى د 04
دمحم عبدددد  لحددددردمن لح ددددى نل  شتىهادددداا ل ددددن  لم لحددددنىل م لمحكنرونددددل هددددل  ددددرلتج تىلدددد م لحمتنبدددداا  (048)

 ، مرجوووووع اوووووازقهدئدددددر لحنددددد رومش،  وعادددددا ولحمىلهتددددداا  احساتىددددداا لحم دددددرور تدددددن و  دددددر ن دددددر 
 .38ص 

 عب  لح ادم   وم  ش رناتج ت روبل تقنرل اائم علل ن دم لدلرة لحدنىل م لمحكنروندل عبدر لح دبتاا دمحم دمحم (049)
لحىد د  ،  اتىدر لأتهدر،متموة التربيوةهدئدر لحند روم  تل داا لحنر  در وهد  لدن ا دات م لحن روب درش،  عاا أ

 .78 – 77، ص ص 2101، كل ر لحنر  ر،  اتىر لأتهر، 6 ح   – 044
هدئدر  وعادا عب  لحفنال د دن  ش فا اا تك هحه  ا لحنىلد م لمحكنروندل ودر در تهلهرهدا حد م  ودم  (051)

لحنددد روم  تل دددر لحنر  دددر لحروا ددد ر  اتىدددر لحم  دددهرة هدددل  ددده  ل دددنرلت س ر حكل دددر حلنىلددد م ولحدددنىلمش، 
ر ، كل دددر لحنر  دددر لحروا ددد ر،  اتىددد07، لحىددد د الستموووة العمسيوووة لعموووؾم التربيوووة التدنيوووة والرياضوووة

 .321، 309، ص ص 2100لحم  هرة، 
هدئددر لحندد روم  ساتىددر لحم هي ددر أن مددر لدلرة  وعاددا دمحم هددهتم ودمدد   دد وم  شتىهادداا ل ددن  لم  (050)

، لحىد د 31،  اتىدر لحم هي در، تسلد  متمة كمية التربيوةتن و  ر ن رهم،  IMSلحنىل م لمحكنرونل 
 .023، 022، ص ص 2105، و نه ر 4

دمن لح ددددى نل  تىهادددداا ل ددددن  لم لحددددنىل م لمحكنرونددددل هددددل  ددددرلتج تىلدددد م لحمتنبدددداا دمحم عبدددد  لحددددر  (052)
 .7، ص مرجع اازقهدئر لحن روم،  وعاا ولحمىلهتاا  احساتىاا لحم رور تن و  ر ن ر 

هددددد م دمحم عبدددد  لحىحوددددح  بروددددل  شلدلرة لحمىرهدددددر كمدددد عل حنم دددددن  ددددهدة ودل  لح  تددددر لحنىل م دددددر  (053)
، كل ددر لحنسددارة، متمووة البحووؾث الساليووة والتتاريووة ددرور  درل ددر تد لن ددرش،  احساتىدداا لح ا ددر لحم
 .516 – 515، ص ص 2104، 2 اتىر  هر ىد ، لحى د 

وم  تممددهد عبدد  م تممددهد  شت ددهر تقنددرل حن م ددر روس لحمددال لحفكددرم  احساتىدداا لحم ددرور هددل  (054)
، 006، لحى د 29،  اتىر    ا، تسل  ، كل ر لحنر  رمتمة كمية التربية ه  ت عل لدلرة لحمىرهرش، 

 .57، ص 2108و نه ر 
مدوتقتل  ن لر عب  لحقادر ها:م  شلدلرة لحمىرهر ت عل حإل  لع لحن   مل هل لحساتىاا لحم درورش، (055)

 .55، ص 2115، لحمركح لحىر ل حلنىل م ولحن م ر، يهحده 38، لحى د 00، تسل  التربية العربية
م  شلدلرة لحمىرهدر كمد عل حنمقدد  لحمددحة لحن اه د ر  احساتىداا لحم درور، وتدرة رتاان عب  لح داد (056)

 .478، ص مرجع اازق
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عمار هنمل ته ل ل ماعدل  شتىهااا تعبد  تد عل لدلرة لحمىرهدر هدل تؤ  داا لحنىلد م لحىداحل  (057)
الودول   –بحوث مقودم إلو  السوؤقسر الدوشؾى )العربو  الدوابع  هل ت ر )ت عل لحق اس لحمقدارن(،

ابووع، إدارة السعرفووة وإدارة رأس السووال الاكوورى فوو  مؤادووات التعموويؼ العووال  فوو  مروور والووؾطؽ الر 
، ص 2102 اتىدر لحم  دهرة،  –، كل در لحنسدارة أزريول 12 – 11العرب ، السشعقد ف  الاترة موؽ 

21. 
 ىدد  دمحم عبدد  لحممددد  م:دددن ون لددر  ددد  و دده علدددهة  شدرل ددر تقارنددر حنعب قدداا لدلرة لحمىرهددر هددل  (058)

، متمووة التربيووة لحمؤ  دداا لحساتل ددر ل  دددهور ووتتان ددر لمهددادة ت  ددا هددل ت ددر ولحم عقددر لحىر  ددرش،
لحسمل دددر لحم دددرور حلنر  دددر  –، لحمسلدددم لحىددداحمل حسمل ددداا لحنر  دددر لحمقارندددر 39، لحىددد د 06تسلددد  

 .078، 077، ص ص 2103لحمقارنر ولمدلرة لحنىل م ر، هبرلير 
هدئر لحن روم  احساتىداا  عاا مد  ت عفل  شتم دن لمننا  ر لحىلم ر أوت مر دلمل عب  لحم (059)

، 2100، 44،  اتىدر   عدا، لحىد د متموة كميوة التربيوةلحم رور  ا ن  لم تد عل لدلرة لحمىرهدرش، 
 .390ص 


