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الكتاب
التعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة

اأ .د عبد القادر بن عبد اهلل الفنتوخال����������م����������ؤل����������ف :

وكيل وزارة التعليم العايل للتخطيط واملعلوماتال���������وظ���������ي���������ف���������ه :

جامعة امللك �صعود ، 1432هـ - 2011مال�����������ن�����������اش�����������ر :

اأ . د . متام اإ�صماعيل متامأع�������دَّ ال������ق������راءة :

يتحدث الكتاب عن التعليم العايل يف اطار بناء جمتمع املعرفة القادر على العطاء 
وعلى ال�سهام يف التميز، ل يهتم هذا الكتاب ب�سوؤون هذا التعليم فقط بل يركز على 
�سجونه ب�سكل ايجابي التوجه ينطلق من فهم الواقع وت�سخي�ض م�ساكله كخطوة اويل على 
الطريق نحو حل هذه امل�ساكل باأ�سلوب ناجع يفتح الطريق امام التطوير املعريف امل�ستمر 
التي نحتاجها  اأن املعرفة  اإن حقائق احلياة من حولنا تثبت  اليه املجتمع.  الذي يتطلع 
وجمتمعها املوعود اإ�سافة اىل التعليم العايل وق�سايا تطويره باململكة العربية ال�سعودية، 
وبقية دول العامل لي�ست اأهدافا ثابتة، بل هي اأهداف متحركة علينا متابعتها با�ستمرار، 
ولذا وجب اأن تكون هناك دائما خطط وم�ساريع للتطوير دائما، فنحن يف هذا الع�سر يف 
�ساحة �سباق، �ساحة تناف�ض تدعى )�ساحة املعرفة(، ومتطلبات ع�سر املعرفة، ولبد من 
تطوير منظومة التعليم العايل لتلبية هذه املتطلبات. ومن هذا املنطلق برز التوجه نحو 
بناء جمتمع املعرفة الذي ميكن و�سفه باملجتمع املهتم بالن�ساطات املعرفية، واحلري�ض 
على تكاملها وال�ستفادة منها، ويراد من هذه الن�ساطات: توليد املعرفة بالبحث العلمي 
والبداع والبتكار، ون�سرها بالتوعية والتعليم والتدريب، اإ�سافة اىل توظيفيها يف تقدمي 
منتجات اأو خدمات جديدة اأو مطورة يحتاجها الإن�سان وي�ستفيد منها بتكاليف معقولة. 
وميكن القول اإن تطوير التعليم العايل ومتكينه من ال�ستجابة للمتغريات بكفاءة وفاعلية 
الرتقاء  اىل  يقود  ومتجدد،  متميز  معريف  جمتمع  بناء  متطلبات  من  رئي�ض  متطلب 
املتوا�سل باإمكانات الإن�سان العلمية والثقافية، وحتقيق التنمية امل�ستدامة، هذا املتطلب 
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الكتاب: التعليم العايل وبناء جمتمع املعرفة

الرئي�ض لبناء املجتمع املن�سود هو حمور ما ي�سعى هذا الكتاب اىل طرحه وبيان �سوؤونه 
و�سجونه ومناق�سته.

ويف  احلا�سر  الوقت  يف  يجري  ما  حقائق  اإىل  م�ستندا  مو�سوعاته  الكتاب  يطرح 
خمتلف اأنحاء العامل، من اهتمام بالتعليم العايل ون�ساطاته العلمية، ودوره يف بناء جمتمع 
املعرفة، وم�ستندا اأي�سا اإىل حقائق اأخرى ترتبط مبا يحدث وما تقوم به اجلامعات يف 
امللكة العربية ال�سعودية، ودول اأخرى، وينطلق الكتاب من هذه احلقائق ليقدم تعليقات 
اإىل تطوير دور التعليم العايل يف اململكة كمثال وتعزيز دور ن�ساطاته  وتو�سيات ت�سعى 
�سبعة  الكتاب  يت�سمن  امل�ستدامة.  التنمية  يعزز  فعال،  معريف  جمتمع  بناء  يف  املتعددة 
الق�سايا  اإىل عدد من  وينق�سم كل ف�سل  رئي�سة،  �سبعة ف�سول  يقدمها يف  مو�سوعات 
املرتابطة، بداأ الف�سل الأول بطرح مو�سوع جمتمع املعرفة والتعليم العايل كمدخل اإىل 
املعرفة  اقت�ساد  ومفهوم  املعرفة  مفهوم جمتمع  الأول  الف�سل  ويبنب  التالية.  الف�سول 
وارتباطهما بالتعليم العايل، ثم يقدم حقائق حول الهتمام الدويل بهذا التعليم كو�سيلة 

لبناء جمتمع املعرفة ويقوم بذلك من خالل املحاور الأربعة الرئي�سة الآتية:
• طرح مفاهيم رئي�سة تربط ما بني جمتمع املعرفة من جهة، ودور التعليم العايل 	

يف بناء هذا املجتمع من جهة اأخرى، حيث يطرح الن�ساطات املعرفية الرئي�سة 
التعليم  دور  ويو�سح  املعرفة  اقت�ساد  ع�سر  معطيات  ويبني  املعرفة،  ملجتمع 

العايل يف تنفيذ هذه الن�ساطات، وتفعيل تلك املعطيات.
• وي�سف املحور الثاين ما يجري يف العامل من اهتمام باجلامعات، كونها و�سيلة 	

الحتاد  بتوجهات  يرتبط  مثال  الطار  هذا  يف  ويقدم  املعرفة،  جمتمع  لبناء 
الوربي يف هذا املجال.

• نه�سة 	 قائد  يو(  كوان  )يل  وجهها  التي  الن�سحية  على  الثالث  املحور  ويركز 
والتطوير  العايل  بالتعليم  الهتمام  �سرورة  حول  ال�سعودية  اإىل  �سنغافورة 

املعريف من اأجل التنمية امل�ستدامة.
• اأما املحور الرابع فيطرح مو�سوع م�سوؤولية تطوير التعليم العايل وتعزيز عطائه 	

املعريف، ويلقي ال�سوء على ما يجري يف جامعات اململكة حاليًا يف هذا املجال.
ويعرف جمتمع املعرفة: طبقًا لتقرير الن�سانية العربية 2003م باأنه )املجتمع الذي 
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اأ.د. عبد القادر بن عبد اهلل الفنتوخ 

الن�ساط  جمالت  جميع  يف  بكفاءة  وتوظيفها  واإنتاجها  املعرفة  ن�سر  على  اأ�سا�سًا  يقوم 
ال�سيا�سة، واحلياة اخلا�سة، وو�سول لرتقية  املعريف،  واملجتمع  القت�سادي،  املجتمعي: 
اإنتاج  خالل  من  املجتمع  يف  الن�سانية  التنمية  اإقامة  اأي  باطراد،  الإن�سانية  احلالة 
الفرق بني جمتمع معريف يف دولة  اآلياته و�سننه. ويعتمد  منط احلياة الجتماعية وفق 
يف  املعرفية  الن�ساطات  تفعيل  مدى  على  اأخرى،  دولة  يف  معريف  وجمتمع  الدول،  من 
اكت�ساف  هي:  ثالثة  الرئي�سة  املعرفية  والن�ساطات  الفاعلية  هذه  وم�ستوى  منها،  كل 
والتدريب  بالتعليم  ون�سرها  والبتكار؛  والإبداع،  والتطوير،  بالبحث  وتوليدها  املعرفة 
واخلدمات  املنتجات  تقدمي  يف  منها  وال�ستفادة  وتوظيفها  املختلفة؛  العالم  وو�سائل 
اجلديدة او املتجددة، ويف الرتقاء بالإن�سان واإمكاناته الجتماعية واملهنية. واإذا نظرنا 
ن�ساطات  من  كاًل  اأن  يالحظ  العايل،  التعليم  مبنظار  الثالثة  املعرفية  الن�ساطات  اإىل 
يف  تدخالن  املعرفة،  ون�سر  والتدريب  التعليم  ون�ساطات  املعرفة  وتوليد  العلمي  البحث 
اأن توظيف املعرفة، مبعنى  جوهر مهمات موؤ�س�سات التعليم العايل، وي�ساف اإىل ذلك 
توظيف الأفكار اجلديدة التي تقدمها ن�ساطات البحث العلمي، وكذلك توظيف املهارات 
مهمات  �سمن  تدخل  م�ساألة  والتدريب  التعليم  ن�ساطات  خمرجات  متثل  التي  املعرفية 
توظيف  على  القائمة  الأخرى  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تفاعل 
املعرفة عمليًا وال�ستفادة من معطياتها. وانطالقًا مما �سبق ميكن القول ان اأي جمتمع 
لأن  العايل،  التعليم  اأ�سا�سي مبوؤ�س�سات  ب�سكل  يهتم  اأن  املعريف يجب  التميز  يتطلع اىل 
اأي�سًا  ت�سهم  كما  ون�سرها  املعرفة  توليد  تت�سمن  ن�ساطات  بتنفيذ  تقوم  املوؤ�س�سات  هذه 
املوؤ�س�سات  توؤديها  التي  الن�ساطات  هذه  اإمداد  خالل  من  املعرفة  توظيف  ن�ساطات  يف 
اتفاقيات  عرب  وقدراتها  اأعمالها  وحتفيز  املوؤهلة  والكوادر  اجلديدة  بالأفكار  الأخرى، 

ت�سعى اإىل تفعيل دور املعرفة يف املجتمع.
ويتطرق الف�سل الول -اأي�سًا - اإىل مفهوم اقت�ساد املعرفة، والذي ميثل القت�ساد 
التي  املتقدمة  املعرفية  املو�سوعات  املعرفة  اقت�ساد  وي�سمل  منه،  رئي�سًا  الرقمي جانبًا 
تقدم منتجات وخدمات تعتمد على جتدد املعرفة يف جمالتها، وتقدم عطاء اقت�ساديا 
كبريًا. ومن اأمثلة ذلك مو�سوعات تقنيات النانو التي تعطي مواد جديدة غري م�سبوقة، 
وتطوير  با�ستمرار  حتديثها  ينبغي  التي  ذاتها  والت�سالت  املعلومات،  تقنيات  وكذلك 
موا�سفاتها وحت�سنها نتيجة لتجدد املعرفة ب�ساأنها، وزد عليها الأدوية واخلدمات الطبية 
الف�سل  هذا  يف  الكتاب  وي�سري  الن�سان.  ب�سحة  تهتم  التي  بالكت�سافات  تعجل  التي 
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قوة  تكون  اأن  يجب  اجلامعة  اأن  يف  هذا  ويتمثل  املعرفة  جمتمع  يف  اجلامعات  دور  اإىل 
دافعة رئي�سة يف م�سرية حتقيق هدف بناء جمتمع املعرفة  بالدول العربية كما يف الدول 
الأوروبية، ويجب اأن تكون يف اجلامعة خ�سائ�ض من اجلامعات احلديثة كي ت�سهم يف 
بناء جمتمع املعرفة وت�سمل هذه اخل�سائ�ض: عدم التفريق بني البحث العلمى والتعليم؛ 
وال�ستقالل املوؤ�س�سي، واحلرية الأكادميية؛ اإ�سافة للبعد الدويل، والذي يعمل على اإقامة 
عالقات ناجحة مع جامعات وموؤ�س�سات معرفية حول العامل. واإذا كانت الدول الأوروبية 
جمتمع  بناء  يف  تاأثريًا  موؤثرة  قوة  منها  لتجعل  جامعاتها  تطوير  اإىل  ت�سعى  املتقدمة 

املعرفة، فال�سك اأن اململكة والدول العربية يف حاجة اأكرث ملثل هذا التطوير.
ويتناول  امل�ستقبل،  واآفاق  العايل،  التعليم  ق�سية  الثاين  الف�سل  الكتاب يف  ويطرح 
�سبعة  خالل  من  املعرفة  جمتمع  بناء  يف  واإ�سهامه  العايل،  للتعليم  التخطيط  ق�سايا 

حماور رئي�سة:
• املحور الأول يطرح التوجهات امل�ستقبلية للتعليم العايل من خالل الإجابة عن 	

ت�ساوؤلني هما: ماذا يراد من هذا التعليم؟ وكيف يجب اأن تدار �سوؤونه؟
• باخلطط 	 وارتباطها  اجلامعات  ا�سرتاتيجيات  عن  يتحدث  الثاين  املحور 

الوطنية، وخطط التنمية.
• املحور الثالث اأن التخطيط يجب اأن يبنى على معلومات �سحيحة وموثقة.	
• املحور الرابع تطرق اإىل ق�سية الرتابط بني ال�سرتاتيجيات وتوجهاتها العامة 	

تنفيذها  ينتهي  التي  التف�سيلية  والن�ساطات  امل�ستويات من جهة  على خمتلف 
من جهة اأخرى.

• املحور اخلام�س يطرح مو�سوع اأبعاد التعليم العايل.	
• املحو ال�صاد�س يناق�ض م�ساألة متكني طالب اجلامعات من التحرك فيما بينها 	

والدرا�سة يف اأكرث من جامعة يف اأنحاء خمتلفة من العامل وتعرف ثقافات الأمم 
يف اإطار برامج درا�سية م�سرتكة ومتكاملة.

• اإمكانات خريجي اجلامعات ومهاراتهم يف 	 املحور ال�صابع يهتم بق�سية تطوير 
ظل وجود تناف�ض بينها. 

ولبد من الإ�سارة هنا اإىل اأن ا�سرتاتيجية اأي جامعة ل ت�سمل مناهجها ومقرراتها 

الكتاب: التعليم العايل وبناء جمتمع املعرفة
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فح�سب، بل تت�سمن اأي�سا ق�سايا اأخرى كثرية منها �سيا�سات القبول وتوجهات البحث 
اخلارجية،  اجلهات  مع  وال�سراكة  املايل،  الدعم  وم�سادر  العليا،  الدرا�سات  وم�ساألة 

وتوفري اخلدمات املعلوماتية اإ�سافة اإىل ق�سايا البعد الدويل.
وتطرق الكتاب فى الف�سل الثالث اإىل ق�سية التخطيط للبحث العلمي و�سرد لبع�ض 
معريف  عطاء  وجود  على  دلياًل  تعد  والتي  الخرتاع  براءات  مثل  ال�ساأن  هذا  يف  نحاج 
مفيد هذا بالإ�سافة اىل الأبحاث متعددة املجالت، وق�سية الإنفاق على البحث العلمي. 
واهتمام اجلامعات -اأي�سا - باملوؤمترات العلمية املحلية والدولية، ومعار�سها تدخل �سمن 
ا�سرتاتيجية اجلامعات لدخول جمتمع املعرفة. كما تطرق الكتاب يف الف�سل الرابع اإىل 
ق�سية تطوير دور اجلامعات وظهور فكرة حا�سنات التقنية، وتق�سي هذه الفكرة باإقامة 
�سوؤونها  رعاية  مبعنى  برعايتها  والقيام  اجلامعات  داخل  وخدمية  اإنتاجية  موؤ�س�سات 
لتدريب الطالب، واكت�ساب اخلربة العلمية والعملية. وتناول الكتاب -اأي�سًا - يف الف�سل 
اخلام�ض وب�سكل مف�سل و�سائل دعم العطاء واملعريف، وت�سمل تطوير الدرا�سات العليا، 
والكرا�سي البحثية، واتفاقيات ال�سراكة والتطوير، وتاأهيل املوؤ�س�سات املعرفية، ومراكز 
التفكري اإ�سافة اإىل مقايي�ض الأداء واجلودة. ويدعو الكتاب فى هذا الف�سل اإىل مراجعة 
البحثية،  واملراكز  والعتماد  اجلودة  معايري  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات  لربامج  �ساملة 
الإلكرتوين  التعليم  مو�سوع  ال�ساد�ض  الف�سل  وتناول  التعليمية.  للعملية  �سامل  وتطوير 

والتو�سع املعريف من خالل تناول حماور ثالثة:
• على 	 املعرفة  ن�سر  ودوره يف  الإلكرتوين  التعليم  بخ�سائ�ض  يتهم  الأول  املحور 

نطاق وا�سع.
• اجلامعات 	 برامج  يف  الإلكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  على  الثاين  املحور  ويركز 

العليا، ويوؤكد على �سرورة تنفيذ ذلك بطريقة جيدة، مبا يعزز طاقات البحث 
العلمي ويدعم تو�سعها.

• اأما املحور الثالث فيخت�ض ب�سئون البوابات الإلكرتونية، وفوائد هذه البوابات يف 	
العملية التعليمية ويف جميع الن�ساطات اجلامعية املعرفية.

ويتناول الف�سل ال�سابع من الكتاب �سجون مهنة التعليم، وت�سخي�ض للم�ساكل التي 
تواجه هذه املهنة، وكيفية تطوير الو�سع الراهن نحو الف�سل يف اطار متطلبات جمتمع 
فى  بالإن�سان  املرتبطة  العايل  التعليم  �سجون  بع�ض  على  اأي�سا  ال�سوء  ويلقي  املعرفة، 

اأ.د. عبد القادر بن عبد اهلل الفنتوخ 
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