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مستخمص:    
تناول الباحث أبرز التحديات التي ُتواجو تطبيق الجودة واالعتماد بمؤسسات     

التعميم العالي ومنيا التقدم العممي ، التكنولوجي ، والثورة المعرفية ، والتغيرات 
االقتصادية والمنافسة العالمية ، والتغيير في متطمبات سوق العمل ، وأن ىذه التحديات 

م الجامعي إعادة النظر في إستراتيجيات وطرق التعامل مع تفرض عمي مؤسسات التعمي
ىذه التحديات إلعداد خريجييا بصورة متكاممة تتالئم مع ىذه التحديات بأنواعيا 

 المختمفة .
فالتغيرات والتطورات االقتصادية والمنافسة العالمية تفرض عمي مؤسسات     

والعمماء في شتى المجاالت من خالل  التعميم العالي اإلعداد المتميز لممبدعين والخبراء
التجديد والتحديث لمبرامج والمناىج واالحتياجات األكاديمية حتى يمتمك خريج التعميم 
العالي أدوارًا جديدة لمتخطيط والقدرة عمي العمل في مجموعات ، وتحديد اإلمكانات 

المناسبة لمتعامل مع المتاحة واألىداف المراد تحقيقيا ، واختيار البدائل واإلستراتيجيات 
 المواقف الطارئة ، والمشاركة في التخطيط والتدريب 

وأن التعميم العالي نتيجة اإلقبال المتزايد عميو يعاني من عدم التوازن فعدد  
المتقدمين لمؤسساتو يفوق القدرة اإلستيعابية ليذه المؤسسات مما يفرض عمي بعض 

التعميم كالمحضرة والتمقين ، والضعف في  الكميات استخدام أساليب تقميدية في عممية
وجود حوار ديموقراطي بناء بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس ، إال أن الثورة 
المعرفية الحادثة التكنولوجيا واالتصاالت تشجع عمي استخدام أنماط وأساليب جديدة 

 يم .لمتعميم تتيح لمطالب فرصة الحصول عمي تعميم ينمي اإلبداع واالبتكار لدي
وعمي مؤسسات التعميم العالي إحداث التوازن والمالئمة بين عدد خريجييا     

واحتياجات سوق العمل من التخصصات العممية واألكاديمية لربط مؤسسات التعميم 
العالي بالمؤسسات اإلنتاجية ومتطمبات سوق العمل إلبراز التنسيق الحقيقي ما بين 

ن الوزارات والييئات مما يحقق التكامل بين مؤسسات اإلعداد والجيات المعنية م
 العرض والطمب ومتطمبات سوق العمل واحتياجاتو .
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وأخيرًا من الضروري تفعيل دور مؤسسات التعميم العالي ، وتطوير بنية     
مؤسساتو المختمفة لمنيوض بالمجتمع المصري ، والمشاركة في التطورات العممية 

م اإلسيام في البناء الحضاري الحالي بمساراتو المختمفة والتكنولوجية المعاصرة ، ومن ث  
، وتوفير نظام تعميمي يحقق الجودة ، ويمنح الفرصة لمحصول عمي االعتماد 
األكاديمي ، وتبادل الخبرات التعميمية والتدريسية التي تمبي االحتياجات اآلتية 

ومات ارتباطًا وثيقًا بكاًل من والمستقبمية ، وأن ترتبط استراتيجيات إدارة تكنولوجيا المعم
التركيب اإلداري واستراتيجيات التدريس والتعميم والتدريب بمؤسسات التعميم العالي 

 والجيات والييئات والوزارات المعنية .
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Abstract : 
 

The Searcher has The main Challenges that in the 

Fulfillment of Quality and Accreditation in the High Education 

Foundation as the Scientific Progress, Technology , Knowledge 

Revolution , Economic Changes ,Global Competition and The 

Change in the Work market Requirements . These Changes 

enforce review on the High Education Foundations in the 

Strategies and Ways of treatment with these Changes, to prepare 

its fellows in a perfect View that matches with different 

Challenges. 

Changes , Economic , Developments and global 

Competition enforces , on the High Education Foundations , 

Special Preparing for the Creators , experts and Scientists in all 

fields through innovation and modernization of Programs , 

Processes and a economic lack , to let the fellows of High 

Education have new roles for planning and the ability of work in 

groups , and to determine the available Possibilities and the aims 

to achieve , to Choose the alternatives and the Suitable Strategies 

to deal with the emergency situations and sharing in planning and 

Practicing . 

High Education, as a result for the increasing accept on it , 

Suffers from lack of balance ,the number of people who goes to its 

Foundations, exceeds the absorption of these Foundations, that's 

because of the use of traditional Ways in education .as lecturing, 

in collation and lack of democratic dialogue between Students and 

Professors. Knowledge revolution in technology and 

communication encourages using new ways for education that 

presents opportunities for having education that develop creation 

and innovation. 

 High educations Foundation have to make balance between 

the number of its fellows and market requirements of scientific 

and economic specialization to fasten high education Foundations 

with the productive Foundations and the requirements of the 
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market, to signalize the real coordination between the preparing 

Foundations. And ministries to achieve complementarily between 

exhibiting, requirements and the market needs. 

Finally, it's necessary to activate the role of high education 

foundations develop its different foundations to raise the Egyptian 

Society, sharing in the scientific and technological development to 

participate in the current civilized building, and to save 

educational system that achieve quality, give the opportunity to 

have the academic dependence, exchanging educational 

experiences that accedes the coming needs, to fasten the strategies 

of information technology with the administrative structure and 

strategies of teaching , education and practicing in high education 

foundations and the ministries.                      
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 التحديات التي ُتواجو تطبيق االعتماد األكاديمي بمؤسسات التعميم العالي
 مقدمة :

إن اإلنسانية في طورىا الجديد إزاء عوامل جديدة سيكون ليا أثرىا غمي 
الثقافات االجتماعية وعمي محتوى وكثافة وسرعة التفاعل الثقافي الحضاري ، وأىمية 

 .والتغيرات المالئم لتمك التطورات  االنسان والمجتمع عمي التفاعل المناسب
وأكدت دراسة " أحمد مصطفي زيد " أن أكبر التغيرات المعصرة وأشدىا 
صعوبة وتعقيدًا وتشابكًا ىي التحديات الثقافية التي تتمثل في التغيرات السريعة 
المتالحقة في الفكر العالمي وظيور الحركات واالتجاىات والمدارس الفكرية واألدبية 

نية الجديدة ، كما أكدت عمي ضرورة مالحقة ىذه التغيرات حتى ال تتسع الفجوة بين والف
ما تقدمو مؤسسات التعميم العالي من مناىج ومقررات وبين تمك التيارات الثقافية 

 ( .1)الجديدة 
وقد تزايدت ىذه التغيرات إثر التوسع العممي والتكنولوجي وتساقط األسوار بين 

أصبح العالم في ظل ىذه التغيرات قرية صغيرة يصعب أن تحتفظ الدول المختمفة ، و 
البالد بخصوصيتيا الثقافية في أنحاء ىذه القرية ، مما يشكل تحديات ثقافية محمية 

 وعالمية .
فمن الضروري بناء تعميم جامعي متكامل يساعد في توجيو فيم التحديات 

ة القائمة سواء فيما يتعمق بالمناىج الثقافية المتالطمة وتحرره من بعض األنماط التقميدي
أو بعض المقررات أو بعض طرق التدريس مع التجديد في تصور أىداف التعميم 
العالي بحيث يكون نابعًا من التجربة الخاصة ويكون لو طابعًا ثقافيًا إنسانيًا متصاًل 

 بالثقافات العالمية المختمفة .
الدولة المصرية إلي تنميتيا  والتعميم العالي من أىم المجاالت التي ترمي

وتطويرىا وتجديدىا من خالل تفعيل دورىا في النيوض بالمجتمع وزيادة اتصالو بالواقع 
الخارجي ، وأن يتسم بقدر كبير من المرونة ، ويعتمد عمي التكنولوجيا والوسائط التقنية 
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التي تساعد الحديثة في نقل المحتوى التعميمي ، ودعم المجتمع بالمعمومات واألفكار 
 المجتمع عمي مواجية ىذا العالم سريع التغيير .

وأن مؤسسات التعميم العالي وما تقدمو من الثقافة العامة والعمم المتخصص 
وبناء الشخصية اإلنسانية المتكاممة يمعب دورًا متميزًا في تطوير اإلنتاجية وفي التنمية 

التعميم ، وتجويد التعميم بصفة عامة ، وتطوير التنمية ال يتحقق إال بنوعية 
Educational Quality   قضية محورية في المجتمعات التي تنادي بمحاسبة جياز

التربية في حال التقصير أو اإلخالل بتمبية احتياجات المجتمع لتعميم متطور مواكب 
 ( .2لمعصر الحالي وتحدياتو )

تعميم العالي والتغيرات والتحديات المحمية والعالمية تفرض عمي مؤسسات ال
ضرورة إيجاد آلية تطوير خاصة بيا تشمل كل ما يتعمق بيا من فمسفة أوأىداف 
أومحتوى أو أساليب تعميم ، أو بحث أو تمويل ، فيذه المحددات مجتمعة تسيم في 
إعداد جيل جديد من الخريجين الذين يمكنيم التعامل بإيجابية مع التغيرات والتحديات 

 العالمية المعاصرة . 
ن األخذ بنظام االعتماد بالمؤسسات التعميمية أصبح من القضايا اليامة التي  وا 
تممييا تطورات الحياة خاصة في ظل التحديات والتحوالت الكبيرة واإلنجازات السريعة 
في تمك الفترة ، وانتشار مفاىيم الجودة في المؤسسات التعميمية ، مما وجو األنظار 

ماد كأحد المداخل المناسبة لتحقيق الجودة في مؤسسات نحو ضرورة األخذ بنظام االعت
 التعميم عمي اختالف مستوياتيا .

واستجابة ليذه التوجيات أوصي المجمس القومي لمتعميم والبحث العممي 
والتكنولوجيا ، بضرورة إنشاء مؤسسة قومية مستقمة غير حكومية تتولى مسئولية التقويم 

التعميم العالي وتكون ليا صالحيات ومسئوليات  الخارجي لمجودة الكمية في مؤسسات
االعتماد واإلجازة مع االسترشاد في جميع األحوال بتجارب وخبرات بعض الدول 
المتقدمة واالستفادة منيا والمؤتمر القومي لمتعميم العالي المصري حيث أكد عمى ذلك ، 

ص التميز والتنوع كما تضمنت وثيقة إعالن المبادئ في مادتيا الرابعة عمى إتاحة فر 



 
 التحديات التي ُتواجو تطبيق االعتماد األكاديمي بمؤسسات التعميم العالي

 أحمد عبد الرحمن إسماعيل أ/    سوزان يوسف أبو الفضلد.  أ.م.    فتحي عبد الرسول محمد حسند.  أ. 
 

 -236-           6102 ابريل                                                                                                   العدد السابع والعشرون               

بين مؤسسات التعميم العالي ، وأىمية إعمال قواعد الجودة الشاممة وشروط االعتماد 
لممؤسسات والبرامج التعميمية وما تمنحو من درجات وفي مادتيا الخامسة عمى " تقييم 

 ( .3األداء واالعتماد في ظل نظام الجودة "  )
إنشاء مؤسسات التعميم العالي وكذلك حدد ىذا المؤتمر الضوابط التي تنظم 

الجديدة والتي تتمشى مع قواعد وفمسفة نظام االعتماد ، وأوصى بالمراجعة الدورية 
لمؤسسات التعميم العالي التي سبق اعتمادىا كل خمس سنوات لمتأكد من استمرار 
التزاميا بشروط االعتماد وتوافر مقومات االعتراف ، وفي حالة المخالفة يسحب 

أو االعتراف ، وكذلك بضرورة البدء في تطبيق نظام االعتماد بالنسبة لبرامج  االعتماد
 ( .4الدراسات العميا )

ولم يعد نظام الجودة واالعتماد مجرد عممية لتجويد البرامج التعميمية 
والمؤسسات الموجودة ولم يعد أيضا شكل من أشكال إصالح مؤسسات التعميم الجامعي 

تحذير المستمر من أن المؤسسات التي لن تعتمد ستتعرض خاصة بعد اإلجراءات وال
إلغالقيا وبالتالي أصبحت مؤسسات التعميم الجامعي بكل أنواعيا مطالبة بتجديد 
برامجيا ومكوناتيا والحفاظ عمى جودتيا وضمان التقدم لجيات االعتماد لمحصول عمى 

عاصرة تدعو ليذا التوجو االعتماد المؤسسي واألكاديمي كما أن االتجاىات العالمية الم
  -، ومن ىذه التحديات ما يمي :

 التقدم العممي والتكنولوجي : –أ 
لقد أدى التقدم العممي والتكنولوجي الذي يعتمد أساسًا عمى العقل البشري 
وااللكترونيات الدقيقة والكمبيوتر وتوليد المعمومات وتنظيميا واختزانيا واسترجاعيا 

 إلى ما يسمى بعصر اإلدارة فائقة السرعة . وتوصيميا بسرعة متناىية
ويشيد المجتمع العالمي المعاصر فترة زمنية مثيرة من التقدم اإلنساني نتيجة 
لمتطورات العممية والتكنولوجية والتنموية واالقتصادية والسياسية اليائمة التي حدثت في 

وجيا المعمومات القرن العشرين ، والذي اتسم الربع األخير منو ، بثورة في تكنول
 ( .5واالتصاالت )
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فقد انفجرت الثورة العممية منذ منتصف القرن العشرين باسم الثورة التكنولوجية 
الثالثة التي تعتمد عمي المعرفة العممية المتقدمة واالستخدام األمثل لممعمومات وىذه 

الحيوية  الثورة تعتمد أساسًا عمي العقل البشري وااللكترونيات الدقيقة ، واليندسة
والكمبيوتر والذكاء الصناعي ، وجمع وتنظيم وتخرين واسترجاع المعمومات ، وتؤدي 
تكنولوجيا المعمومات إلي العالمية في األداء ، وفرضت اتفاقية  الجات وتحرير تجارة 
السمع والخدمات والمعمومات واالختراعات واألفكار ، ضرورة تحسين القدرات التنافسية 

(  ، كما تمثل ثورة المعمومات تحديًا يواجو األنظمة 6ف العالمي )لمجامعات لمتكي
التعميمية المعاصرة ويؤثر تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر عمي عممية التعميم كما أن ليا 

 ( . 7تأثيرًا عمي مستقبل التعميم )
وعمي مدي كل ىذه  تغيرات التي شيدتيا أوروبا في القرنين السابع والثامن 

التحول واألثر األكبر لما يسمي بالثورة العممية وقد ارتبطت ىذه الثورة في عشر ، كان 
العقول واألذىان بالعموم الطبيعة والتغيير التكنولوجي ،  وبنية الفكر األوروبي ذاتو ىذا 
وقد صاحب تمك الثورة والتغييرات ما يسمي بالشك المنيجي والبحث اإلمبريقي ، 

ثم تغيرات الرؤية الكمية لمعالم الذي بدا وكأنو آلة ، وقد وتطور المعرفة اإلنسانية ومن 
أثرت تمك التغيرات في الخبرة اإلنسانية ومن الحياة الفردية إلي الحياة الجماعية ، وقد 

 ( .8انعكست ىذه الرؤية المتغيرة لمعالم أيضًا )
وكذلك الثورة العممية التي يشيدىا القرن الحالي بالغة التأثير في الحياة 

الجتماعية ، ويتوقع أن تغير أنماطًا في جميع الجوانب االجتماعية واالقتصادية ا
والتربوية ، وتشكل تحديًا ىائاًل لمباحثين والعمماء في مجاالت مختمفة ينبغي مواجيتيا 

 ( .9من خالل تطوير التربية بما يتالءم مع التحدي العالمي وىو العولمة  )
ي أمة من األمم إال ويعتمد عمي أمرين وما إن يستشرق مستقبل التعميم أل

أساسين ، أوليما معرفة سمات العصر ومدي استجابة المجتمع ليذه الظروف ، 
يجابياتو وسمبياتو كي يتم االنطالق من  وثانييما معرفة المشيد التربوي المعاصر وا 

 ( .10خالل ىذين المعطيين إلجراء التغيير والتحديث والتطور)
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معمومات االتجاىات االقتصادية واالجتماعية ويصف مصطمح ثورة ال
والتكنولوجية الحديثة ، وثمة مصطمحات عديدة تركز عمي الجوانب المختمفة لالتجاىات 

م "   1939االجتماعية ، ىذا وقد قدم عالم البموريات البريطاني  " جيو . دي . برنال 
اعية لمعموم في نياية مصطمح الثورة العممية والتكنولوجية في كتابة الوظيفة االجتم

الثالثينيات من القرن العشرين  وأكد برنال عمي أن العمم أصبح قوة منتجة مستخدمًا 
بذلك النظرية الماركسية لمقوي المنتجة وبعد أن أثار المصطمح بعض الجدل حولو ، 
استخدمو " سوفيت بموك " بعد ذلك ، وكان ىدفو توضيح أن االشتراكية بيت آمن لمثورة 

 ( .11مية والتكنولوجية  )العم
ويري الباحث أن ىناك إشكاليات متعددة تفرضيا الثورة  العممية ، وثورة 
المعمومات واالكتشافات العممية ، وتطور الصناعة ، بسبب الفجوة الكبيرة بين 

 المجتمعات النامية وغيرىا .
دمات حيث تسيطر الثورة العممية والتكنولوجية عمي كافة مجاالت اإلنتاج والخ

في العالم المتقدم ، ومع أن العالم النامي لم يكن مساىمة مباشرة في ىذه الثورة وال 
يمتمك أي نصيب فييا إال أنيا أخذت تتسرب إلية بحكم العالقات الدولية المتشابكة 

مكانياتيا )  ( .12لتحكم  عممية البناء في كل دولة تبعًا لظروفيا وا 
يم العالي ، وتطوير بنية مؤسساتو المختمفة لذا فيناك ضرورة لتفعيل دور التعم

لمنيوض بالمجتمع المصري ، والمشاركة في التطورات العممية والتكنولوجية المعاصرة ، 
من ثم اإلسيام في البناء الحضاري الحالي بمساراتو المختمفة ، ألنو ال معني لتعميم ال 

ه المتغيرات وال يسيم في يواكب التغيرات المعرفية ، كما أن مجتمع ال يتفاعل مع ىذ
إحداثيا وتطويرىا ىو مجتمع يعيش متطفاًل عمي اآلخرين ، مجتمع تابع ، عاجز عن 

 ( .13المنافسة والتطور )
وأمام ىذه الثورة العممية والتكنولوجية التي تصاحب مجتمع المعرفة البد من 

يمية تمبي توفر نظام تعميمي يحقق الجودة ، ويمنح الفرصة لمحصول عمي خبرات تعم
 ( .14االحتياجات اآلتية والمستقبمية لدفع عجمة التنمية الشاممة  )
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كما أن استراتيجيات إدارة تكنولوجيا المعمومات تحتاج إلي أن ترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بكاًل من التركيب اإلداري واستراتيجيات التدريس والتعميم بالمؤسسات التربوية ، 

نزمات قوية لكي يمد اإلطار الكمي لتكنولوجيا المعمومات أيضا فإن التنسيق يتطمب مكاي
من خالل المؤسسات التعميمية  ككل ويحتاج المكيانزم الخاص بالدمج الفعال إلي 

 ( .15تعزيز التغذية الراجعة الخاصة بأداء تكنولوجيا المعمومات )
لعالي كان مشوشًا في أحسن واستخدام التكنولوجيا كأداة لتحسين التعميم ا

، ربما كان نقص ميارات التكنولوجيا بين األساتذة جزءًا من المشكمة لذلك فإن حوالوأ
الجامعات في شتي أنحاء العالم استثمرت بشكل كثيف تكنولوجيا الكمبيوتر من أجل 
التعميم والتعمم ، كما أن تطبيق التكنولوجيا عمي العمميات اإلدارية أفادت الجامعات 

دارية األكاديمية اآلن تشغل موضوعًا الئقًا مرموقًا في سوق كثيرًا حتى أن األنظمة اإل
 ( .  16برامج الكمبيوتر )

وتواجو مؤسسات التعميم العالي في مصر في الوقت الحالي تحديًا حقيقيًا ىو 
التطور التكنولوجي اليائل وثورة المعمومات التي غيرت أساليب اإلنتاج وأنماطو تطمعا 

 ( . 17اعي إلى مجتمع ذي إنتاج كثيف لممعرفة )نحو االنتقال من مجتمع صن
ويري الباحث من خالل العرض السابق أن مؤسسات التعميم العالي في مصر 
اتجيت في السنوات األخيرة إلي اإلصالح الجزري الشامل لمتعميم لمواكبة تغيرات 
 العصر انطالقًا من أىمية التعميم ودوره في التقدم وتمبية طموحات الشعب المصري
فالتعميم ىو أحد السبل الضرورية الكتساب المعرفة المتجددة وتضييق الفارق بين 

 مؤسسات التعميم العالي ونظيراتيا حتى في البمدان العربية . 
كما تحول العالم من مجتمع كان يعاني قمة المعرفة بالتكنولوجيا إلى مجتمع 

اآلن في مصر ال تكمن  يفيض بيا في اتجاه متزايد بصفة مستمرة ، وأصبحت المشكمة
في كيفية توليد ىذه التكنولوجيا الجديدة ، بل إلى كيفية االستخدام األمثل لتحسين نوعية 

 األداء .
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 الثورة المعرفية :  -ب 
يعيش العالم اليوم عصرًا تدفقت فيو المعرفة اإلنسانية وتنوعت اإلنجازات 

التكنولوجية والطموحات الفكرية والعممية واالجتماعية ، وتعاظمت اإلبداعات 
االقتصادية ، وفي كل ذلك توطدن العالقة بين االنتصارات العممية والتكنولوجية وبين 
مدي توافر نظم المعمومات في مختمف أوجو النشاط اإلنساني ، وأصبحت الحصيمة 
المعرفية لمجتمع ما تبحث عن القوة التي تقود حاضرة وتؤمن مستقبمو ، ومن ثم 

 ( .18القوية ىي األكثر معرفة )أصبحت األمة 
وتميزت الفترة منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين بظيور اإلنتاج اآللي 
واستخدام الكمبيوتر واإلنتاج النووي والميزر وغير ذلك وقد أثرت ىذه التغيرات في 
تركيبة العمالة حيث ازداد الطمب عمي المتخصصين الماىرين والذين يجيدون إنجاز 

ل مرتفعة التعقيد ، ومن ثم  كان الزمًا عمي التربية أن تعيد النظر في وظائفيا أعما
بمقابمة ىذه التغيرات ، وبالتالي مراجعة جودة ما تقدمو حتى تؤدي إلي إعداد خريجين 

 ( .19عمي درجة عالية من الجودة )
إن اإلنسان في مجتمع المعرفة ، يشيد تغيرات جوىرية في نمط الحياة ، 

ة فائقة ، األمر الذي يؤكد أن ىناك اعتمادًا متزايدًا في مجتمع المعرفة عمي وبسرع
اآلالت التكنولوجية ، التي ستقوم بجميع الخدمات بداًل من اإلنسان ويصبح دور 
اإلنسان ، توجيو وبرمجة ىذه اآلالت ، مما يسير إلي مجتمع المعرفة الجديد ، سيصبح 

 .(20ىم ما يميزه ىو تكنولوجيا المعرفة )لآللة فيو مكانة كبيرة ، وسيصبح أ
وأصبحت المعرفة تصوغ الحياة وترسم معالم وآمال المستقبل ، وفي ضوء ذلك 
توثقت العالقات وتطورت بين التعميم والعمل وبين العمم والتكنولوجيا وأصبح الزمًا عمي 

 ( .   21دولي)إنسان األلفية الثالثة أن يناضل ألخذ مكان مناسب في المجتمع المحمي وال
كما أن ىناك مؤسسات تقميدية غير قادرة عمي اإللمام بكل ما ىو جديد في 
مجال المعرفة ، وكذلك غير قادرة عمي توصيل ىذه المعمومات إلي المتعممين في 
المؤسسات اإلنتاجية ، لذا كان من الضروري االستفادة من التطور التكنولوجي إلقامة 
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والمعرفة لم تعد أسيرة جدران الكتب ودوائر    .(22عدل )نظام جديد أكثر اتسامًا بال
المعرفة  ، ولكنيا أيضًا نسبية ، وليست مطمقة ومتغيرة بتغير العمم ومناىجو وطرائقو ، 

 ( .23وأصبحت متراكمة ، ومتنامية بصورة مذىمة )
وميدت ىذه التغيرات لظيور مجتمع المعرفة ذلك المجتمع الذي تتسابق فيو 

المعمومات ، بعدما تأكد من رع حول تممك وحيازة أكبر قدر من المعارف و الدول وتتصا
ينتج المعرفة ىو القادر عمي امتالكيا المؤىل لمقيادة ، ولما كانت المعرفة تنتج وتتغير 
وتنتقل في سرعة ىائمة ، كانت عممية مالحقة تقدميا واحدة من التحديات التي تواجو 

 ( .24التعميم العالي في مصر والدول النامية )
أن سرعة نمو المعرفة وازدياد حجميا وظيور  ويري الباحث من خالل ما تقدم

ميادين جديدة فييا نتيجة لمثورة العممية والتكنولوجية قد زاد من اتساع المسافة بينيا 
وبين الواقع العممي ، ومن ثم  يظير دور مؤسسات التعميم العالي ليس من أجل تضييق 

يأخذ مكانو القيادي في  ىذه المسافة فقط بل والعمل عمي دفع عجمة التطور العممي كي
ىذا المجال ، وذلك بالعمل عمي إثراء المعرفة وتنميتيا من خالل تنمية قدرات الطالب 

 الجامعي عمي البحث والتحميل والتفسير واالبتكار .
 التغيرات االقتصادية والمنافسة العالمية : -ج

ا عمى شيدت السنوات األخيرة تغيرات اقتصادية عالمية سريعة كان ليا اثرى
معظم اقتصاديات الدول ، فقد أصبح االقتصاد العالمي أكثر ارتباطًا بالسوق نتيجة 
إلزالة الحواجز الجمركية في اغمب دول العالم ، وأصبحت النظم االقتصادية المختمفة 
متقاربة ومتداخمة ومؤثرة في بعضيا البعض ، ولم تعد ىناك حدود وفواصل فيما بينيا 

تصادي العالمي اليوم نظام واحد تحكمو أسس عالمية مشتركة، ، وأصبح النظام االق
 (.25)ثير في كافة االقتصاديات القوميةوتديره مؤسسات وشركات عالمية ذات تأ

وقد أدت ىذه التغيرات إلى وجود اقتصاد عالمي جديد يتسم بالعالمية والسرعة 
د باإلمكان فرض حماية العالية ، واقتصاد قائم عمى المنافسة ومحكوم بالمعرفة ، ولم يع

عمى المنتجات الوطنية ودخمت الدول في منافسة عالمية تخضع لقانون العرض 
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والطمب ، وأصبح البقاء لؤلصمح واألجود واألقل كمفة ، وأصبحت الغمبة لمدول القادرة 
عداد قوة العمل األفضل تعميمًا  عمى تصنيع أفضل المنتجات وعرضيا بأقل األسعار وا 

 وميارة .
اجعت بعض مفاىيم ونظريات عمم االقتصاد التقميدي وتضاءل دور الدولة وتر 

حالل القطاع الخاص محل القطاع العام  من خالل سياسات االقتصاد المخطط ليا وا 
في العديد من الدول ، ولم تعد الموارد الطبيعية الركيزة األساسية لممنافسة االقتصادية 

نسبيًا في مواردىا الطبيعية مثل اليابان وكوريا فارتفاع النمو االقتصادي في دول فقيرة 
وغيرىا ، ومن ثم تزايد نحو التكتالت االقتصادية العمالقة نمور أسيا من الجنوب وىي 
تكتل منافسي لميابان وكوريا ، وتكتل أوروبا الموحدة وبتكامل جماعة الباسفيك 

 ( .26االقتصادي ، ومنطقة التجارة الحرة )
ب إدارة الجودة أىمية متزايدة في اآلونة األخيرة عمي ومن ثم  أصبح ألسمو 

المستوي العالمي والمحمي نظرًا لتمك التغيرات التكنولوجية واالقتصادية التي انعكست 
في تكوين التكتالت االقتصادية العالمية والشركات متعددة الجنسيات وعابرة القارات 

نشاء منظمة التجارة العالمية ، ومع بداية االلت زام الكامل باتفاقية الجات التي تشير وا 
كثيرًا من التحديات التي أصبحت الدول النامية مطالبة بأن تقوم بإعداد اقتصادياتيا 

 لمتكيف مع تمك المتغيرات لتصبح قادرة عمي المنافسة في األسواق العالمية والمحمية .
ن ثورة التكتالت االقتصادية واالتجاه نحو العولمة والتفاعل ال مباشر بين وا 

أرجاء العالم في كل لحظة يجعل النظام التعميمي مسئول عن الحفاظ عمي الذاتية دون 
انعزال ، وتحقيق االتصال والتعاون بين المؤسسات التعميمية عمي المستويين اإلقميمي 
والعالمي واعتماد طرق تعميم الحوار والنقاش وممارسة النقد والتحميل واالستنتاج 

 ( .27كم )والمقارنة والح
وظيور التكتالت االقتصادية الكبيرة والعمالقة في عالم اليوم ، وال شك أن 
التفوق االقتصادي  يأتي ثمره لمتفوق التكنولوجي والتقدم العممي الذي يحدث بفعل 

 .(28)معارف المتقدمة لمتصنيع واإلنتاجتطور أنظمة تعميم وتدريب وتوفير الميارات وال
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قتصاد وظيور التكتالت االقتصادية لم تعد الدولة كما أنو في ظل عولمة اال
قادرة عمي أن تعيش بمعزل عن العالم ، ولعل من أبرز سمات تمك التكتالت ىو التأكيد 

 ( .29عمي النزعة التنافسية عمي أساس من إعمال الفكر والتميز )
وقد أدي ظيور التكتالت االقتصادية إلي تزايد االتجاه نحو توحيد متطمبات 

خصص الميني ، ومن ثم توحيد ما يقدم من مناىج ، كما طمبت الكثير من الت
االتفاقيات في االتحاد األوروبي من المؤسسات الجامعية أن تسعي من أجل الحصول 
عمي برامج موحدة ، وذلك لمحصول عمي نوعية موحدة من الخريجين بحيث يمكن 

 تبادليم عبر الحدود القومية لدول التكتل .
ذه التغيرات إلى زيادة الطمب عمى الخريج الجامعي الجيد الكفء كما أدت ى

المتعدد الميارات الذي يمتمك ميارات عممية وبحثية عالية المستوى ، تجعمو قادرًا عمى 
المنافسة العالمية ، وتمبية متطمبات السوق العالمية ، وفيم التطورات العالمية والتكيف 

 ( . 30معيا )
 ت سوق العمل :التغيير في متطمبا -د 

االقتصاد ال ينمو إال بربطو بالوظائف الفنية والمينية والصناعية ، وىذا يتطمب 
التنسيق والتكامل مع نظام التعميم من أجل بناء المعارف والميارات والمين التي 
يحتاجيا سوق العمل ، فالدراسة لمقوي العاممة عمي خط التخطيط التعميمي ليس بمعتذر 

القوي العاممة المطموبة ، وحتى في معالجة مشكمة الفائض في  لتجنب العجز في
 ( . 31العمالة الذي يؤدي إلي البطالة بين المتعممين أو ىجرة العقول لمخارج ) 

وقضية توجيو التعميم لغرض اإلنتاج وتحسين األداء واالقتصاد ليست كما 
الوظائف التي  يتصورىا البعض مجرد عالقة رياضية بين المنتج وسوق العمل أو من

تستدعي بناء برامج تعميم جديدة ، أو حجم ونوع المنشآت التعميمية المطموبة ، أو 
التوسع في التعميم الميني والفني ، إنما المسألة تنحصر أساسًا في صياغة فمسفة 
وأىداف تربوية تمبي الحاجات المستقبمية ، فالمحتويات التعميمية واألساليب يجب أن 

بعد الكيفي لمتعمم ، فالتعميم لن ينجح إذا لم يكن وظيفيًا ، والطالب يجب تمبي فمسفة ال
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دراك قيمة العمل ،  أن تنمي لدييم طريقة التفكير العممي ، واكتساب الميارات ، وا 
والتعميم الموجو نحو العمل المنتج إلي إمكانات مادية وبشرية تعينو عمي السير في 

ىذا يستدعي التنسيق مع القطاعين االجتماعي تنفيذ خطط إعداد القوي العاممة ، و 
 واالقتصادي من منظور التوافق مع الفمسفة واألىداف التربوية .

كما أن تبادل المعمومات بين التربية وسائر القطاعات المجتمعية من خالل 
بناء نظام فاعل لممعمومات االجتماعية واالقتصادية والسياسية يعطي صورة واضحة 

قتصادية ، وبيئة العمل ، ومشاكل سوق العمل ، وأوضاع التعميم ، عن األوضاع اال
 وكل ما لو عالقة بأىداف التنمية .

والكثير من مشاكل القوي العاممة يمكن معالجتيا عن طريق التعميم ، فالتخطيط 
التعميمي قبل كل شيء يتحتم عميو أن يرتب أوضاعو الداخمية ، ويرفع من كفاءتو ، 

رامجو وتنظيماتو ونظم القبول لمتخصصات المختمفة ، والبد أن يكون ويعيد النظر في ب
، أو تخريج مثقفين لمجرد الحصول عمي الثقافة العامةالتعميم تعميمًا مينيًا ومنتجًا وليس 

كما تيدف إلي ذلك بعض مؤسسات التعميم العالي ، وتدل اإلحصائيات لمخرجات 
امية أنا مخرجات غير منتجة ، وال تتناسب التعميم وعالقتيا بسوق العمل في الدول الن

 ( . 32مع األىداف االقتصادية )
ويري الباحث أن زيادة أعداد الخريجين الجامعيين في ميادين ال يحتاجيا 
السوق في مقابل تضاءل فرص العمل أماميم مما يحتم عمي القائمين عمي مؤسسات 

لعمل حتى ال ينذر المستقبل التعميم العالي في مصر إعادة النظر في متطمبات سوق ا
 بمخاطر اجتماعية وسياسية وفكرية وأمنية.

ن التحدي  الكبير الذي يواجو  النظام التربوي ىو في كيفية إيجاد توازنات  وا 
بين الطمب االجتماعي عمي التعميم واالحتياجات الفعمية لسوق العمل ، وقضية كيذه 

جتمع عمي المستويين الحكومي ليس من اليسير تحقيقيا ما لم تتضافر جيود الم
والشعبي ، فالنظام التعميمي في كثير من الدول إذا نظر إليو في سياق أىدافو نحو 
إعداد القوي العاممة فإن ىناك ثالثة عوامل عامة مرتبطة بمشكمة ىذه القوي العاممة 
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، نيالسكا وىي : النمو في الطمب االجتماعي عمي التعميم ، والمعدالت المرتفعة لمنمو
وضعف أو انكماش في النشاط االقتصادي ، وأمام ىذا المثمث المؤثر عمي برنامج 

، يا في إمكاناتيا وقدرتيا الذاتيةإعداد القوي العاممة نجد اختالفات خطط التعميم وضعف
وجياز التخطيط القومي في  فضاًل عن الخمل المقاس في التنسيق بين التعميم

 ( .33)الدولة
بين التعميم والعمل في كثير من الدول العربية ومنيا مصر إن أزمة العالقة  

أزمة طاحنة تستحق الكثير من االلتفاف والعناية لما ليا من آثار سيئة عمي التنمية ، 
فالعاممون ، يختمفون حسب األعمار والمستوي التعميمي والمين التي يمارسونيا ، 

األميين والقوي العاممة من وأخطر األوضاع المينية ىي التي ليا عالقة بالعمال 
 األطفال المحرومين من التعميم ، والمتعمم العاطل ، وىجرة الكفاءات العربية .

لقد خطت دول العالم خطوات رائدة في مجال التعميم العالي وجعمتو في متناول 
عدد متزايد من الطالب خالل النصف الثاني من القرن العشرين ، كما أن التحدي اليوم 

إعداد الخريجين بشكل أفضل من ذي قبل لممشاركة الفعالة في سوق العمل  يكمن في
 ( .34العربي والعالمي)

وشيدت السنوات األخيرة تحواًل كبيرًا في التعميم العالي ، حيث أصبح يتوجو 
 ( .35آلليات السوق وحريصًا عمي إرضاء العمالء بدرجة عالية )

كاساتيا بالخارج لتأخذ بإدارة الجودة كما بدأ االىتمام بفمسفة الجودة وتأثير انع
التي كانت ذات اىتمام بالمنظمات التجارية فقط خالل السنوات األخيرة من القرن 
الماضي ، كما أن البيئة التنافسية العالمية قد لعبت أيضًا دورًا ىامًا في التأثير عمي 

 (. 36توجيات التعميم العالي في الكثير من الدول )
لواقع يدل عمي أن السنوات القادمة ستشيد تغيرات محمية ويري الباحث أن ا

وعالمية في احتياجات سوق العمل ومن الضروري االستعداد لمواجية ىذه التغيرات 
حتى يكون لدينا القدرة عمي الدخول في أسواق المنافسة واإلنتاج بكفاءة عالية ، وحتى 

 والتكنولوجي وكذلك التغيراتلمتقدم العممي  نتيجةي ىذه التحديات نستطيع التغمب عم
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حدثت تغيرات جذرية في سوق العمل وطبيعة المين حيث تغيرت التي أاالقتصادية 
ت الوظائف ذات الميارات أنماط العمل واإلنتاج ، واختمفت نوعية الموظفين وزاد

أن التعميم العالي بوضعو الحالي ال يعد خريجين مستوى ميارتيم وقدراتيم ، و العالية
الحد الذي يستطيع أن يتعامل مع متغيرات العصر ومتطمبات سوق العمل ،  يصل إلى

وتعمل عمى تطبيق نظام االعتماد ، لذا البد لمؤسسات التعميم العالي أن تستجيب 
لمقيام بدوره المنشود وبرامجو مؤسساتو حو تجويد األكاديمي لضمان الجودة والسعي ن

 في مجتمع الغد . 
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