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 الملخص

االاػتاادة مػف أبػرز م مػب تطبيقػات مجتمعػات إلػ   يهدؼ البحث بصػورة أاااػية
وضع إجراءات مقترحة لتطبيؽ مجتمعػات   نبية فجامعات بعض الدوؿ األج  المماراة ف

 ى.المصر مع طبيعة المجتمع  يتماش وبما  المصرية،المماراة بالجامعات 

واػار البحػث وفػؽ  ،ابيؿ تحقيؽ هذا الهدؼ ااتخدـ البحث المنهج المقػارف  وف
ثػـ توضػيب األاػاس  ،مجموعة مف الخطوات بػدأت باإلطػار العػاـ لمدرااػة  هذا المنهج ف

ثـ تناوؿ البحػث طبيعػة ع قػة مجتمعػات المماراػة بتطػوير  ،لمجتمعات المماراةى ر الاك
دارة المعرفػة و   ،لكتروناإل التعمُّـ ، و التنمية المهنية  الجامعات مف خ ؿ توضيب دورها ف ا 

جامعػػات   تػػ  ذلػػؾ عػػرض أبػػرز م مػػب تطبيقػػات مجتمعػػات المماراػػة فػػ ،الجامعػػات  فػػ
تحميػػػؿ واقػػػع الجهػػػود المصػػػرية و  ثػػػـ عػػػرض ،يػػػؿ المقػػػارفالتحم، و بعػػض الػػػدوؿ األجنبيػػػة

تضػػمنت الخطػػوة ، و ضػػوء ماهػػـو مجتمعػػات المماراػػة  تطػػوير الجامعػػات فػػ  المبذولػة فػػ
ضػوء   الجامعات المصرية فػ  األخيرة اإلجراءات المقترحة لتطبيؽ مجتمعات المماراة ف

 .خبرات جامعات بعض الدوؿ األجنبيةو ى مف اإلطار الاكر  االاتاادة
 

:الكممات الماتاحية لمدرااة  

communities of practice: مجتمعات المماراة 

professional development: التنمية المهنية 

  e-learning : لكترون التعمُّـ اإل   

knowledge management المعرفة:  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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        :طار العام للدراسةاإل :ىالخطوة األول
 :المقدمة - أولا 

ألقػػ ـ الماكػػريف والبػػاحثيف خاصػػة فػػ  هػػذا  احيوي ػػ اأصػػبب تطػػوير الجامعػػات يمثػػؿ موضػػوع  
لقػػد حاولػػت العديػػد مػػػف و  ريع والتقػػدـ العممػػ  والتكنولػػوج .الاػػالعصػػر الػػذى يتميػػز بػػالت ير 

وتوصػػمت التعمػػيـ والػػتعمُّـ، عمميػػة  ومػػداخؿ جديػػدة لتحاػػيفتبحػػث عػػف أاػػاليب  الجامعػػات أف
ينػتج مػف الػتعمُّـ أدركػت أف  ؛ فقػدمجتمعات المماراة إل  أهمية بعض جامعات الدوؿ المتقدمة

المجتمعػػات داخػػؿ الجامعػػات يػػوفر البي ػػة أف تكػػويف و  ،مشػػاركة األفػػراد فػػ  الاػػياؽ االجتمػػاع 
 ـ مف خ ؿ التااعؿ مع اآلخريف.اآلمنة لألفراد لمتعمُّ 

وتشػجيع  ،ر عمميػة التنميػةيا ػوتعتمد مجتمعات المماراة عم  الت ييرات المؤااػية التػ  ت  
ظـ تناػػػيؽ المػػػنوال ،والمشػػػاركة الماتوحػػػة والعمػػػؿ الجمػػػاع  ،فػػػ  المجػػػاؿ التقنػػػ  االبتكػػػارات
وهياكػػػؿ  ،ووضػػػع األهػػػداؼ والتوجيهػػػات المشػػػتركة فػػػ  العمػػػؿ ،، ومشػػػاركة الخبػػػراءالهػػػادؼ

 ،وتحديػد المهػاـ ،وتوليػد المعرفػة ونشػرها وتخزينهػا ،متخصصة ل تصاؿ والتااعؿ مع اآلخريف
 .(1)واالاتخداـ الجيد لمتكنولوجيا

  :(8)عناصر أاااية وه  ةوتتضمف مجتمعات المماراة ث ث
وهػػذا التااعػػؿ  ،إلػػ  مجموعػػة مػػف المماراػػيف يتاػػاعموف مػػع بعضػػهـيشػػير و  :المجتمػػع

 ة االفتراضية. أو مف خ ؿ البيلوجه  ايكوف مف خ ؿ المقاب ت وجه  
مجتمػػع المماراػػة ال ؛ فر األفػػرادافكػػأتقػػارب فيػػه ويمثػػؿ الجانػػب المعرفػػ  الػػذى ت :المجػػاؿ

ف األفػراد لهػـ اهتمامػات وقضػايا   مػف خػ ؿ مجموعػة مػبن ػينشأ مف تجمعات عشوا ية ولكنه ي  
 وأهداؼ مشتركة.
هـ مػػوارد وأدوات محػػددة دييشػػارؾ األفػػراد فػػ  مماراػػات معينػػة وتصػػبب لػػ إذ :المماراػػة

 خبراتهـ ومهاراتهـ والت ذية الراجعة.ف بادلوتيالخطط واألنشطة كما  ويتبادلوف
يا ومشػك ت وقضػامجتمعات المماراة ف  الجامعات لديهـ اهتمامػات مشػتركة  أعضاءو 
المماراػة تقػـو عمػ   مجتمعػات "لػذا فػ ف  ؛الرغبة فػ  مواجهػة هػذل المشػك ت ولديهـ ،واقعية

مػػع  فحيػػث يتواصػػمومجتمعػػات هػػذل العػػف طريػػؽ دمػػج فػػرؽ المتعممػػيف فػػ  مشػػروعات واقعيػػة 
اشػػػتراكهـ فػػػ  هػػػذل ويطبقػػػوف مماراػػػاتهـ مػػػف خػػػ ؿ  ،بعضػػػهـ ومػػػع مشػػػرفيهـ فػػػ  الجامعػػػة

 ،كف أف يتعاونوا مع شركاء آخريف خػارج الجامعػة لمواجهػة هػذل المشػك ت. كما يمالمجتمعات
فالعمميػات الراػػمية مثػػؿ  ،وتتضػمف أنشػػطة مجتمعػات المماراػػة عمميػات راػػمية وغيػر راػػمية
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ػ ،وغيرهػاالتدريب والتوجيه  أمػا الطبيعػة غيػر  ،ـمت لكػ  تركػز عمػ  بعػض جوانػب الػتعمُّ م  قػد ص 
ها تتضمف األنشػطة التػ  تحػدث خػ ؿ الحيػاة الدرااػية والتػ  الرامية لمجتمعات المماراة ف ن

 .(3)"والمهارات العممية ارؼتااعد عم  تنمية المع
فهػ  تعمػؿ عمػ  زيػادة الدافعيػة  ؛وتتعدد وتتنوع فوا د المشاركة ف  مجتمعػات المماراػة

إلضػػافة إلػػ  وتاػػاعد عمػػ  توليػػد المعرفػػة وتبادلهػػا با ،وتنمػػ  مهػػارات األفػػراد ،ـالداخميػػة لمػػتعمُّ 
 .(4)تمااؾ األفراد وشعورهـ بقيمة المجتمع

بػه  امعترف ػ اأاااػي   اأف مجتمعػات المماراػة أصػبحت جػزء   Winkelenوتؤكد وينكيمػيف 
 ،ـ الموضػوعات الهادفػة والقيمػةيكمػا أنهػا تاػع  إلػ  تقػد ،مف ضمف أجزاء المعرفة التنظيميػة

المماراػة عمػ  نظريػة كمػا تقػـو مجتمعػات  ،وتعمؿ عم  ااتثمار الوقت والتكنولوجيا والتػدريب
الػتعمُّـ ونظريػة  .(5)فػ  المواقػؼ االجتماعيػةـ الاػرد مػف خػ ؿ مشػاركته يتعم   ؛ إذالموقا التعمُّـ 

اػب مػف كت  ولكنهػا ت   ،ذاتهػاالموقا  قامت "عم  مبػدأ مػؤدال أف المعرفػة لياػت منعزلػة فػ  حػد 
.. حيث يحتاج المػتعمـ .نشطة والبي ة والثقافةونتيجة لأل  ،أو أنها جزء مف مواقؼخ ؿ مواقؼ 

 .(6)إل  التاكير والاعؿ والمشاركة ف  المواقؼ االجتماعية"
دارة المعرفػػة ،وتقػػـو مجتمعػػات المماراػػة بػػدور بػػارز فػػ  التنميػػة المهنيػػة وتحاػػيف  ،وا 

 بالجامعات. لكترون اإل التعمُّـ مهارات 
التنميػػػة المهنيػػػة أشػػػارت رايمػػػ  وعػػػف الػػػدور الػػػذى تقػػػـو بػػػه مجتمعػػػات المماراػػػة فػػػ  

لػدى الػتعمُّـ يؽ عمميػة مالتعاونية تعتبر أكثر كااءة لتعأف المداخؿ  .Reilly & et alوآخروف 
تاػػتهدؼ تواػػيع نطػػاؽ اهتمامػػات الاػػرد المهنيػػة وتقويػػة  حيػػث أنهػػا؛ هي ػػة التػػدريس أعضػػاء

مجتمعػات المماراػػة لػذا تعتبػر  البحثػػ ؛فػ  العمميػػة التدرياػية أو فػ  الجانػب جوانػب الضػعؼ 
 .(7)هي ة التدريس بالجامعات عضاءتيب فرص التنمية المهنية ألي   اومترابط   انشط   مدخ   

أف  Iverson & Mcpheeوعػػف دورهػػا فػػ  إدارة المعرفػػة أوضػػب إياراػػوف ومػػاكا  
ػ ،مجتمعات المماراة تقدـ آلية عممية إلدارة المعرفػة دارتهػا  افهػ  تقػدـ نموذج  لاهػـ المعرفػة وا 

فالمعرفة كمعمومات وشبكات وأنشطة ال تناصؿ ولكنهػا تجتمػع  ،ف خ ؿ االتصاالت التنظيميةم
أى أف المعرفػة تتولػد مػف خػ ؿ  ؛االجتماعية كابيؿ لممعرفػةوهو المماراة   ف  ماهـو أااا

 .(8)المماراات االجتماعية وهو ما ياع  نموذج مجتمع المماراة إل  تحقيقه
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شػػػيب وبركػػػان  فمقػػػد أشػػػار  اإللكترونػػػ الػػػتعمُّـ اراػػػة فػػػ  أمػػػا عػػػف دور مجتمعػػػات المم
Chikh & Berkani  لكترونػ اإل الػتعمُّـ جديػدة لمواجهػة مشػك ت إلػ  ضػرورة وجػود مػداخؿ 

عبػر اإلنترنػت الػتعمُّـ تحتػاج أنظمػة  إذ ؛بالجامعات وأحػد الحمػوؿ هػو دعػـ مجتمعػات المماراػة
وهػو مػا تقدمػه  ،ومشػاركةوتصػميـ وتنايػذ مهػا المختماػة مػف تحميػؿ حمرا  جهد وتكػاتؼ فػإل  

ف  الوقت الحاضػر هػو االنتقػاؿ إلػ   لكترون اإل التعمُّـ أصبب ماتقبؿ  فقد ؛مجتمعات المماراة
تعمػـ تصػميـ ذاتهػا كأنظمػة  فنجاح المنظمات اليـو يعتمػد عمػ  قػدرتها عمػ  ؛االجتماع التعمُّـ 

 .(9)اجتماع 
واعت جامعػات هػذل  ،أهمية مجتمعات المماراةولقد أدركت العديد مف الدوؿ المتقدمة 

الػػدوؿ إلػػ  تصػػميـ وبنػػاء هػػذل المجتمعػػات لتطػػوير جامعاتهػػا ومواجهػػة المشػػك ت التػػ  تتعمػػؽ 
دارة المعرفة و     :عم  النحو التال  لكترون اإل التعمُّـ بالتنمية المهنية وا 

عػف بعػد التػابع لجامعػة  الػتعمُّـالموزع و التعمُّـ ف  الواليات المتحدة األمريكية عمؿ معهد 
مجتمػع المماراػة لمواجهػة المشػك ت المتعمقػة عم  االاتاادة مػف   Virginia Techفرجينيا

واشػترؾ فػ   ،وبنػاء مجتمػع لممماراػةقاـ المعهػد بتصػميـ  فقد ؛ف  الجامعة لكترون اإل التعمُّـ ب
 ،اإلنترنػػتبالتػػدريس عبػػر  فهي ػػة التػػدريس الػػذيف يقومػػو أعضػػاءمػػف مجموعػػة  هػػذا المجتمػػع

هي ػة التػدريس  أعضػاءو  ،لش ؿ وظا ؼ لمتدريس بالجامعة فف الذيف يخططوووالط ب الخريج
مجتمػػع المماراػػة  أعضػػاءتقابػػؿ و  ،التػػدريس عبػػر اإلنترنػػت مػػف قبػػؿالجػػدد والػػذيف لػػـ يقومػػوا ب

فػ   المعمومػات والخبػراتعبػر اإلنترنػت ليتبػادلوا  اتقابموا افتراضي  كما  ،لوجه ابشكؿ منتظـ وجه  
قػػاموا  إذ ؛كمػػا تػػـ دعػػوة الخبػػراء فػػ  هػػذا المجػػاؿ كمتحػػدثيف زا ػػريف لكترونػػ ،اإل الػػتعمُّـ مجػػاؿ 

مػػر مجتمػػع المماراػػة  ولقػػد ،بعػػرض خبػػراتهـ عػػف طريػػؽ طػػرح أمثمػػة لمػػدورات التػػ  خاضػػوها
واشػتممت هػذل  هي ػة التػدريس الجػدد فػ  هػذا المجػاؿ عضاءأل تالمرحمة األول  كان :بمرحمتيف
جػراء العػروض  7 م المرحمة ع ورش عمؿ تتضػمف موضػوعات عػف التػدريس عبػر اإلنترنػت وا 

ماعػػػات فػػػ  أوقػػػات ويتػػػزامف ذلػػػؾ مػػػع حضػػػور اجت ،التقديميػػػة بااػػػتخداـ برنػػػامج الباوربوينػػػت
لتطػوير محاضػراتهـ هي ػة التػدريس  أعضػاءـ تشجيع ثانية ت، وف  المرحمة الالااعات المكتبية

ورش عمؿ يتـ فيها التعػرؼ عمػ  االاػتراتيجيات  6حضور الت  تقدـ عبر اإلنترنت عف طريؽ 
باإلضػػػافة إلػػػ  موضػػوعات عػػػف كيايػػػة كتابػػػة  ،المتعمقػػة بأفضػػػؿ المماراػػػات فػػػ  هػػذا المجػػػاؿ

كمػػا كػاف هنػػاؾ مجموعػػة  ،والتقيػيـ عبػػر اإلنترنػػت وضػماف الجػػودة ،اؿواالتصػػاؿ الاع ػػ ،األهػداؼ
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وتػـ  ،الاعمػ  لمحاضػراتهـ عبػر اإلنترنػتبػالتطبيؽ  عضػاءلجماات التعاونيػة يقػـو فيهػا األامف 
 .(12)الخبراء ف  مجتمع المماراة عضاءتقييمها مف األ

بتطػػوير نمػػوذج  Rohodes Universityرودس جامعػػة وفػػ  جنػػوب أفريقيػػا قامػػت 
لمحمػ  مػف خػ ؿ مشػػروع رفػػة ونقمهػا وتقااػمها مػع المجتمػػع المجتمػع المماراػة لتطبيػؽ المع

الكومبيػػوتر وكميػػة هي ػػة التػػدريس والطػػ ب بكميػػة عمػػـو  عضػػاءالتعاونيػػة ألجمػػع بػػيف الجهػػود 
التربيػػة مػػف أجػػؿ نقػػؿ المعرفػػة وتقااػػمها فػػ  مجػػاؿ تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت بمنطقػػة 

تمػع المماراػة بالجامعػة بتقػديـ الػدعـ مج أعضػاءحيث قػاـ  Grahamstownجراهاماتاوف 
قػاـ مجتمػع المماراػة بالجامعػة بتنظػيـ كمػا  ،ة ومعمميها ف  مجاؿ التكنولوجيػالمدارس المنطق

يشػمؿ  إلكترونػ وتصميـ موقع  ،اجتماعات مع معمم  المدارس لتنمية مهاراتهـ الانية والتقنية
وكػػاف  ،بػػالموارد الماديػػة والتكنولوجيػػة بمػػدارس المنطقػػة اكافػػة المعمومػػات عػػف المعممػػيف وبيان ػػ

وشػركة  ،Dellشركات مثؿ شػركة ديػؿ هناؾ دعـ خارج  لمجتمع المماراة مف مجموعة مف ال
ػػػذالػػ ،Shuttleworth، ومؤااػػة شػػػاتموورث Telkomتميكػػـو  إلػػ  مجتمػػػع  ايف قػػدموا دعم 

وتقػػديـ أجهػػزة  ،ال اػػمك  االتصػػاؿ المماراػػة مػػف خػػ ؿ تػػوفير خدمػػة االتصػػاؿ باإلنترنػػت عبػػر
الطػ ب فػ  مجتمع المماراة تدريب المعممػيف و  أعضاءوااتطاع  ،اآلل  إل  المدارسالحااب 

ف فػػ  بنػػاء يكمػػا تػػـ تحايػػزهـ لرؤيػػة أنااػػهـ مشػػارك ،مجػػاؿ تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت
 .(11)المعرفة

تػػػـ تأاػػػيس مجتمػػػع المماراػػػة لمتعمػػػيـ مػػػف أجػػػؿ االاػػػتدامة بجامعػػػة  أاػػػترالياوفػػػ  
ولقػد هػدؼ مجتمػع المماراػة إلػ  دعػـ  8211عػاـ   University of Tasmaniaتاػمانيا

 راخبػراتهـ فػ  تحػديث التعمػيـ فػ  إطػ مػف خػ ؿ تبػادؿهي ة التدريس  عضاءنية أللتنمية المها
ماػ ولية مياػر  عضػاء  أحػد األأمػا عػف إدارة مجتمػع المماراػة فمقػد تػول   ،التنمية الماػتدامة

 18كمػا تػول   ،المجتمػع أعضػاءوقاـ باإلشراؼ عمػ  تنظػيـ االجتماعػات واتصػاالت  ،المجتمع
وكػاف هػؤالء  ،شطيف ما ولية اإلدارة مف خ ؿ نموذج القيػادة الموزعػةالنا عضاءمف األ اعضو  

)الطػب والايااػة والج رافيػة والاماػاة والدرااػات البي يػة مف تخصصات مختماػة فػ  عضاء األ
مف جميع أنحػاء الجامعػة اػاهموا فػ   اعضو   62وانضـ إل  المجتمع  ،وعمـو الصحة وغيرها(

مجموعة مػف المجتمع  أعضاء وتناوؿ ،مؼ الماتوياتمجموعة متنوعة مف األنشطة عم  مخت
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وتػـ تمويػؿ  ،مثؿ البحث والتعميـ والشراكة المجتمعيػة فػ  إطػار التنميػة الماػتدامةالموضوعات 
 .(18)اترالية لمتعميـ والتدريسمجتمع المماراة مف مكتب الحكومة األ

أجػؿ تطػوير  وعم  الصعيد المحم  تبذؿ جمهورية مصر العربية العديػد مػف الجهػود مػف
دارة المعرفػة و ألعضػا ها جامعاتها خاصة فيمػا يتعمػؽ بالتنميػة المهنيػة  الػتعمُّـ تنميػة مهػارات وا 

   :(13)العديد مف المشروعات عم  النحو التال وظهر ذلؾ ف  تنايذ  ،لكترون اإل 
 .FOEPمشروع تطوير كميات التربية  -
 .QAAPمشروع توكيد الجودة واالعتماد  -
 .ETCPات التكنولوجية المصرية مشروع تطوير الكمي -
 .ICTPمشروع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  -
 .FLDPهي ة التدريس والقيادات  أعضاءمشروع تنمية قدرات  -
 .HEEPFمشروع صندوؽ تطوير التعميـ العال   -

األوؿ مػف القػرف الحػادى فػ  بدايػة العقػد  مشروعات تطوير التعمػيـ العػال "ويعد ظهور 
ث األهـ ف  مجاؿ التعمػيـ العػال  فػ  جمهوريػة مصػر العربيػة فػ  هػذل الحقبػة الحد ،والعشريف
 .(14)لتعدد مجاالت هذل المشروعات" انظر  وذلؾ  ،الزمنية
  :مشكلة الدراسة - اثانيا 

عم  الرغـ مف الجهود الاابقة الت  قامت بها الدولة لتطوير الجامعػات المصػرية إال أف 
أمػاـ تحقيػؽ  ا  تقػؼ عا ق ػد مف المشك ت وأوجه القصور التػزالت تعان  مف العدي جامعاتنا ما

 :مف أوجه القصور هذل عم  ابيؿ المثاؿو  ،أهدافها
  :الجامعاتى ف لكترونىاإلالتعلُّم ( أوجه القصور فيما يتعلق ب1)

ف والطػ ب يالمعممػ –غياب االتصاؿ االجتماع  المباشر بيف عناصػر العمميػة التعميميػة  -
 .(15)عم  مهارات االتصاؿ االجتماع  لدى المتعمميف اؤثر امب  مما ي –واإلدارة 

الػػػتعمُّـ قمػػػة الػػػدورات المتخصصػػػة التػػػ  تمكػػػف عضػػػو هي ػػػة التػػػدريس مػػػف ااػػػتخداـ  -
باإلضافة إل  ضعؼ مهارات تكنولوجيا المعمومات الت  تاػاعد عمػ   ،بكااءة لكترون اإل 

 .(16)لكترون اإل التعمُّـ ااتخداـ 
وعػدـ  ،تػدريس مػف تكنولوجيػا التعمػيـ واتجاهػاتهـ الاػمبية نحوهػاهي ػة ال أعضاءؼ خوُّ ت   -

 .(17)توفر المهارات ال زمة الاتخدامها لديهـ خاصة المهارات الانية الجديدة
  :الجامعاتى أوجه الضعف والقصور فيما يتعلق بالتنمية المهنية ف (0)
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 ،يب األداء العممػػ التدريبيػػة المعتمػػدة عمػػ  الجوانػػب التطبيقيػػة وأاػػالإهمػػاؿ األاػػاليب  -
وتجاهػػؿ االحتياجػػات  ،واقتصػػار أاػػاليب التػػدريب عمػػ  المحاضػػرات وورش العمػػؿ فقػػط

 .(18)هي ة التدريس حاب تخصصاتهـ المختماة عضاءالتدريبية الاعمية أل
وقصػور  ،اإلجبار عم  حضور الدورات كشػرط لمترقيػة ولػيس لاػد الاجػوة لػدى المتػدرب -

هي ة التدريس لعممية التنمية المهنيػة لمقصػور  أعضاءبعض  ةومقاوم ،المواد التدريبية
 .(19)نشر هذل الثقافة  ف

  :الجامعات ىأوجه الضعف والقصور فيما يتعلق بإدارة المعرفة ف (3)

وفقػداف  ،لعمميػات المعرفػة بصػاة عامػةاقمة الػوع  بأهميػة تشػاطر المعػارؼ والخبػرات و  -
وفقػداف الػدؼء والع قػات اإلناػػانية  ،مهػارات الحػوار والتااعػؿ ومهػارات االتصػػاؿ عامػة

  وقمػػػة مشػػػاركتهـ فػػػ ،هي ػػػة التػػػدريس عمػػػ  أنااػػػهـ أعضػػػاءوان ػػػ ؽ  ،بػػػيف الػػػزم ء
 .(20)المؤتمرات العممية عم  ماتوى الجامعة وخارجها

عمميػػة المشػػاركة   وتضػػاؤؿ جهودهػػا فػػ ،قمػة مواكبػػة الجامعػػات لمتقػػدـ التقنػػ  والمعرفػ  -
 .(21)التطوير واالبتكار  ف
 وربمػا يكػوف ،مػداخؿ وأاػاليب جديػدة لمواجهتهػا  اكر فمشك ت الاابقة تجعمنا نإف ال -

وتكػػويف المجتمعػػات داخػػؿ  ،االجتمػػاع الػػتعمُّـ نظريػػات الحػػؿ األمثػػؿ هػػو المجػػوء إلػػ  
ورؤيػػػة المعرفػػػة مػػػف منظورهػػػا  ،ؿ المعمومػػػات والمعػػػارؼالجامعػػػة لمتشػػػجيع عمػػػ  تبػػػاد  

اػػػب مػػػف تاػػػاع ت األفػػػراد كت  لكنهػػػا ت  حػػػد ذاتهػػػا و   فهػػػ  لياػػػت منعزلػػػة فػػػ ؛الصػػػحيب
ماهػػـو واحػػد وهػػو   يمكػػف تمخيصػػه فػػ ذلػػؾإف كػػؿ  ،المواقػػؼ المختماػػة  ومشػػاركتهـ فػػ

العديػد مػف جامعػات الػدوؿ المتقدمػة لتعزيػز   "ماهـو مجتمع المماراة" الػذى انتشػر فػ
 التنافاية ومواجهة العديد مف المشك ت.

   :ابة عف الاؤاؿ الر يس التالي ما ابؽ يحاوؿ البحث الحالي اإلجوف  ضوء 
جامعػػات بعػػض   كيػػؼ يمكػػف االاػػتاادة مػػف الدرااػػة المقارنػػة لمجتمعػػات المماراػػة فػػ -

 تطوير الجامعات المصرية؟  الدوؿ األجنبية ف
 :فرعية عم  النحو التال  أا مةف هذا الاؤاؿ الر يس عدة موينبثؽ  -
ربويػػػة المعاصػػػرة مػػػف حيػػػث األدبيػػػات الت  مػػػا اإلطػػػار الاكػػػرى لمجتمعػػػات المماراػػػة فػػػ -

 ...(؟. ،وخصا صها ،وعناصرها، وأهميتها ،ونشأتها ،)ماهومها
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ع قػػة مجتمعػػات المماراػػة بتطػػوير الجامعػػات مػػف حيػػث ع قػػة مجتمعػػات مػػا طبيعػػة  -
 (؟لكترون اإل التعمُّـ و  ،والتنمية المهنية ،المماراة بػ )إدارة المعرفة

بعػض الجامعػات فػي كػؿ مػف الواليػات   المماراػة فػما أبرز م مب تطبيقات مجتمعات  -
مػف حيػث إبػراز دور مجتمعػات المماراػة  المتحدة األمريكية و إاتراليا و جنػوب أفريقيػا

 ( بهذل الجامعات؟لكترون اإل التعمُّـ و  ،والتنمية المهنية ،)إدارة المعرفة  ف
 ؟جامعات المقارنة  ما أوجه الشبه واالخت ؼ بيف تطبيقات مجتمعات المماراة ف -
فيمػػا يتعمػػؽ بػػػ )إدارة  خاصػػة تطػػوير الجامعػػات  مػػا واقػػع الجهػػود المصػػرية المبذولػػة فػػ -

 ضوء مجتمع المماراة؟  ف (لكترون اإل التعمُّـ و  ،والتنمية المهنية ،المعرفة
جامعػات بعػض   ما اإلجراءات المقترحة ل اتاادة مػف تطبيقػات مجتمعػات المماراػة فػ -

 عربية؟جمهورية مصر ال  الدوؿ األجنبية ف
  :أهداف الدراسة - اثالثا 

 المماراة ف  األدبيات التربوية المعاصرة. اإلطار الاكرى لمجتمعات ؼ عم  التعرُّ  -
 ؼ عم  طبيعة الع قة بيف مجتمعات المماراة وتطوير الجامعات.التعرُّ  -
 جامعات بعض الدوؿ األجنبية.  رصد أبرز م مب تطبيقات مجتمعات المماراة ف -
 جامعات المقارنة.  به واالخت ؼ بيف تطبيقات مجتمعات المماراة فرصد أوجه الش -
ضػوء مجتمعػات   تطػوير الجامعػات فػ  الوقوؼ عم  واقع الجهود المصرية المبذولػة فػ -

 المماراة.
جامعػات بعػض   تحديد ابؿ االاتاادة مف أبرز م مب تطبيقات مجتمعػات المماراػة فػ -

لتطبيػؽ مجتمعػات المماراػة  جػراءات مقترحػةإوضع   الدوؿ األجنبية واإلطار النظرى ف
 .المجتمع المصرىبما يتماش  مع طبيعة  ،بالجامعات المصرية
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  :أهمية الدراسة - ارابعا 

الحاليػػة بعػػض المشػػك ت التػػ  تعػػان  منهػػا الجامعػػات المصػػرية عػػف قػػد تعػػالج الدرااػػة  -
بحيػث تكػوف قػادرة   فكرة مجتمعات المماراة مما يااعد عم  تطػوير الجامعػة بن  طريؽ ت  

 عم  أداء راالتها وتحقيؽ أهدافها.
ولهػذا قػد تاػهـ الدرااػة الحاليػة  ،مجػاؿ مجتمعػات المماراػة  قمة الدرااػات المصػرية فػ -

لات نظر صناع القػرار إلػ  أهميػة نشػر   توفير خماية نظرية وخبرات جديدة تااهـ ف  ف
 ثقافة مجتمعات المماراة بالجامعات المصرية.

  اـ فػػالحاليػة أف تتماشػػ  مػع التوجػػه العػحيػػث تحػاوؿ الدرااػػة  ،الدرااػة موضػػوعحيويػة  -
مجتمعػػات لممماراػػة مػػف أجػػؿ توليػػد المعرفػػة ة نحػػو بنػػاء مػػدغالبيػػة جامعػػات الػػدوؿ المتق

حػػداث التنميػػة المهنيػػة ،ونقمهػػا وتقااػػمها مػػع اآلخػػريف ومػػع المجتمػػع المحمػػ  وتنميػػة  ،وا 
 الجامعة. أعضاءلدى  لكترون اإل التعمُّـ مهارات 

  :منهج الدراسة - اخامسا 

لممػػنهج  االيػػة تاػػير وفق ػػحفػػ ف الدرااػػة الضػػوء طبيعػػة موضػػوع الدرااػػة وأهػػدافها   فػػ
مجرد تجميع معمومات أو بيانات وصاية أو إحصػا ية عػف نظػاـ المقارف الذى ال يقتصر عم  "

ـ ظ  ومػػات عػػف الػػنُّ إنمػػا يقػػـو عمػػ  تحميػػؿ هػػذل البيانػػات أو المعم ،أو نظػػاميف أو أكثػػرلمتعمػػيـ 
ضػػوء خماياتهػػا وأطرهػػا االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة والايااػػية   التعميميػػة المختماػػة فػػ

ـ التعميميػػػة تبػػػدو ظ  الػػػنُّ والتربويػػػة والتاريخيػػػة بقصػػػد اكتشػػػاؼ العوامػػػؿ واألاػػػباب التػػػ  جعمػػػت 
وفػ  ضػوء ، (22)معينػة لمشػك ت تربويػة واحػدة" بالصورة الت  ه  عميها والت  فرضت حمػوال  

   :ذلؾ تاير الدرااة عم  النحو التال 
جمع المعمومات والمعطيػات التربويػة المتعمقػة بمجتمعػات المماراػة مػف حيػث ماهومهػا  -

 وأنواعها.ونشأتها وعناصرها وأهميتها وخصا صها وأبعادها 
عػػرض لطبيعػػة الع قػػة التػػ  تػػربط بػػيف مجتمعػػات المماراػػة وتطػػوير الجامعػػات خاصػػة  -

دارة المعرفة(.والتنمية المهنية  لكترون اإل التعمُّـ )ب فيما يتعمؽ  وا 
جامعػػات الواليػػات المتحػػدة بعػػض   رصػػد أبػػرز م مػػب تطبيقػػات مجتمعػػات المماراػػة فػػ -

 وجنوب أفريقيا. أاتراليااألمريكية و 
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  مجتمعػػات المماراػػة فػػتحميػػؿ مقػػارف إلبػػراز أوجػػه الشػػبه واالخػػت ؼ بػػيف تطبيقػػات  -
 جامعات المقارنة.

 االجامعػات المصػرية بمػ  لتطبيؽ مجتمعػات المماراػة فػ إجراءات مقترحةوؿ إل  الوص -
تطػػوير الجامعػػات المصػػرية والنهػػوض يتماشػػ  وطبيعػػة المجتمػػع المصػػرى حتػػ  يمكػػف 

 بقدراتها.
  :حدود الدراسة - اسادسا 

   :تقتصر الدرااة الراهنة عم  الحدود التالية
كػػرى لمجتمعػػات المماراػػة تقتصػػر الدرااػػة باإلطػػار الافيمػػا يتعمػػؽ  :الحػػدود الموضػػوعية -1

 ،األنػػػػواع ،األبعػػػػاد ،الخصػػػػا ص ،األهميػػػػة ،العناصػػػػر ،النشػػػػأة ،الراهنػػػػة عمػػػػ  )الماهػػػػـو
االعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميـ مجتمعػات المماراػة بالجامعػات والعقبػات والقيػود 

لجامعػات مػف طبيعػة الع قػة بػيف مجتمعػات المماراػة وتطػوير الوعػرض  ،الت  تواجههػا(
حػداث التنميػة  لكترونػ اإل الػتعمُّـ تنميػة مهػارات   خ ؿ إبراز دور مجتمعات المماراة ف وا 

دارة المعرفة بالجامعات. عضاءالمهنية لأل    وا 
بعػػض  عمػػ الدرااػػة الراهنػػة تقتصػػر فيمػػا يتعمػػؽ بجامعػػات المقارنػػة  :جامعػػات المقارنػػة -8

   :الدوؿ اآلتية الجامعات مف
  :ومبررات ذلؾ :دة األمريكيةالواليات المتح -أ

بجػػػودة مرافقهػػػا ومواردهػػػا وهي ػػػات اشػػػتهرت الجامعػػػات األمريكيػػػة عمػػػ  ماػػػتوى العػػػالـ 
الحاػػاظ   وتضػػمف نظػػـ االعتمػػاد ااػػتمرار هػػذل المؤااػػات التعميميػػة فػػ ،التػػدريس العاممػػة بهػػا

لمؤااػات اع اأنػو   كػ  العديػد مػف الخيػارات فػكما يقدـ نظاـ التعمػيـ األمري ،عم  هذل المعايير
والمػػػواد  ،والبػػػرامج المقدمػػػة ،وشػػػروط االلتحػػػاؽ ،ألكاديميػػػة واالجتماعيػػػةوالبي ػػػات ا التعميميػػػة

 .(23)الدرااية الت  يتـ التخصص فيها
  :ومبررات ذلؾ أاتراليا: -ب

وباضػػؿ مػػا  ،العديػػد مػػف فػػروع المعرفػػة  اػػترالية بشػػهرة عالميػػة فػػتتمتػػع الجامعػػات األ
ة مػػف تػػدريب وبػػرامج مهنيػػة مرتبطػػة بالحيػػاة العمميػػة تتراػػب لػػدى تقدمػػه مؤااػػاتها التعميميػػ

بثقافػػة اإلبػػداع  أاػػترالياكمػػا تشػػتهر  ،الخػػريجيف ثقػػة كبيػػرة بػػأنهـ قػػد اكتاػػبوا المهػػارات ال زمػػة
 .(24)والبحث العمم  المكثؼ وتعمؿ عم  جذب الط ب والباحثيف مف جميع دوؿ العالـ
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   :ومبررات ذلؾ :جنوب أفريقيا -ج
العقػود األخيػرة إلػ  االهتمػاـ بػالتعميـ الجػامع  وتحقيػؽ   كومة جنػوب أفريقيػا فػاع  ح

 ،الحديثػػة لمتطػػوير والتحاػػيف الماػػتمر  بعػػض المػػداخؿ واآلليػػات وذلػػؾ مػػف خػػ ؿ تبن ػػ ،جودتػػه
كمػة المؤااػية والرقابػة الذاتيػة لممؤااػات و  والح   ،مقدمتها ضماف الجودة واالعتمػاد  ويأت  ف
 .(25)الجامعية

  :مصطلحات الدراسة - ابعا سا
 Communities of Practice                       :الممارسة اتمجتمع

مػا   ءمجموعة مف األفراد يتشاركوف االهتماـ حوؿ ش :مجتمعات المماراة بأنها تعرؼ
 .(26)بانتظاـ امع   ياعمونه ويتعمموف كياية فعمه بصورة أفضؿ ألنهـ يتااعموف

بػػيف األفػػراد الػػذيف يجػػدوف فا ػػدة الػػتعمُّـ ؾ شػػار  ت  " :ماراػػة بأنهػػاكمػػا تعػػرؼ مجتمعػػات الم
كمػػا ياػػتخدموف خبػػرة بعضػػهـ كمصػػدر  ،مػػف بعضػػهـ فػػ  ضػػوء مجػػاؿ محػػددالػػتعمُّـ كبيػػرة مػػف 

 .(27)"تعميم 
 ،مػا ياعمونػه  ءالذيف يشتركوف فػ  االهتمػاـ أو الشػ ؼ بشػمجموعة مف األفراد  :وأنها

 (.28ولديهـ إحااس واضب بالهدؼ)
مجموعػة مػف األفػراد الػذيف  :بأنهػا امجتمعػات المماراػة بالجامعػة إجرا ي ػمكف تعريػؼ وي

مػػػػف القضػػػػايا والموضػػػػوعات حػػػػوؿ مجموعػػػػة الجامعػػػػة ويتشػػػػاركوف االهتمػػػػاـ  ينتمػػػػوف إلػػػػ 
وياػػعوف إلػػ  تعميػػؽ معػػارفهـ وخبػػراتهـ فػػ   ،، ولػػديهـ إحاػػاس واضػػب بالهػػدؼوالمشػػك ت

 الجامعة أهدافها المرجوة.اتمر بينهـ حت  تحقؽ مجاالت اهتمامهـ مف خ ؿ التااعؿ الم
 Knowledge Management                           :إدارة المعرفة

الت  تهدؼ إل  إدارة الرصيد الاكػرى لممؤااػة مػف  "العمميات :تعرؼ إدارة المعرفة بأنها
تحديػد ة المعرفػة وبػذلؾ تتضػمف إدار  ،وتقااػمها ،وااػتخدامها ،وتخزينهػا ،خ ؿ تطوير المعرفة

وتخطػػػيط  ،وكػػػذلؾ العمميػػػات ال زمػػػة إلدارتهػػػا ،وتحميػػػؿ األصػػػوؿ المعرفيػػػة المتاحػػػة والمطموبػػػة
وتاػاهـ فػ   ،وتحاػيف المعرفػة لػدى المؤااػةومراقبة هذل العمميات بحيث تااعد فػ  تطػوير 

 .(29)تحقيؽ أهدافها"
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 Professional Development                         :التنمية المهنية
"تمػػػؾ الجهػػػود المقصػػػودة التػػػ  تقػػػـو بهػػػا المؤااػػػات  :تعػػػرؼ التنميػػػة المهنيػػػة بأنهػػػا

 .(30)بما يمكنهـ مف تحقيؽ أهداؼ مؤاااتهـ" ،التنمية العامميف بها مهني  التعميمية 
                                                                            لكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى:اإلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعلُّم 

E-Learning  

لكترونيػػة المتاحػػة مػػف التعمػػيـ يوظػػؼ التقنيػػات اإل "نمػػط  :بأنػػه لكترونػػ اإل الػػتعمُّـ يعػػرؼ 
لخدمة العممية التعميمية لكؿ فرد يرغػب فػ  التعمػيـ فػ  أى وقػت وفػ  أى زمػاف وفػ  أى مكػاف 

 .(31)وف  أى ماتوى تعميم "
  :الدراسات السابقة - اثامنا 

لزمنػ  لهػا مػف المترتيػب  اتصؿ بموضوع الدرااة طبق  الت  تيتـ عرض الدرااات الاابقة 
   :عم  النحو اآلت  ،بداية بالدرااات العربية ثـ الدرااات األجنبية ،القديـ إل  الحديث

  :الدراسات العربية -أ

بػػراهيـ اػػار ال امػػدى -1 المعػػايير التربويػػة والتقنيػػة لتصػػميـ  :أكػػـر فتحػػ  مصػػطا  وا 
  :(32)"8214الويب "مجتمعات المماراة القا مة عم  

إلػػ  تحديػد المعػايير التربويػػة ال زمػة لبنػاء شػػبكة المماراػة المجتمعيػػة هػدفت الدرااػة 
تاػػػاعد المصػػػمميف  التعميميػػػة التربويػػػة القا مػػػة عمػػػ  الويػػػب وتحديػػػد قا مػػػة بالمعػػػايير التػػػ 

مت الداراػػة المػػنهج دوااػػتخ ،والمعممػػيف عنػػد بنػػاء مجتمعػػات المماراػػة القا مػػة عمػػ  الويػػب
   :، وتوصمت الدرااة إل  مجموعة مف النتا ج أهمهاالتحميم  الوصا 

 ،امثػؿ أف يكػوف المجػاؿ محػدد  ف  مجتمعػات المماراػة هناؾ معايير تتعمؽ بالمجاؿ أف 
وأف تتنوع أهداؼ المماراػة ضػمف المجػاؿ  ،ويدؿ عم  محتوال اوأف يكوف عنواف المجاؿ واضح  

أمػػا عػػف المعػػايير التػػ  تتعمػػؽ بػػالمجتمع فػػ   ،جدانيػػةفتشػػمؿ الجوانػػب المعرفػػة والمهاريػػة والو 
مجتمعات المماراة عبر الويب ف نها تشمؿ صياغة ميثاؽ لممجتمع يتضمف األهػداؼ والراػالة 

وضػػرورة أف ياػػمب المجتمػػع لممماراػػيف بالتااعػػؿ مػػع بعضػػهـ  ،عضػػاءوالرؤيػػة واتااقػػات األ
المماراػػة المهنيػػة فػػ  مجتمعػػات كمػػا أف هنػػاؾ معػػايير تتعمػػؽ ب ،ضػػمف نطػػاؽ المجػػاؿ المختػػار

المماراة والت  تركػز عمػ  ضػرورة تحديػد المماراػات مػع تػدرج المماراػات ضػمف الماػتويات 
 المعرفية مف األدن  لألعم .
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درااػة مقارنػة لػبعض تطبيقػات نظريػة مجتمػع المماراػة فػ   :نهمة ايد أبو عميوة -8
مريكيػػػة وكوريػػػا حػػػدة األفػػػ  كػػػؿ مػػػف الواليػػػات المت STEMالمهنيػػػة لمعممػػػ  التنميػػػة 

مكانية اإلفادة منها ف  جمهورية مصر العربية "   :(33)"8215الجنوبية وا 
لمماراػة وتطبيقاتهػا فػ  مجػاؿ التنميػة الدرااة إل  التعرؼ عم  نظريػة مجتمػع اهدفت 

المقػارف عمػ   جوااػتخدمت الدرااػة المػنه ،STEMالمهنية لممعمميف المتخصصيف فػ  تعمػيـ 
ربيػػة المشػػكمة فػػ  مجػػاؿ الدرااػػة المقارنػػة )مػػنهج هػػولمز فػػ  درااػػة الت مػػدخؿأاػػاس اتبػػاع 

مػف قبػؿ الدولػة  اأف هناؾ اهتمام ػ :صمت الدرااة إل  مجموعة مف النتا ج أهمهاو ، وتالمقارنة(
وعػدـ  ،STEMوغياب دور كميات التربية ف  إعداد معممػ   ،STEMبالتنمية المهنية لمعمم  

ممػا يػؤدى إلػ    المدراة بعػد تػدريبهـ عمػ  طريقػة المشػروعات ااتمرارية المعمميف بالعمؿ ف
وقمػػة االهتمػػاـ بالتوعيػػة المجتمعيػػة عمػػ  الماػػتوى القػػوم  بتجربػػة  ،الهػػدر فػػ  الوقػػت والجهػػد

STEM. 
 :الدراسات األجنبية

تكػػويف مجتمػػع  :المهنػػ  التعػػاون الػػتعمُّـ  :David M. Carrollديايػػد كػػاروؿ  -1
  :(34")8221ركاء الجامعة ف  مجاؿ تعميـ المعمميف "المماراة بيف المدراة وش

مػف خػ ؿ  "التوجيػه"المهنػ  عمػ  مماراػات الػتعمُّـ إل  التعرؼ عم  أثػر هدفت الدرااة 
الػتعمُّـ مجتمعات المماراػة وكيايػة تػأثير التعػاوف بػيف المعممػيف فػ  مجتمعػات المماراػة عمػ  

تقدمػػه جامعػػة واليػػة  مج التعميمػػ  الػػذىالبرنػػاوبنػػاء المعرفػػة حػػوؿ عمميػػة التوجيػػه فػػ  اػػياؽ 
التحميمػػ   وااػػتخدمت الدرااػػة المػػدخؿ ،االبتدا يػػةراػػة الكػػابيتوؿ دميتشػػيجاف باالشػػتراؾ مػػع م

واالاػػػتعانة بالتاػػػجي ت الصػػػوتية واعتمػػػدت فػػػ  جمػػػع البيانػػػات عمػػػ  المقابمػػػة والم حظػػػة 
فػػػ  أف التعػػػاوف  :وتوصػػػمت الدرااػػػة إلػػػ  مجموعػػػة مػػػف النتػػػا ج أهمهػػػا ،وتاػػػجي ت الايػػػديو

مجتمعػػات المماراػػة قػػد اػػاعد عمػػ  تبػػادؿ الخبػػرات فػػ  مجػػاؿ التوجيػػه بػػيف المعممػػيف وتعزيػػز 
ااػتاادوا مػػف خبػرة المعممػػيف  فقػػد ؛كمػػا اػاعد المعممػػيف المبتػد يف ،مماراػات التوجيػػه التربػوى

ط والموجهيف ف  تطوير ممارااتهـ ف  ضوء معايير محػددة وأصػبب لػديهـ القػدرة عمػ  التخطػي
 الجيد لمدروس والتنوع ف  عممية التقويـ.

 Calherine H. Monahan & Norinaكاثريف موناغاف ونورينا كولومبارو ( 8)

L. Columbaro: " (35)" 8229مجتمعات المماراة والتنمية المهنية لمط ب : 
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مػ  التنميػة المهنيػة لطػ ب ؼ عمػ  أثػر مجتمعػات المماراػة عهدفت الدرااة إلػ  التعػرُّ 
مػدى الحيػاة مػف خػ ؿ االنخػراط فػ  الػتعمُّـ العميا ودورها ف  تعزيز الرغبة لػديهـ فػ   راااتالد

وتػػػـ جمػػػع  ،المػػػنهج النػػػوع  :وااػػػتخدمت الدرااػػػة ،خػػػارج الاصػػػوؿ الدرااػػػية الراػػػميةالػػػتعمُّـ 
   :وتوصمت الدرااة إل  مجموعة مف النتا ج أهمها ،البيانات مف خ ؿ المقابمة والم حظة

جامعػػػات واػػػط غػػػرب الواليػػػات المتحػػػدة مجتمعػػػات المماراػػػة فػػػ  إحػػػدى أف تطبيػػػؽ 
يػػاتهـ المهنيػػة القادمػػة مػػف خػػ ؿ حطػػ ب الدرااػػات العميػػا فػػ  فػػ  إعػػداد األمريكيػػة قػػد اػػاعد 

اكتشػاؼ الاجػوة بػيف مػا تػـ تعممػه ومػا هػو كػا ف بالاعػؿ فػ  التجربة العممية وااتطاع الطػ ب 
اراػػة الطػػ ب عمػػ  اكتاػػاب المعرفػػة والخبػػرات فػػ  كمػػا اػػاعدت مجتمعػػات المم ،مجػػاؿ العمػػؿ

 المجاؿ المهن  والقدرة عم  تطبيؽ ما تعممول مف خ ؿ تجارب واقعية.
التعػػاوف مشػػروع  :.Charlotte Carey & et alكػػارى وآخػػروف شػػارلوت ( 3)

  :(36)"8229التعميم  عبر الجامعة باعتبارل مجتمع مماراة "
  جامعػة برمنجهػاـ فػ التعميمػ  لمتكنولوجيػا المتطػورةهدفت الدرااة إل  تقييـ المشػروع 

وكاف الهدؼ مػف التقيػيـ هػو الحصػوؿ عمػ  معمومػات حػوؿ قضػايا  ،اراةمباعتبارل مجتمع لمم
عمميػػػة التػػػدريس والتعػػػػاوف عمػػػػ  وطبيعػػػة مشػػػاركة الطػػػػ ب والتػػػأثيرات المباشػػػرة  ،التخطػػػيط

دى مػػف خػػ ؿ المقػػاب ت شػػبه وااػػتخدمت الدرااػػة المػػنهج الاػػر  ،والشػػراكات بػػيف الجامعػػات
ع التعميمػػػػ  لمتكنولوجيػػػػا تػػػػزاـ المشػػػػاركيف فػػػػ  المشػػػػرو المنظمػػػػة الاػػػػتخ ص الػػػػرؤى حػػػػوؿ ال  

المشػروع باعتبػارهـ الماػ وليف  أعضػاءمػف  اعضو   18، واشتممت عينة الدرااة عم  المتطورة
ة مؤااػ 18مػف ثمػان  مؤااػات تعميميػة مػف أصػؿ  افػرد   11عف عممية التوجيه كمػا شػارؾ 

أف المشػروع التعميمػ   :امجموعة مف النتػا ج أهمهػوتوصمت الدرااة إل   ،ف  إجراء المقاب ت
ات التعمػػيـ اػػلممماراػػة قػػد اػػاعد عمػػ  إحػػداث التعػػاوف بػػيف مؤا المتكنولوجيػػا باعتبػػارل مجتمع ػػ

العال  ف  المممكة المتحدة رغـ ما تواجهه مػف صػعوبات تتعمػؽ بايااػة المؤااػات التعميميػة 
مؤااػػػة تعميميػػػة شػػػممت جامعػػػات تعميميػػػة  18كمػػػا أدى إلػػػ  تاػػػهيؿ الشػػػراكات بػػيف  ،ذاتهػػا
ف ف  المشروع ف  تطػوير مهػاراتهـ فػ  المجػاؿ التدرياػ  والمشارك عضاءااتااد األو  ،وبحثية

إلػ  أفكػار  عمػ  التوصػؿ عضػاءوااعد التعػاوف بػيف األ ،مف خ ؿ تنمية مهاراتهـ التكنولوجية
 بحثية جديدة.
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تنميػة القيػادة  :.Ismi Arif Ismail & et alعػارؼ إاػماعيؿ وآخػروف  إاػم ( 4)
   :(37)"8211المماراة بيف األااتذة " التربوية ف  الجامعة البحثية مف خ ؿ مجتمع

المماراػػة فػػ  التطػػوير الػػوظيا  لػػدى قػػادة  هػػدفت الدرااػػة إلػػ  اكتشػػاؼ دور مجتمػػع
مػنهج النػوع  مػف خػ ؿ إجػراء المقػاب ت دمت الدرااػة الخوااػت ،المحمية والخارجيػةالجامعات 

أف  :وتوصػػمت الدرااػػة إلػػ  مجموعػػة مػػف النتػػا ج أهمهػػا ،مػػع أاػػاتذة الجامعػػات فػػ  ماليزيػػا
الجامعػػات الماليزيػػة تحتػػاج إلػػ  نػػوع جديػػد مػػف القيػػادة التػػ  تتماشػػ  مػػع الت ييػػرات العالميػػة 

جتمعػات المماراػة قػد اػاعد وأف ااػتخداـ نمػوذج م ،المعاصرة والقػادريف عمػ  القيػاـ بػأدوارهـ
كمػػا كػػاف القػػادة  ،المراحػػؿ المهنيػػة فػػ  مختمػػؼوخبػػراتهـ عمػػ  اكتشػػاؼ تجػػارب هػػؤالء القػػادة 

اإلبػداع والنزاهػة  :قادريف عم  تحديد واجباتهـ وأهػدافهـ والصػاات التػ  يحتػاج لهػا القا ػد مثػؿ
 والمثابرة والطموح.

 :ـ نجػػاح الطػػ بدعػػ :Aimée Lynn deChambeauإيمػػ  لػػيف ديشػػامبو ( 5)
  :(38)"8214مجتمعات المماراة ف  التعميـ العال  "

طػ ب الػدكتورال فػ  كميػة برياػكوت أداء إلػ  التعػرؼ عمػ  درجػة تطػور هدفت الدرااػة 
المماراة ومدة ااتمرارهـ ف  االشتراؾ ف  مجتمع المماراػة خػ ؿ اػنوات الدرااػة ف  مجتمع 

درااػػػة وااػػػتخدمت ال ،الاوا ػػػد الناتجػػػة مػػػف اشػػػتراكهـبالكميػػػة وبعػػػد انتهػػػاء برنػػػامج الػػػدكتورال و 
كأحد أاػاليب المػنهج  Grounded Theoryالمنهج النوع  واعتمدت عم  النظرية المجذرة 

وتوصػمت  ،االاػتبيانات والمقػاب ت لجمػع البيانػات مػف المشػاركيفوااتخدمت الدرااػة  ،النوع 
اؿ فػ  توليػد مماراػة كػاف لهػا أثػر فع ػأف مجتمعػات ال :الدرااة إل  مجموعة مف النتا ج أهمهػا

كمػػا أف تعػػاوف الطػػ ب فػػ   ،والتخطػػيط المؤااػػ  لتػػوفير أفضػػؿ الخػػدمات لمطػػ ب ،المعرفػػة
وأف مجتمعػػات المماراػػة  ،اواجتماعي ػػ امجتمػػع المماراػػة قػػد اػػاعد عمػػ  دعػػـ الطػػ ب أكاديمي ػػ

نتهػاء برنػامج الطػ ب عبر اإلنترنت قد ااعدت الط ب عم  التواصؿ مع زم  هػـ حتػ  بعػد  ا
 مما أدى إل  ترابط الط ب وتوفير الارصة لتبادؿ المعمومات والمعارؼ بينهـ. 
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  :التعليق على الدراسات السابقة

الدرااػػػات الاػػػابقة العربيػػػة واألجنبيػػػة مػػػع الدرااػػػة الحاليػػػة؛ مػػػف حيػػػث االهتمػػػاـ تشػػػابهت  -
فاػػ   ،ت عمػػ  أبعػػاد معينػػةولكػػف الدرااػػات الاػػابقة قػػد ركػػز  ،المماراػػةبموضػػوع مجتمعػػات 

مػػف  STEMتعمػػيـ  ( عمػػ 8215 ،ةالدرااػػات العربيػػة ركػػزت درااػػة )نهمػػة اػػيد أبػػو عميػػو 
حيػػث ماهومػػه وأهدافػػه وأهميتػػه ونظريػػة مجتمػػع المماراػػة وتطبيقاتهػػا فػػ  مجػػاؿ التنميػػة 

كمػػا ركػػزت درااػػة )أكػػـر فتحػػ   ،فػػ  أمريكػػا وكوريػػا الجنوبيػػة STEMالمهنيػػة لمعممػػ  
براهيـ اا ( عم  المعػايير التقنيػة والتربويػة لتصػميـ شػبكات مماراػة مجتمعيػة 8214 ،روا 

اليػة حبينمػا ركػزت الدرااػة ال ،عبر الويب لمااعدة المعممػيف والطػ ب عمػ  تحاػيف أدا هػـ
 ،ونشػأتها ،عم  مجتمعات المماراة ف  الجامعػات ووضػع إطػار تنظيػرى يوضػب )ماهومهػا

االعتبػارات الواجػب مراعاتهػا عنػد و  ،وأنواعهػا ،ادهػاوأبع ،وخصا صػها ،وأهميتهػا ،وعناصرها
بػػراز ع قػػة مجتمعػػات المماراػػة بػػ ،تصػػميمها  لكترونػػ اإل التعمُّـ والعقبػػات التػػ  تواجههػػا( وا 

دارة المعرفة بالجامعات.  والتنمية المهنية وا 

أما الدرااات األجنبية فقد اهتمت بمجتمعات المماراة مف حيث دورها فػ  التنميػة المهنيػة  -
وتطػػػػوير األداء األكػػػػاديم  لطػػػػ ب الػػػػدكتورال كمػػػػا فػػػػ  درااػػػػة لطػػػػ ب الدرااػػػػات العميػػػػا 

(Catherine & Norina, 2009)  ودرااػػة(Aimee Lynn, 2014)،  كمػػا أبػػرزت
عػات المماراػة فػ  الػدور الػذى تقػـو بػه مجتم (Ismi Arif & et al., 2011)درااػة 

المصػرى عمػ   الدرااػة الحاليػة رصػد الواقػع تحػاوؿ بينما ،يادة التربوية بالجامعاتتنمية الق
 إجػراءات مقترحػة جامعات الدوؿ المتقدمة لموصػوؿ إلػ  وجه التحديد واالاتاادة مف خبرات 

التعمُّـ لتطبيػؽ مجتمعػات المماراػة فػ  الجامعػات المصػرية لمواجهػة قضػايا معينػة تتعمػؽ بػ
دارة المعرفة بالجامعات؛ لذ لكترون اإل  هػذل الدرااػات اػوؼ تاػهـ ا فػ ف والتنمية المهنية وا 

 اؿ ف  تدعيـ اإلطار التنظيرى والخبرات األجنبية بالدرااة الحالية.بشكؿ فع  
  :خطوات الدراسة - اتاسعا 

 :ف  ضوء أهداؼ الدرااة ومنهجها تاير الدرااة الحالية وفؽ الخطوات اآلتية
مقدمػػػة  :اآلتيػػػةاإلطػػػار العػػػاـ لمدرااػػػة ويشػػػتمؿ عمػػػ  العناصػػػر تحديػػػد  :الخطػػػوة األولػػػ  -1

 ،وحػػػدودها ،والمػػػنهج الماػػػتخدـ ،وأهميتهػػػا ،وأهػػػدافها ،وأاػػػ متها ،ومشػػػكمتها ،الدرااػػػة
 ثـ خطوات الدرااة. ،الاابقة ذات الع قة اتوالدراا ،ومصطمحات الدرااة
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 ،ماهومهػػا :وتتضػػمف األاػػاس الاكػػرى لمجتمعػػات المماراػػة مػػف حيػػث :الثانيػػةالخطػػوة  -8
واالعتبػػارات الواجػػب  ،وأنواعهػػا ،وأبعادهػػا ،وخصا صػػها ،وأهميتهػػا ،وعناصػػرها ،ونشػػأتها

 .والعقبات الت  تواجهها ،مراعاتها عند تصميمها

تناولػػت طبيعػػة ع قػػة مجتمعػػات المماراػػة بتطػػوير الجامعػػات مػػف خػػ ؿ  :الخطػػوة الثالثػػة -3
دارة المعرفة بالجامعات لكترون اإل التعمُّـ توضيب دورها ف  التنمية المهنية و   .وا 

أبػػرز م مػػب تطبيقػػات مجتمعػػات المماراػػة فػػ  جامعػػات بعػػض توضػػب  :الرابعػػة الخطػػوة -4
دارة  لكترونػػ ،اإل الػػتعمُّـ و  ،الػػدوؿ األجنبيػػة مػػف خػػ ؿ إبػػراز دورهػػا فػػ  )التنميػػة المهنيػػة وا 

 .المعرفة( بالجامعات األجنبية

لتطبيقػػات مجتمعػػػات المماراػػة فػػ  جامعػػػات  درااػػة تحميميػػػة مقارنػػة :الخاماػػةالخطػػوة  -5
 .ارنةالمق

ػػ :الااداػػةالخطػػوة  -6 لواقػػع الجهػػود المصػػرية المبذولػػة فػػ  تطػػوير  وتحمػػي    اتتضػػمف عرض 
دارة المعرفػة( فػ   لكترونػ ،اإل الػتعمُّـ و  ،صة فيما يتعمؽ بػ )التنميػة المهنيػةاالجامعات خ وا 

 .ضوء مجتمع المماراة

الجامعػػات تطبيػػؽ مجتمعػػات المماراػػة فػػ  ل اإلجػػراءات المقترحػػةتشػػمؿ  :الخطػػوة الاػػابعة -7
األجنبيػة  بػرات جامعػات بعػض الػدوؿالمصرية عم  ضوء االاتاادة مف اإلطار النظرى وخ

 وبما يتماش  مع طبيعة الواقع المصرى.

  :الفكرى لمجتمعات الممارسةاإلطار  :الخطوة الثانية

لماهػػـو مجتمعػػات المماراػػة وأبعػػادل وذلػػؾ فػػ   يتضػػمف اإلطػػار الاكػػرى لمدرااػػة تحمػػي   
 :لتاليةالصاحات ا

  :مجتمعات الممارسةمفهوم  - أولا 

 ،ماهـو مجتمع المماراة ف  اآلونة األخيرة فػ  العديػد مػف المجػاالت األكاديميػةانتشر 
إال أف هػذا الماهػـو يشػير إلػ  فكػرة هػذا المصػطمب فػ  اآلونػة األخيػرة وعم  الػرغـ مػف ظهػور 

التػ   وتوضب كممػة المجتمػع ،اتهـخبر  ويتبادلوفموف مف بعضهـ قديمة منذ أف بدأ البشر يتعم  
مػػف خػػ ؿ  ا  بدايػػة المصػػطمب هػػذا المعنػػ  الػػذى يؤكػػد تعػػاوف األفػػراد وارتبػػاطهـ مع ػػتظهػػر فػػ

 تااع تهـ وع قاتهـ مع بعضهـ.
أف ااتخداـ ماهػـو  Bradbury & Middlemissولقد أشارت برادبورى وميدليمس 

لتركيػزل عمػ  فهػـ  اميػزل عػف غيػرل نظػر  المجتمع فػ  بدايػة ماهػـو مجتمػع المماراػة لػه داللػة ت
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 ،(39)اتنػػاعػػف أدبي   احالي ػػفػػ  اػػياؽ الع قػػات االجتماعيػػة والتػػ  تعتبػػر غا بػػة الػػتعمُّـ عمميػػات 
يظهػػػر عنػػػدما يتعػػػرؼ مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد عمػػػ  مماراػػػاتهـ  هػػػو كيػػػاف دينػػػام   فػػػالمجتمع 
أكبػر   ءأنهـ جزء مف ش فويعرفو اقراراتهـ مع   فعم  بعضهـ ويصنعو فها ويعتمدونويتشاركو 

أنااهـ بالتزامات طويمػة المػدى لصػالب أنااػهـ ولصػالب  وفمزموي   ،بكثير مف ع قاتهـ الاردية
 ؛ لػػذا يعتبػػر ماهػػـو المجتمػػع مػػف الماػػاهيـ التػػ  لهػػا أثػػر بػػال  عمػػ  (42)المجموعػػة ولرخػػريف

مػف هػذا  هػـ جػزءاألفػراد أنيشعر  إذ  ؛الحالالتعميمية خاصة ف  العصر  والمؤااات المنظمات
ف أف تػتـ فػ  إطػار مػف التعػاوف والع قػات كػوأف ممارااتهـ الت  تتـ داخؿ العمػؿ يم ،المجتمع

 االجتماعية.
 ،"مجموعة مف األفراد الذيف يتشػاركوف األهػداؼ :مجتمعات المماراة بأنهاؼ وبهذا ت عر  

 .(41)والمعرفة ف  اياؽ مماراة معينة" ،واألنشطة
 اممتزمػوف مع ػمجموعة مف األفراد  :بأنها Snyderوانايدر   Wengerينجرففها عر  وي  

 .(48)يتقااموف ويتبادلوف الخبرات والعاطاة ف  عمؿ مشترؾ بشكؿ غير رام   
يتشػاركوف القمػؽ "مجموعػة مػف األشػخاص  :أنهػابوآخػروف  Wengerفينجػر  ويعرفهػا

معػرفتهـ وخبػراتهـ أو الش ؼ حوؿ موضوع محدد ويعمقػوف واالهتماـ بمجموعة مف المشك ت 
مػف لػيس وزم ؤل أف هؤالء األفػراد فينجر  ويوضب ،مف خ ؿ التااعؿ الماتمرف  هذا المجاؿ 

ولكػف عمػيهـ أف يجػدوا القيمػة الحقيقيػة مػف مقػاب تهـ  ،فػ  العمػؿ اأف يتقابموا يومي ػ الضرورى
ياػاعد بعضػهـ واإلرشػاد و المعارؼ والرؤى وتقديـ النصب  فوتااعمهـ مع بعضهـ حيث يتبادلو

ػػ  ،المواقػػؼ التػػ  تعرضػػوا لهػػا وطموحػػاتهـ واحتياجػػاتهـ فويتناقشػػو ،فػػ  حػػؿ المشػػك ت ابعض 
 فوبمػػػرور الوقػػت يطػػػورو ،األفكػػػار الجديػػدة فوياتكشػػاو ،فػػػ  القضػػايا المشػػػتركة فويتاكػػرو
المشػػػتركة والمماراػػػات لموضػػػوعاتهـ وتصػػػبب لػػػديهـ مجموعػػػة مػػػف المعػػػارؼ  افريػػػد   امنظػػػور  

وتنميػة  ،لمتااعػؿ فيمػا بيػنهـوبنػاء اػبؿ  ،ا يؤدى إل  تطوير ع قاتهـ الشخصيةواألااليب مم
 .(43)الاهـ الاميـ لمهوية

يتضػػب مػػف خػػ ؿ التعرياػػات الاػػابقة أهميػػة ماهػػـو مجتمػػع المماراػػة داخػػؿ المجتمػػع و 
ياضػؿ التركيػز عمػ   ،فهو ماهـو يػرفض العمػؿ الاػردى ويؤكػد عمػ  العمػؿ الجمػاع  ؛الجامع 

يؤكػػد عمػػ  و  ،و مشػػك ت محػػددة ويػػرفض العشػػوا ية وعػػدـ وجػػود أهػػداؼ محػػددةموضػػوعات أ
مػف االنطوا يػة وكػؿ و  ،مػف االنعزاليػة والارديػة التشارؾ بيف األفراد بدال   يقػـو عمػ  التااعػؿ بػدال  
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المجتمػع الجػامع  عمػ  معالجػة المشػك ت ومواجهػة العديػد  أعضاءاألمور اوؼ تااعد هذل 
 واكتااب العديد مف المهارات والقدرات. ،رفة ونشرهامف القضايا وتوليد المع

  :مجتمع الممارسة وتطورهمفهوم نشأة  - اثانيا 

 األب الروحػػػػ  الػػػػذى اػػػػاعد عمػػػػ  انتشػػػػار ماهػػػػـو مجتمػػػػع Wingerفينجػػػػر  يعتبػػػػر
ودرس  ،فػ  اوياػرا 1958فػ  عػاـ   Etienne Wengerفينجر  فولقد ولد إيتي ،المماراة

وفػ  عػاـ  ،المتحػدة األمريكيػةوالواليػات  ،والمممكػة المتحػدة ،اػرااوي :فينجر ف  عدة دوؿ ه 
عػالـ األنثروبولوجيػا االجتماعيػة وألاػا  Jean Laveنت بداية عممػه مػع جػيف ليػؼ اك 1992

ويعتبػر هػذا الكتػاب هػو األاػاس الػذى  ،1991الموقا " والذى تـ نشرل عػاـ التعمُّـ كتاب " امع  
يحػػدث مػػف خػػ ؿ التاػػاع ت الػػتعمُّـ أف ى أوضػػب فيػػه والػػذ ،نبعػػت منػػه أصػػوؿ هػػذا الماهػػـو

عنػواف )مجتمعػات  والػذى يحمػؿفينجر  كاف الكتاب الثان  إليتيف 1998وف  عاـ  ،االجتماعية
نظريتػػػػه عػػػػف مجتمعػػػػات فينجػػػػر  والػػػػذى طػػػػور فيػػػػهوالهويػػػػة(  ،والمعنػػػػ  ،الػػػػتعمـ :المماراػػػػة
 ولقػد ااػتطاع ،مجتمػع المماراػة وغيرل ف  مجاؿفينجر  ، ثـ توالت مؤلاات إيتيف(44)المماراة
 افريػد   اويضػعوا منظػور  بمؤلااته بمااعدة اآلخػريف أف يطػوروا ماهػـو مجتمػع المماراػة فينجر 

ومػف  ،ر هػذا الماهػـو وانتشػارلألهميتها ف  تطػوُّ  الذا ال يمكف أف نتجاهؿ هذل األعماؿ نظر   ،له
   :أهـ هذل المؤلاات ما يم 

 Situated" 1991 "لمشػػػاركة الطرفيػػػػة المشػػػروعةا :المػػػػوقا الػػػتعمُّـ "كتػػػاب  -أ

Learning: Legitimate Peripheral Participation" 1991:   
فػػ  مجػػاؿ مجتمعػػات   ػػهوزم  فينجػػر  العديػػد مػػف األدبيػػات عمػػ  تحميػػؿ أعمػػاؿركػػزت 

؛ عمػ  ذلػؾ اواضػح   ال  مثػا .Linda C Li & et alوقػدمت لنػدا اػ  لػ  وآخػروف  ،المماراػة
هػػو البدايػػة الحقيقيػػة المشػػاركة الطرفيػػة المشػػروعة(  :المػػوقا الػػتعمُّـ تػػاب )كأوضػػحت أف  فقػػد

المماراػة فػ  هػذا الكتػاب بأنهػا  مجتمعػاتوفينجػر  ولقػد عػرؼ ليػؼلماهـو مجتمػع المماراػة 
مهػاراتهـ عػف طريػؽ عمػ  تحاػيف  فمػف ناػس التخصػص المعرفػ  يعممػومجموعة مف األفػراد 

لجديػػد ايكػػوف الوافػػد وفػػ  البدايػػة  ،شػػاركة فػػ  أداء المهػػاـالعمػػؿ لاتػػرة طويمػػة مػػع الخبػػراء والم
عمػػ  هػػامش المجتمػػع حيػػث يتعػػرؼ عمػػ  المهػػاـ والمعػػايير والقػػيـ والمبػػادئ التػػ  يقػػـو عميهػػا 

حتػػ   اثػػـ تػػزداد مشػػاركته تػػدريجي   ،البدايػػة فػػ  المهػػاـ الاػػهمة والباػػيطةالمجتمػػع ويشػػترؾ فػػ  
وتنته  إلػ  أف يصػبب  اجديد   امايرته مف كونه وافد  وتتحوؿ  ،ف  المجتمع اأاااي   ايصبب ركن  

 (.45)اخبير  
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بالطبيعػة االجتماعيػة  ف  اياؽ وعػ  متنػاـ  وفينجر  وف  هذا الكتاب ظهرت نظرية ليؼ
وعمػػ  الػػرغـ أف كػػؿ  ،واألنثروبولوجيػػا ،لمػػتعمـ واإلدراؾ فػػ  مجػػاليف أاااػػييف همػػا عمػػـ الػػناس

ا الجمػػع بػػيف وجهػػات النظػػر قػػد ااػػتطاعوفينجػػر  اصػػة إال أف ليػػؼمجػػاؿ منهمػػا لػػه رؤيتػػه الخ
عػػف ع قػػات نػػاتج  هػػ الاػػرد بػػؿ فػػ  عقػػؿ  ان ػػخز  م   اا أف المعرفػػة لياػػت شػػي   المختماػػة حيػػث رأيػػ
واألنثروبولوجيػا  ،وعم  الػرغـ مػف أف مجػاؿ عمػـ الػناس يركػز عمػ  األفػراد ،األفراد وممارااتهـ

مػػف  بػػدال  يف الثنػػا يتيف حيػػث أوضػػحا أنػػه تركػػز عمػػ  المجتمػػع والثقافػػة إال أنػػه يمكػػف الجمػػع بػػ
المجتمػػػع )وبالتػػػال  الػػػتعمـ( أو التركيػػػز عمػػػ   لهػػػـالعمميػػػات اإلدراكيػػػة و األفػػػراد التركيػػػز عمػػػ  

 ؛مػػػرتبط بػػػاآلخرهمػػػا يالمماراػػػة االجتماعيػػػة )وبالتػػػال  النشػػػاط( ف نػػػه ينب ػػػ  أف نػػػدرؾ أف كمو 
 ،الػذى يعتبػر الهػدؼ األاااػ الػتعمُّـ فمشاركة األفراد ف  المماراات االجتماعية تصؿ بنػا إلػ  

معرفػػة الاػػرد داخػؿ المجتمػػع وتتطػور ع قاتػػه االجتماعيػػة واألدوار أنػه عنػػدما تتطػور  أكػػداكمػا 
أف الهويػة فينجػر و  لذا يرى ليؼ؛ الت  يواجهها ف ف ذلؾ يؤدى إل  تطور هويته داخؿ المجتمع

 (.46)ااتتبع بعضها بعض  يأى  ؛االجتماعية تتطمب تبعية بعضها لرخروالمعرفة والعضوية 
لمماراػة يتضػمف المػوقا  فػ ف ماهػـو مجتمػع االػتعمُّـ عػف وفينجػر  لنظرية ليؼ اوطبق  

ف التنظيمػات تعتبػر إذ إ ؛والاػمطة ،والمشػاركة ،الهويػة :ماػاهيـ أاااػية هػ  ةف  تكوينػه ث ثػ
بما ياػاعد عمػ  االجتماعية بمثابة أماكف اجتماعية يحدث مف خ لها مجموعة مف التااع ت 

 ،والمشػػاركة والاػػمطةالمػػوقا  والػػذى لػػه تػػأثير واضػػب عمػػ  الهويػػة التعمُّـ ا ياػػم  بػػحػػدوث مػػ
فػ  كمػا تعتبػر المشػاركة  ،فمشاركة األفراد ف  المماراػات تػؤدى إلػ  تطػوير الهويػة فػ  العمػؿ

ومػوف بػه فيمػا بيػنهـ مػا يق فمػاتهـ ويتشػاركوو معم عضاءحيث يتبادؿ األ اأاااي   ااألنشطة أمر  
نمػا تشػمؿ االلتػزاـ بالع قػات لذا تشير المشاركة إل  االلتزاـ  ،مف أعماؿ ليس فقط فػ  العمػؿ وا 

مػرتبط بشػكؿ كبيػر المػوقا  الػتعمُّـ أف وفينجػر  ليػؼأما عف القيادة فيشير  ،واألهداؼ والمعان 
نػػ  شػػرعية مع اجيػػد   فبالمشػػاركة فػػ  الهياكػػؿ االجتماعيػػة المكونػػة لماػػمطة وأف القػػادة يػػدركو

أف المشػاركة متاحػة لمجميػع حتػ  فػ  الماػتويات القياديػة فالمشػاركة فػ  ا كما أكد ،التصرفات
 .(47)الما وليات هو جانب مهـ لم اية لموصوؿ إل  التعمـ

  :1998 "والمعن  والهويةالتعمُّـ  :المماراةكتاب مجتمعات " -ب
"Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity" 
1998: 
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فػػ  كتابػػه عمػػ  الكيايػػة التػػ  تعمػػؿ بهػػا المنظمػػات ودور األفػػراد داخػػؿ هػػذل فينجػػر  ركػػز
كمػػا درس كيايػػة تشػػكيؿ هويػػة الاػػرد مػػف خػػ ؿ عضػػويته  ،بعضبػػبعضػػهـ  تالمنظمػػات وع قػػا

ال تقتصر عم  التنظيـ فقط بؿ يمكنهػا أف تتخطػ  وأكد أف مجتمعات المماراة  ،داخؿ المجتمع
 (.48تنظيمية)الحدود ال

أف ياتايد مف الجوانػب النظريػة فػ  التعمػيـ  1998ف  كتابه عاـ فينجر  ولقد ااتطاع
التركيػز  االجتماع  لتنقيب وتطوير ماهـو مجتمع المماراػة مػعالتعمُّـ وعمـ االجتماع ونظريات 
 مجتمػعر ماهػـو طو  ثـ ت   ،والكياف الشخص  ،وتطوير الهوية ،والتعمـ ،عم  التنش ة االجتماعية

يػرتبط  ابراء إل  كونه كيان ػخالمماراة مف مجرد ماهـو قا ـ عم  الع قة بيف الوافديف الجدد وال
 ،المشػػػروع / العمػػػؿ المشػػػترؾو  ،هػػػ  المشػػػاركة المتبادلػػػةعػػػف طريػػػؽ ث ثػػػة أبعػػػاد أاااػػػية 

خػؿ وتعمػؿ األبعػاد الث ثػة عمػ  تحديػد العمميػة المتعمقػة بتااعػؿ األفػراد دا ،والمخزوف المشػترؾ
 ،لمكشػػػؼ عػػػف مجتمعػػػات المماراػػػة اربعػػػة عشػػػر مؤشػػػر  أفينجػػػر  واقتػػػرح ،مجتمػػػع المماراػػػة

فينجػػر  كمػػا تتضػػمف كتػػاب ،الاػػابقة وااػػتطاع تقاػػيـ هػػذل المؤشػػرات فػػ  ضػػوء األبعػػاد الث ثػػة
مجموعػػػة مػػػف المناقشػػػات حػػػوؿ االضػػػطرابات التػػػ  يتعػػػرض لهػػػا األفػػػراد الػػػذيف ينتمػػػوف إلػػػ  

 (.49قا مة عم  التعاوف أو التنافس)مجموعات متعددة اواء كانت 
 (:  50وه )التعمُّـ ف  كتابه أربعة مكونات لنظريته االجتماعية عف فينجر  ولقد حدد
 –اػواء بشػكؿ فػردى أو جمػاع   –وهو طريقة التحدث عف قػدرتنا المت يػرة  :المعن  -

 عف طريؽ تجريب واختبار الحياة حت  يكوف هناؾ م زى لمحياة بأارها.

ووجهػػات النظػػر  ،تعنػػ  المػػوارد االجتماعيػػة والتاريخيػػة واألطػػر المتبادلػػةو  :المماراػػة -
 األهداؼ. ؿ معف تاهـ ف  ااتدامة المشاركة المتبادلة والتااع  أالت  يمكف 

وهو الهيكؿ االجتماع  الذى تنشأ فيه أعمػاؿ المجتمػع وأهدافػه ممػا يجعػؿ  :المجتمع -
 لها بالكااءة. اود  مشهيجعمها و  ،مكانتها المتميزة عضاءمشاركة األل

ػالػتعمُّـ وتعنػ  كيػؼ ي يػر  :الهوية - وهويػة ماػتقمة لماػرد  امػا نحػف عميػه ويخمػؽ تاريخ 
 ضمف اياؽ المجتمع الذى ينتم  إليه.تدرج 
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  :8228" دليؿ إلدارة المعرفة :صقؿ مجتمعات المماراةكتاب " -ج
"Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing 

Knowledge" 2002: 

ف تعمػػؿ عمػػ  تطػػوير أينجػػر وآخػػروف" أف المنظمػػات يمكػػف أوضػػب "ففػػ  هػػذا الكتػػاب 
ولقػد صػور الكتػاب مجتمػع المماراػة بأنهػا أحػد  ،المماراة كػ  تعػزز مػف التنافاػيةمجتمعات 

ينجػر وآخػروف" كمػا أكػد "ف، (51)أهـ الواا ؿ التػ  تػدعـ االبتكػار والحمػوؿ اإلبداعيػة لممشػك ت
مػػف  ع وذلػػؾ حتػػ  يكػػوف هنػػاؾ قػػدر كػػاؼ  لمجتمػػاداخػػؿ  ااس الاػػرد بػػأف لػػه وجػػود  اػػأهميػػة إح

وأوضحوا أف هنػاؾ اػبعة  ،ويحثهـ عم  االاتمرار ف  المشاركة عضاءالحماس الذى يجذب األ
 :  (58)أاااية لتدعيـ وتقوية اإلحااس بالحياة داخؿ مجتمع المماراة وه مبادئ 
 ض التطور.التصميـ ب ر   -

 وح يقرب بيف وجهات النظر الداخمية والخارجية.إيجاد حوار مات -

 الدعوة لممشاركة عم  كافة الماتويات. -

 تطوير المجاالت العامة والخاصة بالمجتمع. -

 التركيز عم  القيمة. -

 الجمع بيف األلاة والحماس. -

 خمؽ إيقاع أو وتيرة واحدة لممجتمع. -
فينجػر  ألعمػاؿ عنػد تحمػيمهـ Bolisani & Scarsoأشػار بولياػان  واكاراػو ولقػد 

لماهػـو مجتمػع المماراػة حيػث تحػوؿ التركيػز مػف النظػرة  افريػد   اأف هذا الكتاب قد قدـ منظور  
إل  مجتمعات المماراة كابيؿ لمتعمـ االجتماع  إل  كونهػا أداة تنظيميػة يمكػف أف تاػتخدمها 

كمػا توصػ   ،يةالمنظمات ف  إدارة المعرفة ويمكف تطػوير هػذل األداة التنظيميػة لتعزيػز التنافاػ
أف مجتمعػات المماراػة عبػارة عػف  :إل  ث ث نقاط أاااػية وهػ فينجر  عند تحميمهـ لمؤلاات

وأنهػػا  ،هياكػػؿ اجتماعيػػة خاصػػة يمكػػف تحديػػدها والتعػػرؼ عميهػػا داخػػؿ التنظيمػػات والمجتمعػػات
بػػادؿ فػػ  تمػػف خػػ ؿ إرادة األفػػراد ورغبػػتهـ  اػػتدامةاالولػػديها القػػدرة عمػػ   ابي ػػات منظمػػة ذاتي ػػ

جهػود مشػتركة مػف قبػؿ أنها ناؽ قا ـ عم  األفراد حيػث تتكػوف مػف خػ ؿ بػذؿ  اوأخير   ،الخبرة
 .(53)األفراد لتحقيؽ أهدافهـ
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  :8212 "االجتماع  ومجتمعات المماراةالتعمُّـ أنظمة "كتاب  -د
"Social Learning Systems and Communities of Practice" 2010: 

فينجػر  وف  الاصؿ الثامف منػه انتقػؿ ،بعض فصوؿ هذا الكتابف  تأليؼ فينجر  شارؾ
إلػػ  ماهػػـو آخػػر فػػ  مجتمعػػات المماراػػة وهػػو "الحػػدود" حيػػث رأى أف الحػػدود التنظيميػػة التػػ  

تكػػوف مػػا أمػػا الحػػدود بػػيف مجتمعػػات المماراػػة فعػػادة  ،المنظمػػة تكػػوف واضػػحة لم ايػػةت نِشػػ ها 
مػػع لػػـ يتشػػارؾ بب رهينػػة لتاريخػػه فقػػط إذا أف يصػػوأكػػد أف كػػؿ مجتمػػع مماراػػة يمكػػف  ،مرنػػة

كانػػػت الخبػػػرة والكاػػػاءة وأوضػػػب أنػػػه إذا  ،مجتمعػػػات المماراػػػة األخػػػرى المعػػػارؼ والمماراػػػات
كما أنه إذا تباعػدت الماػافة بيػنهـ فاػ  هػذل الحالػة  ،ـمتقاربتيف ف  يحدث قدر كبير مف التعمُّ 

بمثاؿ تواجد فرد مع مجموعة مػف كبػار  وأوضب ذلؾ ،اعم  النحو المرجو أيض  التعمُّـ لف يحدث 
 ؛ لػذالكثير منهـ باػبب الماػافة بػيف خبرتػه وكاػاءتهـلارد اال يتعمـ ا فقد ،العمماء ف  الايزياء

أنػه عمػ  الػرغـ وأكػد  ،ينب   أف تكوف الخبرة والكااءة متقاربتيف بقدر معيف حتػ  يحػدث الػتعمـ
نػا تمػؾ بر  همػيش وعػدـ التػرابط إال أنػه إذا ع  ل ناصاؿ والت اكف أف تكوف مصدر  مف أف الحدود يم

لمػػتعمـ غيػػر التقميػػدى وأمػػاكف لت قػػ  وجهػػات النظػػر وظهػػور  ذلػػؾ مجػػاال   فوكػػي دفقػػالحػػدود 
وأف الػػرؤى الجديػػدة قػػد تظهػػر عبػػر الحػػدود فظهػػور تخصػػص مثػػؿ تخصػػص عمػػـ  ،االحتمػػاالت

 .(54)وترابطها تعددةوالعصبية يدؿ عم  ت ق  مجموعة مف المماراات المالمناعة النااية 
اػػات ؼ مػػف المؤل  فكػػؿ مؤل ػػ ،ر ماهػػـو مجتمػػع المماراػػةإف مػػا اػػبؽ يوضػػب مػػدى تطػػوُّ 

وعمػ  الماػتوى الجػامع   ،الاابقة كاف له أثرل الواضب ف  تأصيؿ البنية الاكرية لهػذا الماهػـو
بحاجػػة إلػػ  بنػػاء وتصػػميـ مثػػؿ هػػذا النػػوع مػػف المجتمعػػات نجػػد الجامعػػات فػػ  العصػػر الحػػال  

دارة والتػػ  تعتبػػر بمثابػػة أداة تنظيميػػة يمكػػف أف تاػػتخدمها  الجامعػػات فػػ  تعزيػػز التنافاػػية وا 
ونابعة مف رغبػتهـ فػ  تبػادؿ  عضاءؿ األب  مف قِ  اكما أنها تعتبر بي ات منظمة ذاتي   ،المعرفة بها

 خبراتهـ بما ياهـ ف  تنمية اإلبداع واالبتكار وتطوير األداء الجامع .
اات الاابقة قد وصات األاس والمبادئ الت  تااعد عم  بنػاء مجتمعػات كما أف المؤل  
هػػو عمػػؿ فينجػػر  هأف العمػػؿ الػػذى قدمػػ "Cox"فمقػػد أوضػػب كػػوكس  ؛المماراػػة بالجامعػػات

الػػتعمُّـ وهػػو "وفينجػػر  الػػذى اشػػتهر بػػه ليػػؼ  وأف العمػػؿ الر ياػػ ،ي ػػاه تحميمكونػػ أدا ػػ  أكثػػر مػػف
ػالموق  ،طياتػه مػا يحػدث فػ  أمػاكف العمػؿ بػيف امتضػمن  الػتعمُّـ  اهػـل اجديػد   اا " قد اقترح منهج 

مػف التركيػز عمػ  العمميػات  الموقا  والتااعؿ االجتماع  بػدال  التعمُّـ ولقد ركز هذا المنهج عم  
وهػذا  ،الػواقع التعمُّـ   بػاػم  فهػذا التااعػؿ ينػتج عنػه فػ  النهايػة مػا ي   ،المخططة لنقؿ المعرفػة
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ذلػػؾ إلػػ  تطػػوير هويػػة األفػػراد فػػ  جػػرد اكتاػػاب المعرفػػة حيػػث يتجػػاوز هػػو أكثػػر مػػف مالػػتعمُّـ 
معػات فػ  الجامعػات اػوؼ ياػاعد عمػ  تولهذا فػ ف وجػود مثػؿ هػذا النػوع مػف المج، (55)العمؿ

الواقع  المبنػ  عمػ  مواقػؼ واقعيػة ممػا يزيػد التعمُّـ مف خ ؿ الجامعة المعرفة  أعضاءكااب إ
 مرارية ف  عممية التعمـ.وقدرتهـ عم  االات عضاءمف ثقة األ

  :عناصر مجتمعات الممارسة فى الجامعات - اثالثا 

 (:  56عناصر أاااية ه ) ةف  الجامعات عم  ث ثتشتمؿ مجتمعات المماراة 
 Domain                                                                     :المجال -1

ويحػػدد مجموعػػة مػػف  االمجتمػػع مع ػػ عضػػاءأالمجػػاؿ هػػو نطػػاؽ المعرفػػة الػػذى يجمػػع 
ويرشػػدنا المجػػاؿ إلػػ  مجموعػػة مػػف  ،لهػػا أو التصػػدى لهػػاتناو   عضػػاءقضػػايا التػػ  يحتػػاج األال

 فويتبػػادلو أفكػػارهـ فويطرحػػو ،هػػذل التاػػاؤالتإلػػ  اإلجابػػة عػػف  عضػػاءالتاػػاؤالت وياػػع  األ
اػػـ الحػػدود ويجعػػؿ وير  ،وبػػذلؾ يخمػػؽ المجػػاؿ مػػا ياػػم  بػػػ "األرضػػية المشػػتركة"معمومػػاتهـ 

ومػػا هػػ  األفكػػار التػػ   ،قػػادريف عمػػ  أف يقػػرروا مػػا هػػو ذو قيمػػة وياػػتحؽ المناقشػػة عضػػاءاأل
كما يحػدد المجػاؿ معنػ  الهويػة المشػتركة وفهػـ مػف  ،طرح هذل األفكارتاتحؽ التبادؿ وكياية 

ل  أى مجتمع ننتم  د مػف نااػه هذا الار  رطو  لمجتمع ما ي   فعندما يصبب الارد ممث    ،نكوف وا 
 ،االنتمػػاء لػػهلمتعػػرؼ عمػػ  المجتمػػع وبالتػػال   اويػػتاهـ معنػػ  العضػػوية ويكػػوف أكثػػر انجػػذاب  

 المجتمع.وممارااتهـ حت  يصؿ إل  الشعور بااللتزاـ إزاء هذا ويتشارؾ مع اآلخريف أفكارهـ 
 Community                                                                 :المجتمع-0

 ع قػاتمػف خػ ؿ الػتعمُّـ ع عمػ  شػج  إف المجتمع يشير إل  الهياكػؿ االجتماعيػة التػ  ت  
هػػذل المعرفػػة  ومماراػػة ،أاااػػ  لبنػػاء المعرفػػة لػػذا فػػ ف المجتمػػع عنصػػر ؛مهـوتاػػاع  األفػػراد 

كػاف الػذى ياػاعد  قات الشخصية والملعاكما أف المجتمع هو أااس  ،فومشاركتها مع اآلخري
ػػفيػػه األفػػر  يتبػػادؿ المجتمػػع فمػػف خػػ ؿ  ،ممػػا يزيػػد مػػف معػػرفتهـ بالمماراػػات ااد بعضػػهـ بعض 

لػذا فػ ف المجتمػع يعػزز ايا الت  تندرج تحت مجػاؿ محػدد؛ النقاش والحوار حوؿ القض عضاءاأل
ة ذات قيمػػة لممنظمػػات اػػمجتمعػػات الممار  دُّ ع ػػولهػػذا ت   ،االنتمػػاء وااللتػػزاـويشػػجع عمػػ  األفكػػار 

فػ  بنػاء وتبػادؿ وااػتخداـ   اعية التػ  لهػا دور أاااػطوير الع قات االجتمتااهـ ف  ت ألنها
 المعرفة.
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 Practice                                                                   :الممارسة-3

مػػواردهـ  فألنهػػـ ينمػػو (المماراػػوف)المماراػػة مصػػطمب مجتمػػع  أعضػػاءؽ عمػػ  طم ػػي  
ف  الخبرات واألطر واألفكار والمعمومات واألاػاليب والمصػطمحات وطػرؽ المشتركة والت  تتمثؿ 

يرى العممػاء أف المماراػة لذا ؛ مف خ ؿ العمؿالتعمُّـ وتشير المماراة إل   ،معالجة المشك ت
دت ِجػفػ  أذهػاف النػاس ولكنهػا و   اشػي   أف المعرفػة لياػت  فوه  الطريػؽ إلػ  اإلدراؾ حيػث يػر 

 ياؽ مف التااعؿ.ف  او مف خ ؿ المماراة 
ونظرنػػا إذا نظرنػػا إليهػػا بػػتمعف  (ومماراػػة ،مجتمػػعو  ،)مجػػاؿ عناصػػر الاػػابقة مػػفإف ال

لكونهػػا  انجػػد أف الجامعػػات بهػػا العديػػد مػػف المجػػاالت نظػػر  نظػػرة أخػػرى إلػػ  الجامعػػات اػػوؼ 
كما أف بها األااايات لبناء المجتمعات ألنهػا تحػوى  ،مؤااة عممية بها مختمؼ التخصصات

فهػػ  تحتػػوى عمػػ   ،اوأخيػر  ا العديػػد مػػف التاػػاع ت والع قػات االجتماعيػػة بػػيف أعضػػا ها بػداخمه
لػذا تحتػاج الجامعػات  ؛الخبػرة والكاػاءة فالمماراات وبهػا العديػد مػف المماراػيف الػذيف يمتمكػو

إل  وضػع هػذل العناصػر فػ  إطارهػا الصػحيب كمػا فعمػت جامعػات بعػض الػدوؿ المتقدمػة حتػ  
 جوة.تحقؽ أهدافها المر 

  :الممارسة فى الجامعاتأهمية مجتمعات  - ارابعا 

أوضػػحت العديػػد مػػف الدرااػػات أهميػػة وفوا ػػد مجتمعػػات المماراػػة اػػواء عمػػ  ماػػتوى 
 :  (57)عم  النحو التال ويمكف توضيحها  ،األفرادماتوى المنظمات أو عم  

 تحايف أداء المنظمات. -

 مااعدة المنظمات عم  اإلبداع وتطوير أفكار جديدة. -

 تعزيز االبتكار ف  المنظمات حيث يتـ تبادؿ المعرفة وربطها بطرؽ جديدة. -

 ـ المعرفة داخؿ المنظمات.ف وتقاا  والتعاو  التعمُّـ تشجيع وتياير  -

 زيادة وتنمية رأس الماؿ االجتماع  فيما بيف األفراد. -

 أفضؿ المماراات ف  المنظمات.إيجاد وتحديد  -

 وصوؿ لمكياية الت  يتـ بها تحقيؽ ذلؾ.المهارات الاردية وطريقة الزيادة  -

 تبادؿ وتدفؽ المعرفة ف  المنظمة.تحايف عممية  -

 تنمية شعور الارد باالنتماء تجال المنظمة. -

 .عضاءالخبرات والمعارؼ فيما بيف األؿ تباد   -
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مػػاذا تاعػػؿ  :عػػف أاػػ مة محػػددة فػػ  درااػػته حػػوؿ Serratإجابػػة اػػيرات ولقػػد أظهػػرت 
القيمػػة الحقيقيػػة لهػػا عػػف مػػدى أهميتهػػا حيػػث تمثمػػت إجابتػػه فيمػػا ومػػا  ،مجتمعػػات المماراػػة

 :  (58)يم 
 ر مجتمعات المماراة وايمة لتبادؿ المعارؼ والبيانات والمعمومات بحرية تامة.وف  ت   -

 زيؿ حواجز االتصاالت.ت   -

 بي ة ترحيب اجتماعية غير رامية.ت وف ر  -

 وايمة لبناء الع قات واالتصاالت.تعتبر  -

 ها بتعب ة المااحة الخاصة بشبكة المعرفة الخاصة بهـ ومراجعتها.ؤ يقـو أعضا -

نتاجها وتشار   -  كها وااتخدامها.تعمؿ عم  تحديد المعرفة وا 

الجػػدد فتبػػدأ مػػف الباػػيط وتنتهػػ  بػػاألكثر  عضػػاءلألالػػتعمُّـ تعمػػؿ عمػػ  تػػدريج منحنػػ   -
 .اتعقيد  

 تااعد عم  التنمية المهنية ألعضا ها. -

 ل حتياجات.شك ت وقدرة عم  االاتجابة لمم ااريع   تعط  ح    -

 تااعد عم  إنتاج أفكار جديدة. -

 بالعمؿ.التعمُّـ عم  ربط دروف كما أنهـ قاالتعمُّـ ها بارعة ؤ يتصؼ أعضا -
أف مجتمعػات المماراػة أداة مهمػة  Bashouri & Duncanوأشػار بشػورى ودنكػاف 

فهػ   ؛لمجتمعات بابب تعدد فوا ػدهاوأف هناؾ حاجة ممحة لبناء وتصميـ تمؾ ا ،إلدارة المعرفة
ػػحق ػػت   ف حا ػػوت   ،لكاػػاءةف احا ػػوت   ،وتزيػػد مػػف الماػػتوى المعرفػػ  ،لػػزم ء العمػػؿأفضػػؿ  اؽ فهم 

دارته وتعمػؿ عمػ  نشػر أفضػؿ  ،كمػا أنهػا تعمػؿ عمػ  تحاػيف مهػارات األفػراد المهنيػة ،العمؿ وا 
 ،ات جديػػدة فػػ  العمػػؿوتاػػاعد عمػػ  اكتشػػاؼ ماػػار  ،وتقػػـو عمػػ  حػػؿ المشػػك ت ،المماراػػات

 .(59)التنظيم  األفضؿووضع ااتراتيجية تقود نحو األداء 
مجتمعػػات المماراػػة لمجامعػػات لػػيس فقػػط لكونهػػا يؤكػػد عمػػ  مػػدى أهميػػة إف مػػا اػػبؽ 

حػػػداث التنميػػػة المهنيػػػة ألعضػػػا ها  ةأدا نتػػػاج المعرفػػػة مهمػػػة فػػػ  تحاػػػيف أداء الجامعػػػة وا  وا 
ػػػا ولكػػػفكها وااػػػتخدامها وتشػػػار    أعضػػػاءهػػػا واػػػيمة لتنميػػػة الشػػػعور باالنتمػػػاء لػػػدى لكون أيض 

يشػعروف و  ،الجامعة بعدـ وجود حواجز ف  االتصاالت أعضاءفعندما يشعر  ؛المجتمع الجامع 
 وعنػػدما ،الماػتمرالػػتعمُّـ وعنػدما يػتـ تشػػجيعهـ عمػ   ،بالحريػة فػ  تبػػادؿ المعمومػات والبيانػػات
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يػتـ تقػدير إاػهاماتهـ حينهػا و بحوا خبػراء حتػ  يصػ االجػدد تػدريجي   عضاءتصؿ المعرفة إل  األ
 يتولد الشعور لديهـ باالنتماء والوالء إل  الجامعة.

  :خصائص مجتمعات الممارسة فى الجامعات - اخامسا 

فػ  العديػد مػف المجػاالت خاصػة المجػاؿ مع ظهػور ماهػـو مجتمػع المماراػة وانتشػارل 
الماهػـو مثػؿ درااػة موناغػاف هػذا األكاديم  اهتمػت بعػض الدرااػات بالبحػث حػوؿ خصػا ص 

Monaghan  (62)أف خصا ص مجتمعات المماراة تتمثؿ فيما يم إل  أشارت  فقد:   
 كمة الذاتية.و  الذات  والح  التكويف  -

 ف  االهتمامات أو االهتماـ بموضوع معيف. عضاءيتشارؾ األ -

 ف  بناء المعرفة الجديدة. عضاءيشارؾ األ -

 ف  اياؽ واقع .التعمُّـ يحدث  -

 معات المماراة يمكف أف تتناوؿ أى مجاؿ مف مجاالت الحياة.مجت -

المعان  المشػتركة وتشػكيؿ هويػة األفػراد يااعد مجتمع المماراة عم  تنمية وتطوير  -
 ف  العمؿ.

لمجتمعػػات خصػػا ص أخػػرى  .Wing Lai & et alوأوضػػب ونػػج لػػ  وآخػػروف 
 :  (61)المماراة تمثمت ف  اآلت 

 مشروع أو عمؿ مشترؾ. ترتبط مجتمعات المماراة ب نجاز -

 تعمؿ مف خ ؿ المشاركة المتبادلة. -

 ها لديهـ مخزوف مف الموارد المشتركة.ؤ أعضا -

 وعممية العضوية ف  مجتمع المماراة مت زمتاف مع بعضهما.التعمُّـ عممية  -

 تعتبر المماراة ه  الامة األاااية لممجتمع. -

 المعرفة. وبناءع قات المجتمع تتأصؿ مف خ ؿ تبادؿ المعمومات  -

 .االجدد والقدام  مع   عضاءمف األ تشمؿ العضوية ك    -

 المشترؾ يحدث بااعمية أكبر عبر حدود المجتمع.التعمُّـ  -
أف مجتمعػػات المماراػػة تتاػػـ إلػػ   Oberty & Pérezوبيريػػز أوبرتػػ  كمػػا أشػػارت 
طة لتوجيػػه الاػػمف فهػػ  مجموعػػة مػػف األفػػراد لػػديهـ مهػػارات فنيػػة ويمتمكػػو ؛بأنهػػا ذاتيػػة اإلدارة

دارة ذاتهػػـ وتكميػػؼ  ،واتخػػاذ قػػراراتهـ ،التخطػػيط وجدولػػة أعمػػالهـعمػػ  ف وكمػػا أنهػػـ قػػادر  ،وا 
 ذاتيػػة   اق ػػر  فِ  فوبػػذلؾ يصػػبحو ،واتخػػاذ إجػػراءات لمواجهػػة مشػػك تهـ ،أنااػػهـ بالمهػػاـ المختماػػة
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ا أوضػحتكمػا  ،اإلدارة وهذا النوع مف الارؽ تطمب إليه العديد مف المنظمات فػ  العصػر الحػال 
ها عمػػػ  تطػػػوير ؤ أعضػػػامجتمعػػػات مماراػػػة عنػػػدما يحػػػرص أف فػػػرؽ العمػػػؿ يمكػػػف أف تصػػػبب 

فاػػ  الاريػػؽ يحػػدث التشػػريع مػػف خػػ ؿ التكميػػؼ بالقيػػاـ  ،وت ييػػر مصػػادر التشػػريع ،ع قػػاتهـ
تشػريعاتهـ مػف خػ ؿ التااعػؿ فيمػا  فمجتمعػات المماراػة يضػعو أعضاءبينما  ،بأدوار رامية
ف تصػػبب أنػػة بشػػكؿ راػػم  يمكػػف تكو  لػػذا فػػ ف فػػرؽ العمػػؿ الم   ،بمماراػػاتهـالقيػػاـ بيػػنهـ أثنػػاء 

هػا نالمعرفػة التػ  يممكو  فع قػات اجتماعيػة ويطبقػولممماراة عنػدما يطػور أعضػاؤها  امجتمع  
 .(68)لتحقيؽ هدؼ مشترؾ امع   فويعممو

إف ما ابؽ مف خصا ص لمجتمعات المماراػة يوضػب أف المنظمػات تتجػه فػ  العصػر 
لػػػذا أصػػػبحت مجتمعػػػات  ؛فػػػ  إطػػػار مػػػف الع قػػػات االجتماعيػػػةإلػػػ  العمػػػؿ الجمػػػاع  الحػػػال  
فمـ تعد األااليب اإلدارية الممزمػة وقػوانيف العمػؿ وتعقيداتػه  احتمي   اف  الجامعات أمر   المماراة

أف تتحػػوؿ الجامعػػات فػػ  العصػػر الحػػال  إلػػ   وأصػػبب مػػف الضػػرورى ،تحقػػؽ أهػػداؼ الجامعػػة
الجامعػػة فػػ  إطػػار محػػدد يتشػػارؾ فيػػه  أعضػػاءقػػات االجتماعيػػة بػػيف وعػػاء يحػػوى جميػػع الع 

ويتعممػػوف فػػ  اػػياؽ واقعػػ  ويتشػػاركوف المعمومػػات والمعػػارؼ وياػػتايد  ،االهتمامػػات عضػػاءاأل
قػػػادريف عمػػػ  إدارة أنااػػػهـ  فويصػػػبحوالقػػػدام   عضػػػاءاألالجػػػدد مػػػف خبػػػرات  عضػػػاءفيػػػه األ

 لثقة واالحتراـ والتعاوف.ف  إطار مف اعمالهـ ويتخذوف قراراتهـ يخططوف أ
  :أبعاد ومؤشرات مجتمع الممارسة فى الجامعات - اسادسا 

لتحديػد مجتمعػات المماراػة والكشػؼ عػف  اأربعػة عشػر مؤشػر   1998عػاـ فينجر  حدد
ولقػػد  ،أبعػػاد أاااػػيةفػػ  ضػػوء ث ثػػة  وااػػتطاع تقاػػيـ هػػذل المؤشػػرات ،وجودهػا داخػػؿ التنظػػيـ

األبعاد والمؤشرات وااػتطاعت تحميمهػا لمكشػؼ عػف مجتمعػات  تناولت العديد مف الدرااات هذل
فينجػر  ااتطاع تااػير أبعػادوالذى  Rogers روجرز المماراة داخؿ المنظمات كما ف  درااة

 (:  63كما يم )
 Mutual Engagement                                        :المشاركة المتبادلة-1

مػػع فػػ  قضػػية أو المجت أعضػػاءحيػػث يشػػارؾ  المجتمػػع أعضػػاءوتشػػير إلػػ  تاػػاع ت 
ويشػػتركوف فػ  األنشػػطة  ،بعػػض بشػأنهامػع بعضػهـ  مشػكمة مشػتركة يتاكػػروف فيهػا ويتنػػاقش

كػػوف لمشػػاركتهـ م ػػزى ومعنػػ  عػػف طريػػؽ تػػرابط يوبػػذلؾ  ،المرجػػوحتػػ  يحققػػوا هػػدفهـ  امع ػػ
 المجتمع ف  كياف اجتماع  واحد. أعضاء

 Joint Enterprise                                       :المشروع / العمل المشترك-8
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إف المشػػروع أو العمػػؿ المشػػترؾ ياػػمب لممجتمػػع بتواػػيع حػػدودل وتااػػير مماراػػاته 
فػػ  تحقيػػؽ هػدؼ مشػػترؾ ولػديهـ ماػػ ولية مشػػتركة لػذا يطبػػؽ المجتمػػع  اكوف مع ػر ايتشػػ ألنهػـ

 مبدأ المحاابية والمااءلة.
 Shared Repertoire                                             :المخزون المشترك-3

تكػوف ماديػة مثػؿ مواردهـ الخاصػة، وهػذل المػوارد يمكػف أف  لديهـالمجتمع  أعضاءإف 
كما يمكػف أف تكػوف  ،امألوف   اأو كتاب   ،أو برنامج حااوب  مثؿ معالج الكممات لكترون البريد اإل 

صػػػص والماػػػردات والمعػػػان  والمنهجيػػػة والق ،المػػػوارد غيػػػر مممواػػػة مثػػػؿ الخطػػػاب المشػػػترؾ
 المشتركة.

 (:  64فه  عم  النحو التال )أما عف مؤشرات مجتمع المماراة 
 ء كانت متناغمة أو متضاربة.االع قات المتبادلة والماتدامة او  -1

 .االابؿ المتبادلة لممشاركة ف  عمؿ األشياء مع   -8

 التدفؽ الاريع لممعمومات والوصوؿ إل  اإلبداع. -3

 يباجات )المقدمات( التمهيدية.غياب الد -4

 وتحضيرها لمنقاش. اتحديد المشكمة ودرااتها جيد   -5

ل  مف ينتموف.التشابؾ  -6  والتداخؿ ف  مواصاات المشاركيف وا 

فػػ  إنجػػاز العمػػؿ  وفمعرفػػة مػػا يعرفػػه اآلخػػروف، ومػػا يمكػػنهـ القيػػاـ بػػه وكيػػؼ ياػػهم -7
 المحدد لهـ.

 التعرؼ عم  الهويات بشكؿ تبادل . -8

 تقييـ مدى م ءمة اإلجراءات والنتا ج.القدرة عم   -9

 المحددة والبيانات والم حظات.األدوات  -12

 والقصص المتبادلة وروح العمؿ. ،المعرفة المحمية -11

 ر عممية االتصاؿ.ا  ي  المصطمحات واالختصارات الت  ت   -18

 ؼ عميها مثؿ العضوية.تعار  ينة م  عِ أااليب م   -13

 العالـ.وؿ ح امعين   امنظور  الذى يعكس الخطاب المشترؾ  -14
 يوضب كياية تقايـ المؤشرات ف  ضوء األبعاد الث ثة الاابقة.والجدوؿ التال  

 (1خذوه )

 فً ضىء األثؼبد اىثالثخ 14اىـ فيْدز  طزيقخ رقسيٌ ٍؤشزاد
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 أثؼبد ٍدزَغ اىََبرسخ ٍؤشزاد ويْدز

سااااىاء  –اىؼالقاااابد اىَزجبدىااااخ واىَساااازذاٍخ  -1

 ٍزْبغَخ أو ٍزضبرثخ.مبّذ 

 َزجبدىخاىَشبرمخ اى -

فاً ػَاو األشايبء  اىسجو اىَزجبدىخ ىيَشابرمخ -2

 .بٍؼ  

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ -

 اىَشزوع / اىؼَو اىَشزك -

اىزااذفا اىساازيغ ىيَؼيىٍاابد واىىىااىه  ىااً  -3

 اإلثذاع.

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ -

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ  - غيبة اىذيجبخبد )اىَقذٍبد( اىزَهيذيخ. -4

 اىَخشوُ اىَشززك -

ورحضاايز ب  ازهب خيااذ  رحذيااذ اىَشاانيخ ودراساا -5

 ىيْقبش.

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ  -

 اىَخشوُ اىَشززك -

 ،اىزشبثل واىزذاخو فً ٍىاىفبد اىَشبرميِ -6

 و ىً ٍِ يْزَىُ.

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ -

وٍاااب يَناااْهٌ  ،ٍؼزفاااخ ٍاااب يؼزفااا  ا خااازوُ -7

فااً  ّداابس اىؼَااو ُ اىقياابً ثاا  وميااو يسااهَى

 اىَحذد ىهٌ.

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ  -

 َو اىَشززكاىَشزوع / اىؼ -

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ  - ف ػيً اىهىيبد ثشنو رجبدىً.اىزؼز   -8

اىقااذرح ػيااً رقياايٌ ٍااذي ٍالءٍااخ اإلخاازاءاد  -9

 واىْزبئح.

 اىَخشوُ اىَشززك  -

 اىَخشوُ اىَشززك - األدواد اىَحذدح واىجيبّبد واىَالحظبد. -10

 ،واىقصاااام اىَزجبدىااااخ ،اىَؼزفااااخ اىَحييااااخ -11

 وروذ اىؼَو.

 اىَخشوُ اىَشززك -

ااااي  واالخزصاااابراد اىزااااً ر  طيحبد اىَصاااا -12 ز س 

 ػَييخ االرصبه

 اىَخشوُ اىَشززك  -

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ  -

 اىَشبرمخ ىَزجبدىخ  - ٍزؼبرف ػييهب ٍثو اىؼضىيخ.أسبىيت ٍؼيْخ  -13

 بٍؼيْ ا ااىخطبة اىَشززك اىذي يؼنس ٍْظىر   -14

 حىه اىؼبىٌ.

 اىَشبرمخ اىَزجبدىخ -

 (Rocco Agrifoglio, 2015, p. 29) :اىَصذر

ػػو  والمؤشػػرات الاػػابقة تعتبػػر بمثابػػة الم  ف األبعػػاد إ د ل اػػتدالؿ عمػػ  وجػػود رِشػػه أو الم  ج 
كما أف بناء وتصميـ مجتمعػات مماراػة جديػدة يحتػاج إلػ   ،مجتمعات المماراة ف  الجامعات

اػاس النظػرى حػوؿ هػذا وضػوح البنيػة الاكريػة واألكمػا يحتػاج إلػ   ،تحديد أبعادهػا ومؤشػراتها
 ها عم  النحو األمثؿ داخؿ الجامعات.ؤ مجتمعات حت  يمكف تصميمها وبناال فالنوع م
أنواع مجتمعات الممارسة - اسابعا 

(65)
: 

 Kumarوكومػار  .Dube & et alودوبػ  وآخػروف  Agrifoglioقػدـ أجرياوليػو 
 :هػػػ  ربػػػع ف ػػػاتمماراػػػة حيػػػث تػػػـ تصػػػنياها عمػػػ  أاػػػاس أألنػػػواع مجتمػػػع ال شػػػام    اتصػػػنيا  
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ػػ ،والتكنولوجيػػة( ،والارديػػة ،والتنظيميػػة ،)الديموغرافيػػة  اوشػػممت كػػؿ ف ػػة مػػف هػػذل الا ػػات أنواع 
 محددة مف مجتمعات المماراة.

   :وقد اشتممت عم  ث ثة أنواع مف مجتمعات المماراة وه  :الا ة الديموغرافية -1

توضػػب إف عمػػر مجتمػػع المماراػػة أو الاتػػرة الزمنيػػة لممجتمػػع  :الحديثػػة أو القديمػػة -أ
تكػوف مدتػه )أقػؿ مػف اػنة( بينمػا مجتمػع  الحديثفمجتمع المماراة  ،جهماتوى نض

ولقػػد تمكػػف بعػػض  ،المماراػػة القػػديـ تكػػوف مدتػػه الزمنيػػة )أكثػػر مػػف خمػػس اػػنوات(
فالمجتمعػات  ،العمماء مف إيجاد الع قة بيف متواط عمر مجتمػع مػا وماػتوى نضػجه

مػػة يرتاػػع فيهػػا ماػػتوى الحديثػػة تكػػوف فػػ  مراحمهػػا األولػػ ، بينمػػا المجتمعػػات القدي
 النضج وتكوف ف  مراحؿ متقدمة.

لعػدد  اأف حجـ مجتمعات المماراة ص ير أو كبير طبق ػيمكف القوؿ  :ص يرة أو كبيرة -ب
فاػ  حػيف نجػد أف المجتمعػات الصػ يرة تشػتمؿ عمػ  عػدد  ؛المشػاركيف فيهػا عضػاءاأل

األفػراد إال أف الػبعض  عم  م اتيمكف أف تشتمؿ والمجتمعات الكبيرة  ،قميؿ مف األفراد
يػػرى أف حجػػـ المجتمػػع لػػيس بػػاألمر المهػػـ فػػاألهـ هػػو ماػػاهمة األفػػراد ومشػػاركتهـ 

ف المجتمعػات الكبيػرة يمكػف أمػف أف الػبعض يػرى  وعمػ  الػرغـ ،الاعالة داخؿ المجتمع
أف المجتمػع الكبيػر يمكػف أف  وفف يػر يأف تكوف إاهاماتها لها أثر واضػب إال أف آخػر 

لهػػـ مصػػالب مشػػروطة كمػػا يمكػػف أف تكػػوف ع قػػات األفػػراد عػػابرة وغيػػر  ايشػػمؿ أفػػراد  
 متعمقة.

الاتػرة الزمنيػة لمجتمػع المماراػة مػف قصػيرة تختمػؼ  :قصيرة األجؿ أو طويمػة األجػؿ -جػ
تتعمػػػؽ بمهػػػف فمجتمعػػػات المماراػػػة التػػػ   ؛وطويمػػػة األجػػػؿ )دا مػػػة( ،األجػػػؿ )مؤقتػػػة(

بينمػا يػتـ إنشػاء مجتمعػات أخػرى  ،ددةمحددة تكػوف دا مػة ولػيس لهػا فتػرة زمنيػة محػ
ؼ النػػوع األوؿ عػػر  لػػذا ي   ؛تػػةمؤقتػػة إذا كػػاف لهػػا غػػرض معػػيف مثػػؿ المشػػروعات المؤق

 األجؿ والنوع الثان  بقصير األجؿ. بطويؿ
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   :الا ة التنظيمية وتشتمؿ عم  ث ثة أنواع مف مجتمعات المماراة وه  -8

لمماراػة بطريقػة مقصػودة ويػتـ اختيػار قد يتـ إنشاء مجتمعػات ا :أو مقصودةتمقا ية  -أ
وقػػد  ،أعضػػا ها مػػف قبػػؿ اإلدارة لتحقيػػؽ هػػدؼ معػػيف أو معالجػػة بعػػض المشػػك ت

بطريقػة تمقا يػة وبمبػادرة مػف أعضػا ها ثػـ يػتـ االعتػراؼ بهػا  تظهر هذل المجتمعػات
 مها مف قبؿ اإلدارة.ويتـ تقبُّ 

اراػة داخػؿ المنظمػات )داخػؿ مجتمعات الممقد توجد  :داخؿ الحدود أو خارج الحدود -ب
إلػػ  دعػػـ  وتمجػػأ المنظمػػات ،الحػػدود( أو خػػارج الحػػدود التنظيميػػة )خػػارج الحػػدود(

زز التعػػػػاوف والع قػػػػات مجتمعػػػػات المماراػػػػة خػػػػارج حػػػػدودها التنظيميػػػػة حتػػػػ  تعػػػػ
تامب مجتمعات المماراػة خػارج الحػدود بانضػماـ أكبػر عػدد مػف ، حيث االجتماعية

يػاز الحػدود عمػ  تبػادؿ األفكػار ومشػاركة المعرفػة والتااعػؿ إليهػا وياػاعد اجتاألفراد 
 الماتمر.

إف مجتمعػػػات  :)غيػػػر راػػػمية( أو ذات طػػػابع مؤااػػػ  )راػػػمية(غيػػػر معتػػػرؼ بهػػػا  -ج
يػث تختمػؼ ح ،المماراة قد تكػوف ذات طػابع راػم  أو أقػؿ راػمية أو غيػر راػمية

راػمية وغيػر  مجتمعات مماراة غيرفهناؾ  ،ة راميتهامجتمعات المماراة ف  درج
وهنػاؾ األقػؿ راػمية وهػ   ،معترؼ بها وه  مجتمعات غيػر مر يػة بالناػبة لممنظمػة

عػػػات المماراػػػة وهنػػػاؾ مجتم ،المجتمعػػػات المعروفػػػة فقػػػط لا ػػػة معينػػػة مػػػف األفػػػراد
تأخػذها المنظمػة بعػيف االعتبػار وتػوفر لهػا الػدعـ مشػروعة  الرامية وه  مجتمعات

زمػػة وتعتبرهػػا وحػػدة راػػمية مثػػؿ الوحػػدات األخػػرى واإلمكانػػات الماديػػة والبشػػرية ال  
 الموجودة باألقااـ.

 :  ت الثقافية وتشتمؿ عم  نوعيف هماب الع قات والخماياوالت  تتعمؽ بتقار  الا ة الاردية  -3

مػػػف خػػػ ؿ الموقػػػع الج رافػػػ  يمكػػػف تمييػػػز مجتمعػػػات  :أو فػػػ  موقػػػع واحػػػدالمنتشػػػرة  -أ
والحقيقػػػة أف  ،تشػػػرةنالمماراػػػة الم عػػػاتماراػػػة ذات الموقػػػع الواحػػػد مػػػف مجتمالم

ها ؤ لواحػػػد يكػػػوف مػػػف الياػػػير أف يتقابػػػؿ أعضػػػااالمماراػػػة فػػػ  المكػػػاف مجتمعػػػات 
وهػػذا عمػػ  عكػػس مجتمعػػات المماراػػة المنتشػػرة حػػوؿ  ،بشػػكؿ منػػتظـ اويتاػػاعموا مع ػػ

جموعػة مجتمعػات المماراػة لم :يؿ المثػاؿفعمػ  اػب ،العالـ حيث يصعب تحقيؽ ذلػؾ
لحاػػػاب منظمػػػات مختماػػػة حػػػوؿ العػػػالـ يصػػػعب أف تكػػػوف  مػػػف العممػػػاء يعممػػػوف
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بشػػػػكؿ دورى فػػػػ  النػػػػدوات ف أف يتقػػػػابموا قػػػػاب تهـ بشػػػػكؿ ماػػػػتمر ولكػػػػنهـ يمكػػػػم
لوجػػه فػػ   اتعتبػػر المقػػاب ت وجه ػػو  ،المقػػاب ت المخصصػػة لهػػذا الشػػأفوالمػػؤتمرات و 

ا ؛ لػػػذا تكػػػوف تكنولوجيػػػلم ايػػػة اومكما ػػػ امعقػػػد   اشػػػرة أمػػػر  تنمجتمعػػػات المماراػػػة الم
 المعمومات واالتصاالت ه  الحؿ األمثؿ لمثؿ هذا النوع مف مجتمعات المماراة.

عمػػ  أاػػاس الخمايػػة يمكػػف تمييػػز مجتمعػػات المماراػػة  :متشػػابهة أو غيػػر متشػػابهة -ب
مػػف ناػػس التخصػػص ولػػديهـ خمايػػات  عضػػاءفعنػػدما يكػػوف األ ،الثقافيػػة ألعضػػا ها

مػػات مختماػػة ولكػػف ذات ثقافػػة المنظمػػة أو منظمتماثمػػة ناجمػػة عػػف وجػػودهـ داخػػؿ 
لػػذا يطمػػؽ عمػػ  هػػذل المجتمعػػات  ،ثقافػػة محميػػة قويػػةفػػ  بمػػد لػػه  متشػػابهة لكونهػػا

وعم  صعيد آخر قد تكوف مجتمعات المماراة غيػر  ،مجتمعات المماراة المتشابهة
لػػديهـ خمايػػات ثقافيػػة مختماػػة والتػػ  قػػد تػػنجـ عػػف ها ءألف أعضػػا امتشػػابهة نظػػر  

فػػ  بمػػد واحػػد يوجػػد بػػه ثقافػػات  تماػػة فػػ  بػػ د مختماػػة أووجػػودهـ فػػ  منظمػػات مخ
 متعددة.

وفػ  هػػذل الا ػة يمكػػف التمييػز بػػيف المجتمعػات التػػ  يتقابػؿ أعضػػاؤها  :الا ػة التكنولوجيػػة -4
وبػػػػيف المجتمعػػػػات االفتراضػػػػية التػػػػ  تعتمػػػػد عمػػػػ  تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات لوجػػػػه  اوجه ػػػػ

   :واالتصاالت وتشتمؿ هذل الا ة عم  النوع التال 

باضػػػؿ  :لوجػػػه مقابػػػؿ مجتمعػػػات المماراػػػة االفتراضػػػية امجتمعػػػات المماراػػػة وجه ػػػ - أ
لماػافات االتكنولوجيا الحديثة وتقنيػات العصػر الحػال  فػ ف ذلػؾ اػاعد عمػ  تقمػيص 

عػات مثػؿ هػذل المجتمكػاف وتمكػيف األفػراد مػف االشػتراؾ فػ  لزماف والماواجتياز عقبة 
عػػػف طريػػػؽ ااػػػتخداـ اإلنترنػػػت  امع ػػػفػػػ  أى مكػػػاف وأى زمػػػاف والتواصػػػؿ والتااعػػػؿ 

لوجػه  اوجه ػ عضػاءورغـ أهمية المجتمعات الت  يتقابؿ فيها األ ،والتكنولوجيا الحديثة
وجػػود إال أنػػه ال يمكػػف إنكػػار أهميػػة  ،مػػع بعضػػهـ ها أكثػػر تاػػاع   ؤ أعضػػاحيػث يكػػوف 

 مجتمعات مماراة افتراضية عندما ال يتوافر الوقت ال ـز أو المكاف الم  ـ.

وعمػ  ماػتوى  ،مجتمعات المماراة لهػا أنػواع متعػددة ومتنوعػة ما ابؽ يوضب أف إف
د اتضػب مػف األنػواع  وقػ ،يمكف اختيار النوع الذى يمب  احتياجاتها ف  العصر الػراهفالجامعات 

فعمػ  الػرغـ مػف أف  ،جتمعات المماراة قد تكوف ذات طابع رام  أو غير رام الاابقة أف م
بػدايتها كػاف ي مػب عميهػا الطػابع غيػر الراػم  كمػا أوضػحت األدبيػات مجتمعات المماراة فػ  
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أدى إلػ  اتجػال مف قبؿ إال أف نجػاح مثػؿ هػذل المجتمعػات فػ  تحقيػؽ األهػداؼ المرجػوة منهػا 
الجامعات إل  رعاية التااع ت االجتماعية الموجودة بها والموجهة نحو هػدؼ محػدد ووضػعها 

ر لها الػدعـ الػ ـز والمػوارد الماديػة والبشػرية ال زمػة وأصبحت الجامعات توف ،ف  إطار رام 
 رامية مف وحدات العمؿ الموجودة بها.لها واعتبرتها كوحدة 

تتت هتتتا عنتتتد تصتتتميم مجتمعتتتات الممارستتتة العتبتتتارات الواجتتتب مراعات   - اثامنا
   :بالجامعات

االنتمػاء  وبػدوف ع قػات ،ايصػبب المجتمػع راكػد  التعمُّـ طاقة أنه بدوف فينجر  أكد إيتيف
 االمجتمػع أاػير   ببوف القػدرة عمػ  التأمػؿ والتاكػر يصػوبػد ،القوية يتحػوؿ المجتمػع إلػ  أشػ ء

إل  االعتبػارات الواجػب مراعاتهػا عنػد تصػميـ فينجر  وباإلضافة إل  هذل األمور أشار ،لتاريخه
 : (66)مجتمعات المماراة وه 

شػػػطة المطموبػػػة والتػػػ  أف يقػػػرروا نػػػوع األنالمجتمػػػع عمػػػيهـ  أعضػػػاءإف  :األحػػػداث -
اجتماعػػات راػػمية أو غيػػر راػػمية أو جماػػات لحػػؿ كانػػت  ع اػػواءمػػيحتاجهػػا المجت

 ،تمػؾ األحػداثبػيف  مراعػاة التنػاغـالمشك ت أو ااتضافة متحػدثيف ومحاضػريف مػع 
 .عضاءاألخرى الت  تقع عم  عاتؽ األوالما وليات 

 ففالقػػادة عنػػدما يقومػػو ،المماراػػة تعتمػػد عمػػ  القيػػادة الداخميػػةمجتمعػػات  :القيػػادة -
وعمػ  القػادة  ،رلعمػ  تنميػة المجتمػع وتطػو  بأدوارهـ عم  أكمؿ وجه ف ف ذلؾ ياػاعد 

اليوميػػة وهػػ   مراعػػاة دور المناػػؽ فػػ  المجتمػػع ألنػػه يتػػول  رعايػػة األمػػور واألعمػػاؿ
عػدة أنمػاط مػف كما يحتاج مجتمع المماراػة إلػ   ،مف األدوار األاااية ف  المجتمع

 والرواد وغيرهـ. ،والقادة عبر الشبكات ،ثؿ القادة أصحاب الاكرالقيادة م

نمػػا يقػػـو  :التواصػػؿ - إف بنػػاء مجتمػػع المماراػػة ال يعتمػػد فقػػط عمػػ  تنظػػيـ األحػػداث وا 
فالواػػاطة بػػيف  ،وقػػد يتضػػمف ذلػػؾ وجػػود واػػطاء ،عمػػ  التواصػػؿ الثػػرى بػػيف األفػػراد

يعتبػر ف بحاجػة إلػ  ماػاعدة إلػ  التحػدث أو بػيف األفػراد الػذي فاألفراد الذيف يحتػاجو
وعمػ  المجتمػػع أف  ،حتػػ  نتواصػؿ معهػـ ونقػػدـ لهػـ الماػاعدة ال زمػػة اضػروري   اأمػر  

 بعض.مع ويتااعؿ بعضهـ  ايحرص عم  وجود ابؿ متنوعة ليتواصؿ األفراد مع  

ػػػ ي وِجػػػدالمجتمػػػع  عضػػػاءإف وجػػػود شػػػعبية كبيػػػرة أل :العضػػػوية - بهػػػذا  ار  كبيػػػ ااهتمام 
تااع نطاؽ العضوية داخػؿ المجتمػع قػد يػؤدى إلػ  التشػتت وعػدـ كما أف ا ،المجتمع

 ويات األفراد.التركيز عم  االتصاؿ وانتزاع ه  
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ػػت  إف مجتمعػػات المماراػػة  :مشػػروعات الػػتعمـ - خاصػػة عنػػدما ؽ االلتػػزاـ لػػدى األفػػراد عم 
كمػػا أف  ،ر مماراػػاتهــ وتطػػوُّ إلػػ  تقػػدُّ  ممػػا يػػؤدىالػػتعمُّـ أجنػػدة ماػػ ولية  فيتحممػػو
اػػاعد عمػػ  تحقيػػؽ الهػػدؼ واكتشػػاؼ المجػػاؿ المعرفػػ  مػػف تاركة فػػ  األنشػػطة المشػػ

ويمكػف بػذلؾ  ،والوقوؼ عم  الاجوات الموجػودة فػ  مجتمػع المماراػة ،جميع جوانبه
وقػػػد تتضػػػمف . تاػػػاعد عمػػػ  اػػػد تمػػػؾ الاجػػػوات تحديػػػد المشػػػروعات والبػػػرامج التػػػ 

جػػػراء األبحػػػاثوعمػػػؿ تصػػػميمات عامػػػة  ،تقيػػػيـ بعػػػض األدواتالػػػتعمُّـ مشػػػروعات   ،وا 
والتواصػػؿ مػػع الجامعػػات التػػ  تقػػـو بعمػػؿ أبحػػاث فػػ  ناػػس المجػػاؿ المعرفػػ  وعقػػد 

 مقاب ت مع بعض الخبراء لعمؿ دليؿ إرشادى لألفراد الجدد.

إنتػػاج  :عػػات المماراػػة لهػػا نتا جهػػا الخاصػػة بهػػا مثػػؿمجتمإف كافػػة  :اآلثػػار والنتػػا ج -
هػذل المجتمػع مراعػاة  أعضػاءوعمػ   ،الوثا ؽ واألدوات والقصص والرمػوز وغيػر ذلػؾ

وتحديد مف لديهـ القدرة عم  الحاػاظ عمػ  تمػؾ النتػا ج  ،النتا ج واآلثار المرجوة منها
 ل اتاادة منها ف  المجتمع.

ذا  تصػميـ مجتمعػات المماراػة  دمجموعة مف االعتبارات عنقد حدد فينجر  كاف إيتيفوا 
  اػاعدت عمػ  نجػاح مجتمعػات المماراػة فػ  فهناؾ درااات أخرى قامػت بدرااػة العوامػؿ التػ

ف هنػاؾ أوالػذيف توصػموا إلػ   .Akhavan & et alف يالجامعة كمػا فػ  درااػة أخافػاف وآخػر 
والتاػػاع ت  ،التنظػػيـ :مماراػػة فػػ  الجامعػػات وهػػ اػػتة عوامػػؿ أاااػػية لنجػػاح مجتمعػػات ال

وأكػدوا أف  ،والػدعـ التنظيمػ  ،واالاػتراتيجية واألهػداؼ ،وأدوات الدعـ ،والبنية التحتية ،الهادفة
وأشػاروا  ،عرفػة فػ  الجامعػةوتوليػد المهذل العوامؿ مف شأنها التأثير عم  الط ب وعممية بناء 

لكػػف ال يتػػوافر  ،وط بهػػا يميمػػوف إلػػ  صػػنع المعرفػػة فػػ  مجتمعػػاتهـالجامعػػة  أعضػػاءأف إلػػ  
 ،فػة وتبادلهػا فيمػا بيػنهـالمعر  تمػؾاصػة بهػـ لبنػاء خالمجتمعػات اللديهـ الػدعـ الكػاف  لتكػويف 

امػػؿ لنجػػاح عكػػأوؿ  التنظػػيـوضػػع  تػػـ لألهميػػة المتزايػػدة لممعرفػػة فػػ  هػػذا العصػػر فقػػد اونظػػر  
قػدـ الػدعـ الػ ـز وي ،الخطط الم  مة ويمتمؾ ،يرتبط بالجهد الجماع  مجتمعات المماراة ألنه

 .(67)الجامعات ف لبناء وتكويف مجتمعات المماراة 
 عضػػاءجتمعػات المماراػػة لياػػت فقػػط مجػرد مجموعػػة مػػف األإف مػا اػػبؽ يوضػػب أف م

فػ  االهتمػاـ بموضػوع أو قضػية معينػة ولكنهػا ركيػزة أاااػية فػ  إحػداث  ايشػتركوف مع ػالذيف 
الجامعػػة ولػػيس الت ييػػر الماػػروض  أعضػػاءمػػف داخػػؿ  الت ييػػر الاعػػاؿ وهػػو الت ييػػر الػػذى ينبػػع



 ................................................ دراسة مقارنة لمجتمعات الممارسة فى جامعات بعض الدول األجنبية

 - 874 - 

وبنػػاء مثػػؿ  ،بعضبػػبعضػػهـ  ـ وارتبػػاطوتواصػػمه عضػػاءعمػػيهـ ألنػػه ت ييػػر نػػابع مػػف ع قػػات األ
هذل المجتمعات ف  الجامعػة يحتػاج إلػ  التخطػيط والتنظػيـ الجيػد لهػا وتػوفير الػدعـ التنظيمػ  

 والقيادة الواعية القادرة عم  تكويف المناخ المنااب لإلبداع.
  :التى تواجه مجتمعات الممارسة بالجامعات العقبات والقيود - اتاسعا 

أف يوضػػب العقبػػات والقيػػود التػػ  تواجػػه مجتمعػػات المماراػػة  Kernoااػػتطاع كيرنػػو 
وأكد أف لات االنتبال إل  هػذل العقبػات اياػاعد المنظمػات عمػ  التعامػؿ معهػا وتجاوزهػا حتػ  

   :(68)وحدد هذل العقبات عم  النحو التال  ،ف تشجيع وتنمية مجتمعات المماراةمكِ ي  
   :عقبات تتعمؽ بقيود الوقت-1

عػػدـ تػػوافر و األولػػ  التػػ  تواجػػه مجتمعػػات المماراػػة هػػ  ضػػيؽ الوقػػت تعتبػػر العقبػػة 
تحتػػاج مجتمعػػات المماراػػة إلػػ   إذ ؛مشػػاركة فػػ  األنشػػطة المختماػػةلم عضػػاءالوقػػت الػػ ـز لأل

ظمػػة والمماراػػات مػػع بعضػػهـ فػػ  االجتماعػػات المن عضػػاءالشػػتراؾ األفتػػرات طويمػػة وماػػتمرة 
ج إل  الظروؼ الم  مة التػ  تاػمب بتشػكيؿ هػذل كما تحتا ،المختماة وف  الحديث مع بعضهـ

حتػ  يكتاػب مجتمػع المماراػة شػرعيته  ي اوضػرور ي ا ر يا الذا يعتبر الوقت عنصر   ؛المجتمعات
 ويتاح له الوقت ال ـز إلنجاز األنشطة.

   :عقبات تتعمؽ بالتاماؿ الهرم  التنظيم -8
ارة العميػا دوتقػع اإل ،لػإلدارةإف التاماؿ الهرمػ  التنظيمػ  يشػتمؿ عمػ  عػدة ماػتويات 

ط واتخػػاذ القػػرارات لة عػػف وضػػع الايااػػات واألهػػداؼ والخطػػقمػػة هػػذا الهػػـر وتكػػوف ماػػ و  فػػ 
صػػدار لألوامػػر لػػذا يكػػوف هنػػاؾ مركزيػػة  ،المؤااػػةالمرتبطػػة ب ناػػبية بمػػا تحممػػه مػػف اػػمطة وا 
عطػػاء ل بػػذؿ مػػف أجػػؿ جهػػود التػػ  توالحقيقػػة أف هػػذل األمػػور ربمػػا تعػػوؽ ال ،مجػػزاءات وغيرهػػاوا 

ف فا ػدتها فػ  تػرابط أعضػا ها حتػ  م ػاجتماعيػة تك  لكونهػا هياكػؿ  االمماراػة نظػر  نجاح مجتمع 
 يتبادلوا أفكارهـ وينشروا ممارااتهـ.

   :والثقافية(بالثقافة المحمية )البي ة االجتماعية عقبات تتعمؽ -3
المجتمعػات فػ ف  لػذا ؛لقػيـ ومعتقػدات كػؿ منطقػة اتختمؼ الثقافة مف منطقة ألخػرى تبع ػ

ما ف  )الصيف والياباف وجنوب كوريا وتػايواف وغيػرهـ( تاػتند ثقػافتهـ الشػرقية عمػ  كة الشرقي
البوذية والكوناوشيواية والديانات األخرى الت  تشجع عم  مبدأ الاضيمة وأف اإلناػاف مخمػوؽ 

وكنػدا والواليػات  ياأاػترالأما المجتمعات ال ربية )أوروبا و  ،اجتماع  وجزء ال يتجزأ مف المجتمع
عمػ  تركيزها عم  الذات والتأكيػد  ف نها  تختمؼ عف المجتمعات الشرقية ف المتحدة األمريكية( 



 ................................................ دراسة مقارنة لمجتمعات الممارسة فى جامعات بعض الدول األجنبية

 - 875 - 

ورغػػـ أف المجتمعػػات ال ربيػػة تقػػـو عمػػ  الثقافػػة الارديػػة إال أنهػػا ااػػتطاعت تطػػوير  ،الارديػػة
فػ  العديػػد مػػف  ت المتعمقػة بمجتمعػػات المماراػػة بػؿ وااػػتطاعت تطبيقهػػااأغمػػب الدرااػػوكتابػة 

ربمػػا لتتجػػاوز بػػذلؾ مشػػك تها عػػف طريػػؽ التركيػػز عمػػ  قيمػػة المجتمػػع والعمػػؿ و المنظمػػات 
فالبي ػة  ،الشػرقية االاػتاادة مػف مجتمعػات المماراػةتاتطيع المجتمعػات ورغـ ذلؾ  ،الجماع 

مثػؿ  ة المنااػبة واألكثػر فاعميػة لنجػاح ػية الت  تقدر قيمة المجتمع هػ  الباالجتماعية والثقافي
 هذا النوع مف المجتمعات.

ذا  مجتمعػػات المماراػػة والتػػ  قػػد أوضػػب العقبػػات التػػ  تواجػػه  Kernoكػػاف كيرنػػو وا 
قػد  .Linda C Li & et alف يتتعمؽ بالمنظمة وثقافة المجتمع ذاته فػ ف لنػدا اػ  لػ  وآخػر 

ت القويػة أف الع قػاإلػ  أشػاروا  فقػد ؛ركػزوا عمػ  العقبػات التػ  تتعمػؽ بمجتمػع المماراػة ذاتػه
 اضػػعؼ نمػػو المجتمػػع وتصػػبب هػػذل الع قػػات القويػػة عا ق ػػت  محػػدديف داخػػؿ المجتمػػع بػػيف أفػػراد 
إذا زادت كمػا أف الع قػات القويػة  ،لعدـ قبولهـ لوجود أفػراد آخػريف اجدد نظر   أعضاءأماـ دمج 

وينػتج عػف ذلػؾ  ،عضػاءعف حد معيف ف ف ذلؾ يؤدى إل  تكويف زمرة أو عصػبة مػف هػؤالء األ
 ،مجموعة أخطار مثؿ األفكار الناتجة عف هذل العصػبة والاشػؿ فػ  ااػتيعاب الت ييػر أو التنػوع

وبػػذلؾ يصػػبب  ،اآلخػػريف الموجػػوديف خػػارج المجموعػػةورفضػػهـ لمتعػػاوف الخػػارج  وإلبػػداعات 
وهػػذا مػػف شػػأنه إعاقػػة عمميػػة تبػػادؿ  ،جػػدد أعضػػاءوغيػػر قػػادر عمػػ  جػػذب  االمجتمػػع اػػاكن  

 .(69)المجتمع عم  إظهار األفكار اإلبداعية والخ قةعدـ قدرة و المعمومات 
يتضػػب أف الجامعػػات عنػػدما تخطػػط لتصػػميـ مجتمعػػات المماراػػة فػػ ف عميهػػا أف وبػػذلؾ 

وهػذا مػا أوضػحته أوبرتػ   ،لبنا ها الظروؼ الم  مةتعمؿ عم  تهي ة و تراع  الوقت ال ـز لها 
مماراػػة ال تحتػػاج إلػػ  هياكػػؿ فقػػد أشػػارتا إلػػ  أف مجتمعػػات ال Oberty & Perezوبيريػػز 

مػف أف  عضػاءتنظيمية معقدة لكنهػا تحتػاج إلػ  الوقػت كمػا تحتػاج إلػ  المجػاؿ لكػ  يػتمكف األ
رة لكنها بحاجة إلػ  مزيػد اكما أف مجتمعات المماراة ال تحتاج إل  مزيد مف اإلد ،ايتعاونوا مع  
رشػاد  عضاءبيف األتماة النظر المخف  تنايؽ وجهات   أمر أااافوجود القا د  ،مف القيادة وا 

ة وبهػذا نجػد أنػه إذا ااػتطاعت الجامعػات أف تهيػو الظػروؼ المنااػب ،(72)وتوجيههـ عضاءاأل
زالة كافة العقبػات التػ  يمكػف تحقػؽ  ؼمثػؿ هػذل المجتمعػات ف نهػا بػذلؾ اػو أف تواجػه بنػاء  وا 

التػػػرابط الشػػػرقية هػػػ  ثقافػػػة قا مػػػة عمػػػ  الهػػػدؼ المرجػػػو منهػػػا خاصػػػة وأف ثقافػػػة مجتمعاتنػػػا 
اهلل قػاؿ  ،والتعاوف ويتضب ذلؾ فػ  تعػاليـ الػديف اإلاػ م  الػذى يحثنػا عمػ  التػضزر والتضػامف
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ُِ  " :تعال  ا و  ٌِ واىوؼ اذو ا ي اً اإلثو ّ ىا ػ  ي وال ر ؼ ابو  يً  اىجِاز  واىزققواى  ّ ىا ػ  أى أف مجتمعػات  ،(71)"ور ؼ بو 
ـ التػػ  تحثنػػا عمػػ  طمػػب العمػػـ د هػػا لياػػت بعيػػدة عػػف تعػػاليـ اإلاػػ اومبالمماراػػة وأااػػها 

 والاع  وراء المعرفة واالتحاد والتعاوف عم  البر والتقوى.
   :طبيعة ع قة مجتمعات المماراة بتطوير الجامعات :الخطوة الثالثة

المماراػػة فػػ  الجامعػػات اتضػػب أنهػػا تاػػاعد عنػػدما عرضػػت الدرااػػة أهميػػة مجتمعػػات 
 ،المعرفػػػة وتقااػػػمها تبػػػادؿوتاػػػاعد عمػػ   ،عضػػػاءوتحاػػػيف مهػػارات األ ،عمػػ  تحاػػػيف األداء

حػػداث التنميػػة المهنيػػة ألعضػػا ها وبهػػذا يتضػػب أف لمجتمعػػات  ،األخػػرىوغيرهػػا مػػف الاوا ػػد  ،وا 
 ،والتنميػة المهنيػة ،لتركيزهػا عمػ  )إدارة المعرفػة اف  تطوير الجامعات نظػر   ابارز   االمماراة دور  

عػات فػ  الوقػت الحػال  ا أاااػية تاػع  الجاموهػ  قضػاي ،(لكترونػ اإل التعمُّـ وتحايف مهارات 
 ،أو اعتمػػاد ايااػػات واضػػحةلمواجهتهػػا اػػواء عػػف طريػػؽ إقامػػة المشػػروعات أو الشػػراكات 

ا ينااػػب هػػذا العصػػر بمػػا مػػ وربمػػا يكػػوف التوجػػه نحػػو تصػػميـ وبنػػاء مجتمعػػات المماراػػة هػػو
 اوجه ػػأعضػا ها  عمػ  تقابػؿال تقتصػر مجتمعػات المماراػة  إذ ؛تحػديات تكنولوجيػةيشػممه مػف 

نما يمكف أف يتواصموا مع   كما تعتمد مجتمعػات المماراػة عمػ  نظريػات  ،عبر اإلنترنت الوجه وا 
مػف االاػتاادة منهػا فػ  مواجهػة العديػد ولهػذا ااػتطاعت العديػد مػف الػدوؿ  ،االجتمػاع التعمُّـ 

 قػة مجتمعػات طبيعػة ع االقضايا والمشك ت لتطوير جامعاتها؛ لذا تعرض هذل الخطوة تنظيري ػ
 والتنمية المهنية(. لكترون ،اإل التعمُّـ و  ،المماراة بكؿ مف )إدارة المعرفة

  :وعالقتها بإدارة المعرفةمجتمعات الممارسة  - أولا 

ـو مجتمعػػات المماراػػة مػػف ِقبػػؿ المػػؤلايف والعممػػاء لمتاكػػر فػػ  اػػبؿ تػػـ ااػػتخداـ ماهػػ
ػ "فينجػر" لرغـ مف أفوعم  ا ،توليد المعرفة وكياية تدفقها وانتشارها مػف عممػاء  اال يعتبػر عالم 

ركػػز فػػ   ؛ فقػػدإدارة المعرفػػةممحػػوظ عمػػ  أدبيػػات إدارة المعرفػػة إال أف أعمالػػه كػػاف لهػػا تػػأثير 
 ،والمكػاف الػذى تحػدث فيػه عمميػة الػتعمـ ،أعماله عم  أهمية المجتمع الذى ت بنػ  فيػه المعرفػة

 عضػاءفػ  انتشػارها لػدى بػاق  األـ ياػاهـ األفػراد فالمعرفة قد تنمو بطريقة فردية ف  البداية ثػ
 .(78)ومع الوافديف الجدد

المماراة عػدـ نشػر شػكؿ محػدد مػف المعرفػة ولكػف يػتـ تطويرهػا و"مف مميزات مجتمع 
والتركيػػز عمػػ  الجانػػب  ،مػػف خػػ ؿ التواجػػد االجتمػػاع  مػػع اآلخػػريف وتبػػادؿ المعرفػػة والخبػػرات

الارديػة التػ  يمتمكهػا بػؿ عمػ  العكػس ء اإلمكانػات والمعرفػة ال يعن  إل ػاالتعمُّـ االجتماع  ف  
اإلناػانية لممعنػ  مػف خػ ؿ الجوانػب  افه  تركز عم  الاػرد كمشػارؾ اجتمػاع  باعتبػارل صػانع  
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ف فػ  وفػالمتعمم ،فهػو لػيس مجػرد كيػاف معرفػ  بػؿ هػو كيػاف اجتمػاع  ،والتااعؿ مع اآلخريف
وهػذل العمميػة هػدفها تشػكيؿ  ،الديناميكيةلتعمُّـ اف ف  عممية وف نشطومجتمع المماراة مشارك

حػػوار وتاػػاوض بشػػأف مشػػكمة معينػػة فهنػػاؾ  ،المعرفػػة ولػػيس الحصػػوؿ عميهػػا وتمقيهػػا باػػهولة
مػف فكػػرة ابتكاريػػة يػتـ فػ  إطػػار ذلػؾ عػرض األفكػػار والخبػرات ويمكػف دمػػج أكثػر  تتطمػب حمػوال  

بالتػال  يػتمكف الشػخص ذو المعرفػة و  ،حت  يتبمور الحػؿ لألطػراؼ المشػاركة فػ  عمميػة الػتعمـ
 .(73)مف األشخاص األكثر معرفة"التعمُّـ األقؿ مف 

وهػػ  التػػ  توجػػد فػػ  الوثػػا ؽ  ،المعرفػػة الصػػريحة :وهمػػا ،مػػف المعرفػػةف اوهنػػاؾ نوعػػ
 ،ف الحصػػػوؿ عميهػػػاالتػػػ  يمكػػػة عمػػػؽ بالبيانػػػات والمعمومػػػات الظػػػاهر والمماػػػات والاػػػج ت وتت

وعمميػػة  تجاػػدة فػػ  تجػػارب األفػػراد الشخصػػية.المخايػػة والم والمعرفػػة الضػػمنية وهػػ  المعرفػػة
قػػػوة  ظهػػػروت ،والمعرفػػػة الضػػػمنيةتوليػػػد المعرفػػػة هػػػ  عمميػػػة اتصػػػاؿ بػػػيف المعرفػػػة الصػػػريحة 

ػػ، (74)مجتمعػػات المماراػػة مػػف خػػ ؿ األنشػػطة ومػػف خػػ ؿ شػػبكة التاػػاع ت االجتماعيػػة  اوأيض 
الجػدد عػف طريػؽ اػرد  عضػاءـ إلػ  األالقدام  الذيف يقوموف بنقؿ خبػراته عضاءؿ األمف خ  

 القصص ونشر ممارااتهـ.
اخػت ؼ فػ  درجػة المعرفػة التػ   وجػودإل   .Klein & et alوقد أشار كميف وآخروف 

فػػالمجتمع الواحػػد قػػد يضػػـ بداخمػػه الخبػػراء والمبتػػد يف  ؛مجتمعػػات المماراػػة أعضػػاءيمتمكهػػا 
أف تضػػػـ مجتمعػػػات مػػػف الياػػػير  ولػػػيس ،واألفػػػراد أصػػػحاب الماػػػتويات المعرفيػػػة المتواػػػطة

عمػػ   أعضػػاءبػػؿ داخػػؿ المجتمػػع الواحػػد يصػػعب تواجػػد  ،الكثيػػر مػػف الخبػػراء داخمهػػاالمماراػػة 
وال تقتصر مجتمعػات المماراػة عمػ  أفػراد تتبػايف خبػراتهـ بػؿ  ،ناس القدر مف الخبرة والمعرفة

فمف ناحيػة قػد ي قػر  ،اإف طريقة وهيكمة وتنظيـ تمؾ الماتويات مف الخبرة يمكف أف تتبايف أيض  
كػاف هػذا  ويتعامػؿ مػع الماػتويات المختماػة لممعرفػة اػواء المجتمع بالخبرة المتباينة ألعضا ه

وفػ  ويطمؽ عم  هذا المجتمع لقب "المجتمػع المتػدرج"  رامي،االعتراؼ بشكؿ رام  أو غير 
أى  ؛األقػؿ خبػرةاألكثػر خبػرة إلػ   عضػاءالمجتمعات المتدرجة يتـ تدفؽ المعرفة ونشرها مف األ

إلػ  تقميػؿ االخت فػات ومف ناحية أخرى قد يميػؿ المجتمػع  ،تتدفؽ المعرفة مف أعم  إل  أااؿ
عمػ  ويطمػؽ  ،الماتويات المعرفية وذلؾ مف خ ؿ تقديـ المعاممػة العادلػة لجميػع أعضػا هبيف 

ع المماراػة مجتمػفعم  ابيؿ المثاؿ قد يتػألؼ لقب "المجتمع العادؿ"  اتهذا النوع مف المجتمع
أف يصػؿ إلػ   ،ء ف  البحث العمم  ولكف تتبايف حالة العضوية مػا بػيف خبيػر )أاػتاذ(مف عمما
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وفػػػ   ،يتعامػػػؿ الجميػػػع بػػػناس المعاممػػػةإلػػػ  المبتػػػد يف مػػػف طمبػػػة البحػػػث العممػػػ  ومػػػع ذلػػػؾ 
 ؛فالجميع يتشػارؾ المعرفػة مػع بعضػهـ ،المجتمعات العادلة تتدفؽ المعرفة مف كافة الماتويات

 .(75)دفؽ المعرفة مف أعم  وأااؿتتف لذا
ػ عضػاءوكما تتبايف ماتويات المعرفة لدى األ لمرتبطػة بالمعرفػة ااألنشػطة  اتتبػايف أيض 

ف مػػف اوهنػػاؾ نمطػػ ،وتتبػػايف طبيعػػة تمػػؾ األنشػػطة مػػف مجتمػػع آلخػػر ،فػػ  مجتمػػع المماراػػة
ة نشػر وتبػادؿ تجعػؿ عمميػفمف ناحية هناؾ مجتمعػات  ،األنشطة المعرفية لمجتمعات المماراة

ويطمػؽ عمػ  هػذل المجتمعػات لقػب "مجتمعػات نشػر  ،المعرفة مف خ ؿ أنشطتها مػف أولوياتهػا
عمػػ  تبػػادؿ المعرفػػة ونشػػرها مػػع  عضػػاءوفػػ  هػػذل المجتمعػػات يػػتـ إعػػداد األ ،وتبػػادؿ المعرفػػة"

قػػد  عضػػاءوالمعرفػػة التػػ  يتشػػاركها األ ،كجػػزء مػػف دورهػػـ داخػػؿ المجتمػػعاآلخػػريف  عضػػاءاأل
أو تجمػػع بػػيف هػػذيف  ضػػمنيةف وتختمػػؼ فػػ  نوعهػػا بمعنػػ  أنهػػا قػػد تكػػوف صػػريحة أو تتبػػاي

كػوف توقػد  ،وجػود المجتمػعمػف أاػباب  ااػبب  كػوف تنشر المعرفة وتبادلها قد وعممية  ،النوعيف
أو نتيجػة إال أف  اواػواء كانػت عمميػة تبػادؿ المعرفػة ونشػرها اػبب   ،نتيجة له ولػبعض أنشػطته
إف لػـ يكػف جمػيعهـ  -أعضا ها وه  أف غالبية بها هذل المجتمعات هناؾ امة أاااية تتاـ 

ناحيػة أخػرى يوجػد ومػف  ،المعرفة مف اآلخريف ومف خػ ؿ أنشػطة المجتمػع فيكتابواوؼ  -
نمػػط آخػػر مػػف األنشػػطة المعرفيػػة وهػػ  المجتمعػػات التػػ  ترعػػ  المعرفػػة ويطمػػؽ عميهػػا لقػػب 

تنػوع أنشػطتها إال أنهػا ال تعػزز عمميػة نشػر وهػذل المجتمعػات رغػـ  ،"مجتمعات رعاية المعرفػة"
البي ػػة المواتيػػة لرعايػػة هػػذل المعرفػػة داخػػؿ هػػذا ولكنهػػا تتػػيب  ،المعرفػػة وتبادلهػػا بشػػكؿ ظػػاهرى

الخبرات ه  األااس ف  عممية تطػوير المعرفػة فهذل  عضاءالمجتمع وذلؾ مف خ ؿ خبرات األ
 .(76)لدى هذا النوع مف المجتمعات
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 (2خذوه )

 د األّشطخ اىَؼزفيخ داخو ٍدزَؼبد اىََبرسخرصْيفب

 ّ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 وثطيئخ

 اىزغييز.

 اىخبىااخ ثاابىزطىر اىَؼزفااً خجاازاد اى

 يزٌ رزريجهب ثبىززبثغ.

  ٌىاازحنٌ فااً رطااىر 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. 

  اىخجزاد اىخبىخ ثبىزطىر اىَؼزفاً ال

 يزٌ رزريجهب ثشنو رزبثؼً.

 .ًاىزطىر اىَؼزفً غيز ٍحنى 

   ورزطىر  برزغيز ٍؼزفخ اىَدزَغ سزيؼ

 ثصىرح رؼذديخ.

 (Jonathan H. Klein & et al., 2005, p. 109) :اىَصذر

لتػ  يمتمكهػا اػواء فػ  ماػتوى المعرفػة ا اهذا الجػدوؿ يتضػب أف هنػاؾ تنوع ػمف خ ؿ 
والتػػ  يػػتـ تنظيمهػػا وهيكمتهػػا إلػػ  مجتمعػػات متدرجػػة ومجتمعػػات مجتمػػع المماراػػة  أعضػػاء
أنشػطة المعرفػة التػ  يػتـ تقػديمها فػ  مجتمعػات أو عم  ماتوى األنشطة حيػث تتنػوع  ،عادلة

رى ترعػػ  هػػذل المماراػػة مػػا بػػيف مجتمعػػات تقػػـو عمػػ  تبػػادؿ ونشػػر المعرفػػة ومجتمعػػات أخػػ
ورغػـ هػذا التنػوع  ،عضػاءمف خبػرات األالمعرفة مف خ ؿ توفير البي ة الم  مة لها واالاتاادة 

 ،هػانوالمعرفػة التػ  يمتمكو  عضػاءالمماراػة تركػز عمػ  األ حظ أف مجتمعات ه يمكف أف نإال أن
عرفػة ذاتهػا؟و وهػذا أكثر مف التركيز عم  الملذا قد يكوف التااؤؿ هنا لماذا التركيز عم  األفراد 

أكػدا أنػه حتػ  يػتـ دعػـ حيػث  Ghimisi & Niculaالتااؤؿ قد أجاب عنه غيمػيس ونيكػوال 
بااػػتخدامها  فواألفػػراد الػػذيف يقومػػو اف نػػه يجػػب التركيػػز عمػػ  المجتمػػع الػػذى يممكهػػالمعرفػػة 

ة وأوضحا أف هناؾ أربعػة تحػديات تواجػه عمميػة بنػاء وتكػويف المعرفػ ،وليس عم  المعرفة فقط
عمػػ  : الػذى يتعمػؽ بتصػػميـ الػنظـ المعموماتيػة والبشػرية والتػ  ال تاػاعد التحػدى الانػ  :وهػ 

نما تااعد   :والتحػدى االجتمػاع  ،االمجتمع عم  أف ياكروا مع   أعضاءإتاحة المعمومات فقط وا 
ا مػف خػ ؿ روح الاريػؽ هر عم  تبادؿ المعرفة ونشػالذى يتعمؽ بتطوير المجتمعات الت  تااعد 

الػذى  :والتحػدى اإلدارى ،تنوع والتشجيع عم  االبتكار وعدـ االقتصار عم  عممية النقؿ فقػطوال
يتعمػػػؽ والػػذى  :والتحػػػدى الشخصػػ  ،بخمػػؽ بي ػػػة تقػػدر عمميػػة تبػػػادؿ المعرفػػة ونشػػرهايتعمػػؽ 

باالناتػػاح عمػػ  أفكػػار اآلخػػريف والقػػدرة عمػػ  نشػػر هػػذل األفكػػار ومواصػػمة البحػػث الماػػتمر عػػف 
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مجتمعػات المماراػة اػواء عبػر اإلنترنػت أو التػ  ورغـ هذل التحديات إال أف  ،ةالمعرفة الجديد
لػػذا يػػتـ  ،إلدارة المعرفػػةلوجػػه تعتبػػر مػػف أفضػػؿ الاػػياقات عمػػ  اإلطػػ ؽ  اوجه ػػ تتطمػػب تاػػاع   
 .(77)بصورة متزايدة ف  المناخ الجامع  ألنها تيار عممية االتصاؿ والتااعؿااتخدامها 

أف التاكيػػر المشػػترؾ هػػو ضػػرورة إلػػ   Pyrko & et al كمػػا أشػػار بيركػػو وآخػػروف
ولعػػؿ ذلػػؾ يوضػػب أهميػػة وجػػود المشػػاركة المتبادلػػة كبعػػد  ،لمجتمعػػات المماراػػة لكػػ  تاػػتمر

نمػا يعػاد المعرفة ال تنتقػؿ بػالمعن  الحرفػ  كاألشػياء ؛ فأااا  مف أبعاد مجتمعات المماراة وا 
 عضػاءحقػؽ مػف خػ ؿ المماراػة ومشػاركة األفالمعرفػة تت ،هػانها لدى مف يمتمكو ؤ ها وبناؤ إحيا

 .(78)بعضمع وتااع ت بعضهـ 
وفػػ   ،بػه مجتمعػػات المماراػػة فػػ  إدارة المعرفػػةيوضػػب الػػدور الػػذى تقػػـو إف مػا اػػبؽ 

ظؿ تطػور االقتصػاد القػا ـ عمػ  المعرفػة أصػبحت الجامعػات بحاجػة إلػ  ااػتخداـ كافػة الاػبؿ 
لكػ  تواكػب التحػديات المعرفيػة والتكنولوجيػة التػ   ،لبناء المعرفة ونقمها وتشاركها مع اآلخريف

لػذا أصػبب تصػميـ وبنػاء مجتمعػات المماراػة  ،أصبحت امة أاااػية مػف اػمات هػذا العصػر
فه  قادرة عم  إدارة المعرفة ف  ظػؿ منػاخ  ،تحديات هذا العصرف  الجامعات ضرورة فرضتها 

 الذات واحتراـ اآلخريف. اجتماع  يشجع عم  الع قات اإلناانية والتعاوف واحتراـ
  لكترونى:اإلالتعلُّم مجتمعات الممارسة وعالقتها ب - اثانيا 

-Communities of Practice of E لكترونػ المماراػة لمػتعمـ اإل  اتإف مجتمعػ
Learning   وهػػؤالء  لكترونػػ اإل الػػتعمُّـ مجموعػػة مػػف األفػػراد المتخصصػػيف فػػ   :اؼ بأنهػػعػػر  ت

أنااػهـ مػف أجػؿ تبػادؿ المعمومػات والخبػرات  فوينظمو فويتعاونوف مع بعضهـ يتجمعواألفراد 
الػتعمُّـ مػف أجػؿ حػؿ مشػك ت ا مع ػ فكما يتعاونو لكترون ،اإل التعمُّـ رتبطة بتطوير وااتخداـ الم
 ،، وتكػويف وبنػاء المعرفػة التدرياػية والتكنولوجيػة والوقػوؼ عمػ  أفضػؿ المماراػاتلكترون اإل 

ااػتخداـ  فزوويعػز  ،مهاراتهـ ف  مجاؿ تكنولوجيػا التعمػيـ فروويطو  ،بعضمف ويتعمـ بعضهـ 
 .(79)لكترون اإل التعمُّـ معايير 

يمكػػػف توضػػػيحها كمػػػا  لكترونػػػ اإل وهنػػػاؾ ماػػػاهيـ وأدوار ر ياػػػية لمجتمػػػع المماراػػػة لمػػػتعمـ 
 :  (82)يم 
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   :وأدوارهـ لكترون مجتمعات المماراة لمتعمـ اإل  ممثمو (1)
ولػػػديهـ ماػػػتويات  لكترونػػػ اإل الػػػتعمُّـ ممػػػوف فػػػ  مجػػػاؿ جتمعػػػات يعإف ممثمػػػ  هػػػذل الم

وخبػرتهـ فػ  لتػدريبهـ  اوذلؾ طبق ػ لكترون اإل التعمُّـ والمهارات الت  تتعمؽ بمختماة مف المعرفة 
نمػػا هػػـ  أعضػػاءلياػػوا مجػػرد  لكترونػػ مجتمعػػات المماراػػة لمػػتعمـ اإل  وثمػػومم ،هػػذا المجػػاؿ وا 

عمػػػ  ماػػػتوى  عضػػػاءوتعتمػػػد هويػػػة األ ،ارجيػػػةكيانػػػات تتااعػػػؿ مػػػع بعضػػػها ومػػػع البي ػػػة الخ
لممشػػػاركة  بدايػػػة مػػػف المشػػػاركة الارديػػػة )مػػػف أحػػػد األطػػػراؼ المشػػػاركيف( ووصػػػوال   ،المشػػػاركة

ف  جوهر المجتمع )المشػاركة فػ  بالمشاركة  وانتهاء   ،النشطة )التااعؿ بيف جميع المشاركيف(
ألهػداؼ المجتمػع ذاتػه  امػع طبق ػأنااػهـ فػ  المجت عضاءكف أف ينظـ األموي ،قرارات المجتمع(
وهػػو الػػذى ياػػهـ  :العضػػو الػػداعـ-أ :وهمػػا عضػػاءف مػػف األالػػذا هنػػاؾ نوعػػ ،وجوانػػب االهتمػػاـ

كمػا يقػـو بػبعض األدوار  لكترونػ لمتعمـ اإل بطريقة فعالة وماتمرة ف  أعماؿ مجتمع المماراة 
   :مثؿ
 وياػاعد  لكترونػ اإل ـ الػتعمُّ لقضايا المهمة فػ  مجػاؿ حيث يشرؼ ويحدد ا :دور المناؽ

 ف  تقييـ مماراات المجتمع.
 ويحاز عمميات التعمـ. عضاءحيث يرشد األ :دور الوايط 
 دحيث  :دور اإلدارى  .عضاءارة األيااعد ف  تحايف موارد المجتمع وا 
 الػػػػتعمُّـ إثػػػػارة المعرفػػػػة فػػػػ  مجػػػػاؿ عػػػػف  حيػػػػث يكػػػػوف ماػػػػ وال   :دور المرااػػػػؿ/المندوب

 مناقشات.وتجميع نتا ج ال لكترون اإل 
 ـ تػػػدعـ مجتمػػػع المماراػػػة لمػػػتعمُّ حيػػػث يحػػػافظ عمػػػ  البي ػػػة الانيػػػة التػػػ   :دور المػػػدير

 ف  ااتخدامها واالاتاادة منها. عضاءويااعد األ لكترون اإل 
جتمػػػع المماراػػػة لمػػػتعمـ وهػػػو الػػػذى ياػػػهـ فػػػ  تنايػػػذ أنشػػػطة م :العضػػػو المػػػتعمـ-ب

فالعضػو  ،لهػا اأو ماػتهمك   ،لممعرفػة ام  يكػوف مقػد   إما أفوالعضو ف  هذا المجتمع  ،لكترون اإل 
مزيػػػد مػػػف الشػػػرح الالماػػػتهمؾ هػػػو الػػػذى يحاػػػز التااعػػػؿ عػػػف طريػػػؽ طػػػرح األاػػػ مة أو طمػػػب 

إجابػات عػف طريػؽ تحديػد أما العضػو الم قػدـ لممعرفػة فهػو الػذى يشػارؾ فػ  إيجػاد  ،والتوضيب
يجاد الحموؿ لها بصورة مباشرة.  المشكمة وا 
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   :األنشطة (8)
   :وه  لكترون لمتعمـ اإل عة أنشطة تتـ داخؿ مجتمعات المماراة هناؾ أرب

 تحديػػد مػػا يتعمػػؽ باحتياجػػات و  ،وتتمثػػؿ فػػ  شػػرح األهػػداؼ التدرياػػية :أنشػػطة التحميػػؿ
 واالعتبارات التنظيمية والمالية. ،والشروط ،، وما يتعمؽ بالهدؼ العاـالتعمـ

  وتخصػػيص نػػوع  ،ديػػد األدواروتح ،ـالػػتعمُّ  وتتمثػػؿ فػػ  تصػػميـ مواقػػؼ :التصػػميـأنشػػطة
 المشاركة المطموبة.

 الػػػػتعمُّـ وتتمثػػػػؿ فػػػػ  اختيػػػػار نظػػػػـ إدارة  :أنشػػػػطة التطبيػػػػؽ(LMS) Learning 
Management Systems .ذات الداللة 

 وتتمثؿ ف  توجيه أنشطة التعمـ. :أنشطة االاتخداـ 
   :بي ة التعمـ (3)

 ،ألعضػا هاالػتعمُّـ تػدعـ أنشػطة  بي ة فنية لكترون تطمب مجتمعات المماراة لمتعمـ اإل ت
اصػة الخالبي ػة وهنػاؾ  ،البي ة العامػة واألكثػر شػموال  فهناؾ  ؛وتختمؼ هذل البي ة وتتعدد بدا مها

كمػا أف هنػػاؾ  ،عضػػاءوالتػ  تتنااػػب مػع احتياجػات األ لكترونػ ـ اإل لمجتمعػات المماراػة لمػػتعمُّ 
ممثمػيف أاااػييف  لكترون اإل ـ راة لمتعمُّ مجتمع المماويتطمب  ،البي ة الخاصة بنظـ إدارة التعمـ

والهػػدؼ األاااػػ   ،والمتعممػػيف ،هي ػػة التػػدريس أعضػػاءو  ،البرمجيػػات  مػػف الجامعػػة ومهنداػػ
مػف خػ ؿ تقػديـ الخػدمات التػ   ،فػ  التعمػيـ العػال  لكترونػ اإل الػتعمُّـ تعزيػز لهذا المجتمع هو 

حيػث يجتمػع عضػو هي ػة  اكػاف متزامن ػ اػواء لكترونػ اإل الػتعمُّـ عم  إتاحة جميع أنواع  تااعد
حيػث ال أو غيػر متػزامف  ،االتدريس والطالب أماـ شاشات الحااوب أى أف المقاء يكػوف مباشػر  

يكػػوف هنػػاؾ حاجػػة لوجػػود عضػػو هي ػػة التػػدريس والطالػػب فػػ  آف واحػػد ويػػتـ الحصػػوؿ عمػػ  
جمػع بػيف اإللقػاء حيػث ي اأو مػدمج   لكترونػ ات اإلنترنػت والبريػد اإل كعف طريػؽ شػبالمعمومات 
 ف  قاعة المحاضرات والتواصؿ عبر اإلنترنت.المباشر 

إف مػػا اػػبؽ يوضػػب أف مجتمعػػات المماراػػة تركػػز عمػػ  األاػػاليب الحديثػػة وتوظيػػؼ 
باعتبػارل مػف  لكترونػ اإل التعمُّـ فػ  اهتمامهػا بػ الػؾ جمي ػوقػد ظهػر ذ ،الػتعمُّـالتقنيات ف  عمميػة 

لهػػا إيصػػاؿ المعمومػػات لممػػتعمـ فػػ  أى وقػػت وفػػ  أى األاػػاليب الحديثػػة التػػ  يمكػػف مػػف خ  
 احيػػث تاػػاهـ مجتمعػػات المماراػػة فػػ  أف يجتمػػع المتخصصػػيف فػػ  هػػذا المجػػاؿ مع ػػ ،مكػػاف

 لكترونػػ اإل التعمُّـ وا المشػػك ت المتعمقػػة بػػويواجهػػ ،معمومػػاتهـ وخبػػراتهـ اويتعػػاونوا لكػػ  يتبػػادلو 
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وتػػوفير البي ػػة  لكترونػػ اإل التعمُّـ لخاصػػة بػػاألنشػػطة اعمػػ  إتاحػػة  اويعممػػوا مع ػػ ،فػػ  جامعػػاتهـ
 الانية الت  تدعـ تمؾ األنشطة.

  :مجتمعات الممارسة وعالقتها بالتنمية المهنية - اثالثا 
وفػػ  الوقػػت  ،مػػف التخطػػيط المؤااػػ  اأاااػي   اجػػزء  هي ػػة التػػدريس  أعضػػاءتنميػػة تعػد 

هػػا تحقيػػؽ التنميػػػة الحػػال  أصػػبحت مجتمعػػات المماراػػػة مػػف الواػػا ؿ التػػ  يمكػػػف مػػف خ ل
وهػػذا مػػا كشػػاته نتػػا ج عمميػػات التقػػويـ حيػػث أصػػبب تكػػويف  ،هي ػػة التػػدريس عضػػاءالمهنيػػة أل

التدريس بالجامعػات لتحقيػؽ هػدؼ محػدد أو عػ ج قضػية محػددة هي ة  أعضاءمجموعات مف 
كمػا  ،مػع زم  هػـهي ػة التػدريس أفكػارهـ ومماراػاتهـ  أعضػاءهو وايمة محازة حت  يتشارؾ 

ويمكف ااػتخدامها كػنهج ماػتداـ لتحاػيف عمميػة  ،طريقة فعالة لتمبية احتياجاتهـ الارديةأنها 
 ،مجتمعػػػات المماراػػػة مػػػف "المشػػػاركة" وهػػػ  تتضػػػمف )الحػػػوارحيػػػث تتػػػألؼ الػػػتعمُّـ التعمػػػيـ و 
 ،والعمميػات ،كمػا تتػألؼ مػف األدوات والتػ  تشػتمؿ عمػ  )الوثػا ؽ ،والتاكر والتأمػؿ( ،واألنشطة
ولقػد حػدد مركػز الجػودة واإلنتاجيػة األمريكػ   ،وذلػؾ ب ػرض تكػويف المعنػ نهج( والمػ ،والطرؽ

The American Productivity and Quality Center  أربعػة مقاصػد أاااػية مػف
حػػؿ المشػػك ت التػػ   :وراء بنػػاء مجتمعػػات المماراػػة بالناػػبة لممهنيػػيف والمتخصصػػيف وهػػ 

شػػػاركة أفضػػػؿ المماراػػػات والعمػػػؿ عمػػػ  المعرفػػػ ، ومتتعمػػػؽ بػػػاألمور المتعمقػػػة بالتخصػػػص 
 .(81)االبتكار اوأخير   ،وخمؽ األدوات والوظا ؼ المااعدة ،تطويرها

 درتها عمػ  تخطػ  حػاجزوالحقيقة أف القػوة الحقيقيػة لمجتمعػات المماراػة تكمػف فػ  قػ
كما أنها تعزز مػف الشػعور بقيمػة  ،كاف مف خ ؿ مجتمعات المماراة عبر اإلنترنتالزماف والم

أف المجتمػػػع يشػػػعر فيػػػه إلػػػ   Brooksفمقػػػد أشػػػارت بػػػروكس  ،تمػػػع والعمػػػؿ الجمػػػاع المج
مػف خػ ؿ ويكوف لديهـ إيماف مشترؾ بأف احتياجػاتهـ اػيتـ تمبيتهػا  ،بأهمية بعضهـ عضاءاأل

هي ػة  أعضػاءفػ ف بنػاء المجتمعػات التػ  تتػألؼ مػف جماعػات مػف  مف ث ـ  و  ،عضاءالتزامات األ
ميػػة يػػؤدى إلػػ  تحقيػػؽ ت ييػػرات طويمػػة المػػدى وياػػاعد عمػػ  تنميػػة التػػدريس فػػ  البي ػػة التعمي

هي ػػة التػػدريس فػػ  مجتمعػػات  أعضػػاءوأكػػدت عمػػ  أهميػػة اشػػتراؾ ، هي ػػة التػػدريس أعضػػاء
ـ والتنميػة المهنيػة وبنػاء الع قػات بػيف المماراة عبر اإلنترنت لػيس فقػط لكونهػا واػيمة لمػتعمُّ 

ا األفراد ولكف ػ أيض  شػات التػ  تػدور قفػالحوار والمنا ،عمػ  الحػوار والتااعػؿ الكونها منتػدى قا م 
ر كمػػا تاػػمب لهػػـ بػػالتاكُّ  ،هي ػػة التػػدريس يمكػػف أف تتولػػد مػػف خ لهػػا المعرفػػة أعضػػاءبػػيف 
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ػػ وأوضػػحت أنػػه عمػػ  الػػرغـ مػػف أف االجتماعػػات التػػ  تحػػدث فػػ  مجتمعػػات المماراػػة  ،ؿوالتأمُّ
إال أف مجتمعػات  ،واصػؿ الجػاد والاعػاؿهي ػة التػدريس الت عضػاءف تػوفر ألألوجهه يمكف  اوجه  

فكػؿ  ،، واكتشاؼ أفكار جديدةاالمماراة عبر اإلنترنت تتيب لهـ مااحة زمنية أكبر لمتحدث مع  
 امختماػة عػف غيػرل وذلػؾ طبق ػهي ة التدريس لديػه خمايػة ثقافيػة واجتماعيػة  أعضاءعضو مف 

 .(88)ات والخبرات المتنوعةوهو ما يؤدى ف  النهاية إل  تبادؿ الثقاف ،، وتاريخهلعمرل
عبػػر أاااػػية لمجتمعػػات المماراػػة  فوا ػػدأف هنػػاؾ اػػتة  Goldenجولػػدف وأوضػػحت 

لمتااعػؿ وتصػؼ الجوانػب المختماػة  ،هي ػة التػدريس عضػاءنترنت تتعمػؽ بالتنميػة المهنيػة ألاإل 
   :(83)داخؿ مجتمع المماراة ومدى تأثيرها عم  ممارااتهـ التدرياية وه  كالتال 

   :راة المشتركة والنمو المهن  والتنمية المهنيةالمما-1
 فعميهـ الشعور بالرغبة ف  العمؿ الػذى يقومػومجتمعات المماراة يايطر  أعضاءإف 

وذلػػؾ نتيجػػة لمتعػػاوف مػػع  ،فػػ  ظػػؿ تشػػارؾ مماراػػاتهـ وااللتػػزاـ بتحاػػيف هػػذل المماراػػاتبػػه 
ياػاعد  والعقمػ  ،لاكػرىكما أف التحػدث مػع أشػخاص عمػ  ناػس الماػتوى ا ،زم  هـ اآلخريف

 ويؤدى الحوار الماتوح بينهـ إل  تشارؾ وجهات النظر المختماة. ،ف  خمؽ األفكار الجديدة
   :وتعزيز المعرفة الذاتية والمماراة التأمميةدعـ وتشجيع الت يير -8

إف المشػػاركيف فػػ  مجتمػػع المماراػػة عبػػػر اإلنترنػػت يتشػػاركوف فػػ  عمميػػات التاكيػػػر 
القدرة عم  رؤيػة إنجػازاتهـ وتحديػد جوانػب القصػور لػديهـ، كمػا أف لػديهـ  ولديهـ ،الموضوع 

عبػر اإلنترنػت التعمُّـ فػ ،مػا تعممػول فث الت ييػرات اإليجابيػة وذلػؾ عنػدما يطبقػواالقدرة عم  إحد
 عضػاءحػد األوعنػدما يتقػدـ أ ،ى آخػر أعمػ  منػهم  االرتقاء مف ماتوى إل  ماتو يااعدهـ ع

جوانب اإليجابية والامبية لهذا المقترح ف ف ذلؾ يدؿ عم  أهميػة متابعػة بمقترح ويتـ مناقشة ال
يعػػزز مػػف  عضػػاءكمػػا أف اكتاػػاب الثقػػة بػػيف األ ،األقػػراف وقيمػػة الت ذيػػة الراجعػػة مػػف الػػزم ء

هي ػػػة  عضػػػاءجديػػػدة لممعرفػػػة الذاتيػػػة التػػػ  تاػػػمب أل اوأبعػػػاد   االمماراػػػة التأمميػػػة وياػػػتب آفاق ػػػ
بالػدعـ الوجػدان  والمعنػوى ويشعر العضو ف  المجتمع  ،ـ التدريايةالتدريس بتعزيز ممارااته

 .اها مع  نعندما يوافؽ اآلخروف عم  أفكارل ويقروف بص حيتها ويتشاركو 
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   :األقراف والتوجيه والدافعيةدعـ -3
هي ػػة التػػدريس الجػػدد أو  عضػػاء ػػد اػػواء ألايحقػػؽ مجتمػػع المماراػػة العديػػد مػػف الاو 

الخبػرة هي ػة التػدريس مػف ذوى  أعضػاءز الشعور بالزمالة حيث يعمػؿ القدام  عف طريؽ تعزي
ممػػػا يػػػؤدى إلػػػ  تحقيػػػؽ متطمبػػػات هي ػػػة التػػػدريس الجػػػدد  أعضػػػاءكمػػػوجهيف لػػػزم  هـ مػػػف 

فالتوجيػه والتعػاوف بػيف األقػراف هػو أحػد الاػبؿ األكثػر  ،واحتياجات الزم ء وتطوير ممارااتهـ
 امعات.هي ة التدريس بالج أعضاءإفادة ف  تنمية 

   :بناء الثقة والبي ة اآلمنة-4
وفػػ  مجتمػػع المماراػػة  ،عمػػ  التعػػاوف تتػػيب بي ػػة تعمػػـ آمنػػةإف المجموعػػات القا مػػة 

مشػػاركة مخػػاوفهـ وجوانػػب القمػػؽ لػػديهـ خاصػػة حػػوؿ مػػا يتعمػػؽ بااػػتخداـ  عضػػاءياػػتطيع األ
ت الهػػدؼ بػػر اإلنترنػػعوحتػػ  تحقػػؽ مجتمعػػات المماراػػة  ،التكنولوجيػػا فػػ  المجػػاؿ التعميمػػ 

المجتمػع مػف االناتػاح  أعضاءقا ـ عم  الثقة حت  يتمكف نه ينب   توافر مناخ المرجو منها ف 
ومناقشػػػة الموضػػػوعات التػػػ  تتنػػػاوؿ مشػػػك ت تتعمػػػؽ بمماراػػػاتهـ  ،عمػػػ  األفكػػػار الجديػػػدة

تػػتاهـ فػػ  ظػؿ بي ػػة آمنػػة الػػتعمُّـ لػػديهـ الرغبػػة فػ  هي ػة التػػدريس  أعضػػاءكمػػا أف  ،التدرياػية
 لياوا بحاجة إل  مف يصدر عميهـ األحكاـ ويحد مف قدراتهـ. فهـ ،تهـ واحتياجاتهـقدرا
   :بناء المجتمع والحد مف العزلة-5

فعندما يشعر عضػو  ،تعتبر العزلة ف  المجتمع الجامع  مف أكثر الجوانب المثيرة لمقمؽ
واجههػػا مػػع يهي ػػة التػػدريس بالعزلػػة وعػػدـ القػػدرة عمػػ  مشػػاركة المشػػك ت والصػػعوبات التػػ  

لػذا تتػيب  الػذات؛وعػدـ القػدرة عمػ  تطػوير  ،لػ  الشػعور بعػدـ االنتمػاءالزم ء ف ف ذلؾ يؤدى إ
التػػدريس عمػػ  االنػػدماج عبػػر اإلنترنػػت المنػػاخ الػػذى ياػػاعد عضػػو هي ػػة  مجتمعػػات المماراػػة

ختمػػؼ المناقشػػات ويتػػيب الارصػػة لم ،الػػتعمُّـوالتعامػػؿ مػػع اآلخػػريف فهػػذا المنػػاخ ياػػاعد عمػػ  
 ااعد عم  بناء ع قات قوية بيف الزم ء والشعور بالهوية واالنتماء.كما ي ،والحوارات

   :تبادؿ الموارد وتقنيات النمذجة-6
واػبؿ مختماػة  ،ونظريػات متباينػة ،مجتمعات المماراة لديهـ أفكار مختماػة أعضاءإف 

 عضػاءكمػا أف مشػاركة األ ،عضاءلذا ف ف هذل األفكار واألااليب تنتقؿ بيف األ ؛لمقياـ باألشياء
 ،الكتػبو  ،wikiلمعموماتهـ تؤدى إل  تبادؿ الموارد والت  قد تشتمؿ عمػ  مواقػع اإلنترنػت مثػؿ 
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مختمػػػؼ تقنيػػػات النمذجػػػة فػػػ  مجػػػاؿ  امع ػػػ فيتبػػػادلوكمػػػا  ،.... ،وطػػػرؽ التػػػدريس ،والقصػػػص
 الحااب اآلل .

والتنميػة  لكترونػ اإل ـ الػتعمُّ ماراػة بػ دارة المعرفػة و يتضب مما ابؽ ع قة مجتمعات الم
وعم  الرغـ مف أف العديد مف الدوؿ العربية تاػع  فػ  الوقػت الحػال  إلػ   ،المهنية بالجامعات

مػف خػ ؿ إنشػاء مراكػز  ابتصنياها عالمي ػتطوير جامعاتها والتركيز عم  جودة التعميـ واالرتقاء 
قامة العديػد مػف مشػروعات  إال أف جامعػات  ،التطػويرلتطوير األداء الجامع  ووحدات الجودة وا 

وعمػـ الػتعمُّـ إلػ  النظػرة بجديػة إلػ  نظريػات الدوؿ المتقدمة لجػأت باإلضػافة إلػ  كػؿ مػا اػبؽ 
 ،فالتااعػػؿ يعنػػ  التػػأثير المتبػػادؿ بػػيف األفػػراد ،وركػػزت عمػػ  التاػػاع ت االجتماعيػػة ،االجتمػػاع

تاػاعمهـ مػع بعضػهـ  ولكػف يػؤدىوربما يكوف لكؿ فرد مػنهـ صػااته وثقافتػه وخبراتػه الخاصػة 
فبناء مثػؿ هػذا  ؛إل  ظهور ثقافات وأفكار وخبرات جديدة وهو ما تتيحه لنا مجتمعات المماراة

الػتعمُّـ فقط عم  تحايف مهػارات  النوع مف المجتمعات عم  ماتوى الجامعات لف يقتصر تأثيرل
دارة لكترون اإل  دى ذلػؾ إلػ  شػعور ولكنػه اػيتع ،المعرفة والتنميػة المهنيػة كمػا اػبؽ وذكرنػا وا 

فهنػاؾ زمػ ء متواجػدوف فػ  العمػؿ  ؛األفراد بهػويتهـ وزيػادة شػعورهـ بالثقػة وتخطػ  مخػاوفهـ
، فػػ  أى وقػػت وفػػ  أى مكػػافمػػف خبػػراتهـ ومتواجػػدوف عمػػ  شػػبكة اإلنترنػػت ويمكػػف االاػػتاادة 

 هي ة التدريس ف  بوتقة واحدة وينػتج عنهػا فػ  النهايػة أعضاءواوؼ تنصهر أفكار الط ب و 
والشػػػعور بالقػػػدرة عمػػػ  اإلنجػػػاز  ،والمثػػػابرة ،واإلصػػػرار ،أفكػػػار إبداعيػػػة والشػػػعور بالماػػػ ولية

 ومواجهة العقبات والمشك ت وهو ما تحتاجه جامعاتنا ف  الوقت الحال .
   :مجتمعات الممارسة فى جامعات بعض الدول األجنبية :الخطوة الرابعة

عمػػ  بنػػاء مجتمعػػات المماراػػة ااػػتطاعت جامعػػات بعػػض الػػدوؿ المتقدمػػة أف تركػػز 
 عضػػاءإقامػػة مجتمػػع هػػادؼ يتبػػادؿ فيػػه األأولويػػات هػػذل الجامعػػات  إحػػدى توأصػػبح ،داخمهػػا
ولقػد ركػزت هػذل الجامعػات عمػ  بنػاء مجتمعػات  ،ـوالتعمُّ  لتعزيز التعميـ امع   فويعممو ،معارفهـ

ا لػيس فقػط فػ  إطػار ونشػرهتبادؿ المعرفػة  عم هذل المجتمعات  لحرص انظر   االمماراة تحديد  
ولمزيػػد مػػف التوضػػيب نعػػرض  ،ا ولكػػف عمػػ  ماػػتوى الجامعػػة بالكامػػؿهػػالمشػػتركيف ب عضػػاءاأل

 :الصاحات التالية  ذلؾ ف، و مجاؿ مجتمعات المماراة  خبرات بعض الجامعات األجنبية ف
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  :جنوب أفريقيا - أولا 

 ،دها كػؿ مػف ناميبيػاتقع جمهورية جنوب أفريقيا ف  أقص  جنوب القارة األفريقيػة ويحػ
منػذ ايااػة  طػوي    اموزمبيؽ واوازي ند. ولقد قطعت جنوب أفريقيا شػوط   ،زمبابوى ،بوتاوانا

األبارتايػد هػو نظػاـ الاصػؿ العنصػرى الػذى حكمػت مػف خ لػه و  –الاصؿ العنصػرى )األبارتايػد( 
عقػػب ذلػػؾ وأ -النظػػاـ  هػػذا تػػـ إل ػػاء ولكػػف 1948األقميػػة البيضػػاء فػػ  جنػػوب أفريقيػػا عػػاـ 

 ،تػػـ تنظػػيـ أوؿ انتخابػػات متعػػددة تمثػػؿ جميػػع األعػػراؽ 1994فاػػ  عػػاـ  ،انتخابػػات ديمقراطيػػة
ومنذ ذلؾ العاـ تحقؽ ف  الب د نظاـ برلمان  متعدد األحػزاب باػمطات تنايذيػة ممنوحػة لػر يس 

نتخابػػػات بقيػػػادة المػػػؤتمر الػػػوطن  األفريقػػػ  الاػػػا ز باال الدولػػػة ومجمػػػس الػػػوزراء. وقػػػد اػػػع  
جػا زة نوبػؿ  ا، إل  إنهاء إرث النزاع العرق  والعنصرى. وقد تمق  مانػدي  الحق ػيماوف ماندي ""ن

فػ  الاػجف.  الما ـ نتيجة اعيه لتحقيؽ العدالة والذى تمثػؿ بمكوثػه ألكثػر مػف عشػريف عام ػ
وبهػػذا الحػػدث التػػاريخ  تمكػػف األشػػخاص الاػػود مػػف تػػول  مناصػػب قياديػػة فػػ  الحكومػػة وفػػ  

 .(84)تماةقطاعات مخ
كاف إلص ح التعميـ األولوية ف  جنوب أفريقيػا لتعزيػز الماػاواة بػيف  1994ومنذ عاـ 
ووضعت جنوب أفريقيا ايااات التعمػيـ التػ  تعػزز إتاحػة الاػرص التعميميػة  ،األعراؽ المختماة

 مثػػؿ اكبيػر   اوتقػدم   اوشػهدت كػؿ البنػػود الخاصػة بػالتعميـ تطػور   ،لممجموعػات والا ػات المحرومػة
صػػ ح المنػػاهج الدرااػػية وتطبيػػؽ األنمػػاط الجديػػدة  التشػػريعات التعميميػػة والايااػػة والتطػػوير وا 

 .(85)ف  مجاؿ التعميـ
 ـ التقػػدـ الحػػادث اآلف فػػ  جنػػوب أفريقيػػا فػػ  العديػػد مػػف المجػػاالت إال أف جنػػوبورغػػ
عػػات الجام رغػػـ أفزالػػت تعػػان  مػػف بعػػض المشػػك ت مثػػؿ وجػػود فجػػوة فػػ  االبتكػػار  أفريقيػػا مػػا

ال أف هػػذل األبحػػاث ال تحظػػ  ومنشػػورات ال بػػأس بهػػا إ اأبحاث ػػتقػػدـ عممػػ  ومؤااػػات البحػػث ال
بػالترويج الػػ ـز ولكػػف يػػتـ إراػػالها إلػػ  الخػػارج لكػػ  تخضػػع لمتطػػوير والتاػػويؽ وبعػػد ذلػػؾ يػػتـ 

وتحػػاوؿ العديػػد مػػف  ،ااػػتردادها إلػػ  جنػػوب أفريقيػػا مػػرة ثانيػػة بتكماػػة كبيػػرة عمػػ  الماػػتهمؾ
حيػث قامػت رابطػة البحػوث واالبتكػار فػ  جنػوب ت والشركات الت مب عم  تمػؾ الاجػوة المؤااا

أفريقيػػػا ووزارة العمػػػـو والتكنولوجيػػػا والجامعػػػات وقطػػػاع الصػػػناعة والتكنولوجيػػػة بالعمػػػؿ بشػػػكؿ 
متػضلؼ ومتكامػػؿ لمواجهػػة تمػػؾ المشػكمة عػػف طريػػؽ بنػػاء المجتمعػات حتػػ  يػػتـ تعزيػػز التعػػاوف 

 اتثمار الوقت والجهػد لموصػوؿ إلػ  المعرفػة والعمػؿ عمػ  االشػتراؾ مع ػبيف هذل المؤااات واا
 .(86)ف  المشروعات التعاونية
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 Global Researchكمػػا اشػػتركت جنػػوب أفريقيػػا فػػ  التحػػالؼ البحثػػ  العػػالم  

Alliance (GRA) إلنما يػة مػف خػ ؿ وهػو عبػارة عػف منظمػة تعمػؿ عمػ  تعزيػز األهػداؼ ا
نظمػػػة عمػػػ  مبػػػدأ تػػػوجيه  هػػػو تنايػػػذ مشػػػروعات كبيػػػرة لصػػػالب ، وتقػػػـو المالبحػػػث والتطػػػوير

ولقػػد تشػػكؿ  ،المجتمعػػات وااػػتخداـ العمػػـو والتكنولوجيػػا لمواجهػػة المشػػك ت فػػ  الػػدوؿ الناميػػة
المشػتركيف فػ  التحػالؼ مثػؿ  عضػاءالثقػة بػيف الػدوؿ األالتحالؼ البحث  العالم  عم  أاػاس 

منػػػدا وألمانيػػػا والواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة وجنػػػوب وفن ،وماليزيػػػا والهنػػػد ونيوزي نػػػدا أاػػػتراليا
فهػو يشػمؿ مجموعػة كبيػرة  ؛البحث  العالم  كمجتمع مماراة تنظيمػ ويعمؿ التحالؼ  ،أفريقيا

وعمػ  الػرغـ مػف أهميػة هػذا التحػالؼ  ،مف العمماء والخبراء والكااءات مف مختمؼ أنحاء العالـ
التػ  واجهتػه تػرتبط بالتػدرج الهرمػ  والطبقػ  كمجتمع لممماراة إال أف هناؾ بعػض المشػك ت 

 .(87)االبتكارعممية ف  اإلدارة وضرورة وجود رؤااء ونواب مما يعرقؿ 
ولقػػد ااػػتطاعت جنػػوب أفريقيػػا االاػػتاادة مػػف فكػػرة مجتمعػػات المماراػػة عػػف طريػػؽ 

 Nationalفمقػػػد أصػػػدرت المؤااػػػة  الوطنيػػػة لمبحػػػوث  ،تطبيقهػػػا عمػػػ  ماػػػتوى الدولػػػة

Research Foundation (NRF)  وثيقػػة توضػػب فيهػػا أف جنػػوب أفريقيػػا تتمتػػع بخبػػرات
وتعتبػػر هػػذل الخبػػرات ثػػروة قوميػػة يمكػػف ترجمتهػػا إلػػ   ،وااػػعة فػػ  مختمػػؼ المجػػاالت البحثيػػة

ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خ ؿ مجتمعػات المماراػة  ،وايااات قابمة لمتنايذخطط عمؿ مممواة 
وأوضػحت الوثيقػة أف  ،الت  تواجػه جنػوب أفريقيػا حموؿ لمعديد مف المشك تحيث يمكف تقديـ 

عمػػػ  تنايػػػذ خطػػػة التنميػػػة الوطنيػػػة لمتصػػػدى لمتحػػػديات  احكومػػػة جنػػػوب أفريقيػػػا تركػػػز حالي ػػػ
زالػت الدولػة تعػان  مػف بعػض األمػور  وعمػ  الػرغـ مػف ذلػؾ فمػا ،المجتمعية الت  تواجػه الػب د

عمػ  أاػس عرقيػة  اى ال يػزاؿ واضػح  الت  ينب   مواجهتها مثؿ عػدـ الماػاواة االقتصػادية والػذ
باإلضػػافة إلػػ  عػػدـ التمااػػؾ االجتمػػاع   ،وتػػدن  ماػػتوى التعمػػيـ فػػ  بعػػض المنػػاطؽ الريايػػة

مجموعػة كبيػرة مػف الايااػات ورغـ جهود الدولة ف  وضػع  ،الاصؿ العنصرىعف نظاـ الناتج 
ر مػػف خػػ ؿ المشػػاركة والبػػرامج اإلصػػ حية إال أنػػه ال يػػزاؿ باإلمكػػاف القيػػاـ بالعديػػد مػػف األمػػو 

االجتماعيػػػػة عمػػػػ  مختمػػػػؼ الماػػػػتويات ومحاولػػػػة ااػػػػتخداـ واػػػػا ؿ تاػػػػاعد عمػػػػ  التمااػػػػؾ 
فه  الوايمة الت  اتحقؽ بها الدولة العديػد مػف التػدابير  ؛االجتماع  مثؿ مجتمعات المماراة

فعػػف طريػػؽ مجتمعػػات المماراػػة يمكػػف تكػػويف تحالاػػات مرتكػػزة عمػػ  البحػػوث  ،(88)االجتماعيػػة
واألهػـ مػف ذلػؾ ينب ػ  أف تكػوف  ،ؿ إل  حموؿ إجرا ية لمشكمة مػااوف فيها الباحثوف لمتوصُّ يتع



 ................................................ دراسة مقارنة لمجتمعات الممارسة فى جامعات بعض الدول األجنبية

 - 889 - 

مجتمعات المماراة متوافقة بشكؿ ااتراتيج  مع ايااات الحكومػة مػف خػ ؿ تركيػز البػاحثيف 
   :(89)عم  الموضوعات التالية

 التخايؼ مف حدة الاقر وعدـ المااواة والتنمية. -1

 مؿ والتوظيؼ.االقتصاد الريا  الشا -8

 الطاقة وت ير المناخ والبي ة والتنوع البيولوج . -3

 التعميـ والتدريب. -4

 اقتصاد المعرفة واالبتكار. -5

 إدارة الصحة واالبتكار الصح . -6

 المااءلة ومكافحة الاااد. -7

 التمااؾ االجتماع . -8

دارتها.و  ح   -9  كمة البمديات وا 

دارة البيانات واالبتك -12  ار.االتصاالت الامكية وال امكية وا 

غناء المعادف والا مة. -11  التعديف وا 

 الهنداة والتكنولوجيا. -18

 الشموؿ االجتماع  لألشخاص ذوى اإلعاقة وكبار الاف. -13
المؤااة الوطنية لمبحوث ف  جنػوب أفريقيػا أف النتػا ج المتوقعػة لمجتمعػات وأوضحت 

  :(92)المماراة ه 
معينػة فػ  ضماف أف كؿ مجتمػع مماراػة اػوؼ يصػؿ إلػ  حمػوؿ لمتصػدى لتحػديات  -

 المجتمع.

أف يتـ تشجيع البحث التعاون  عف طريؽ زيػادة عػدد البحػوث المشػتركة والتػ  اػيتـ  -
كمػػػػا اػػػيتـ تقااػػػـ أفضػػػػؿ  ،عامػػػؿ تػػػأثير مرتاػػػعنشػػػرها فػػػ  مجػػػ ت عمميػػػػة ذات م  

 المماراات مف خ ؿ المنتديات وشبكات مجتمعات المماراة األخرى.

اتهػا مػف أجػؿ أصػحاب المصػالب ومػف االاتاادة مف شبكات مجتمعات المماراة وخبر  -
 أجؿ المهاـ االاتشارية المحددة.
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تقديـ تقرير شػامؿ لػورش عمػؿ مجتمعػات المماراػة يػتـ فيهػا شػرح ماػارات التنميػة  -
 ،وتػػدويف محتػػوى المناقشػػات والمػػداوالت ،ؿ الحكومػػة بالتاصػػيؿب ػػالموصػػ  بهػػا مػػف قِ 

 لؾ.ومف المتصور تحويؿ هذا التقرير إل  وثيقة رامية بعد ذ

إلجػػراء مناقشػػات  امجتمػػع المماراػػة مػػرة واحػػدة عمػػ  األقػػؿ اػػنوي   أعضػػاءأف يجتمػػع  -
مية فيمػا وتهدؼ هذل االجتماعات إل  إجراء مناقشات تأمُّ  ،جماعية حوؿ موضوعاتهـ

 بيف األقراف.

بنػػػاء القػػػدرات البحثيػػػة مػػػف خػػػ ؿ زيػػػادة عػػػدد الخػػػريجيف واإلشػػػراؼ عمػػػ  الطػػػ ب  -
 ودعمهـ.

  :فى بعض جامعات جنوب أفريقيا مجتمعات الممارسة

إف قػػػدرة مجتمعػػػات المماراػػػة عمػػػ  تعزيػػػز األداء وتحايػػػز االبتكػػػار جعمػػػت العديػػػد مػػػف 
كمػا  ،(91)مؤااات التعمػيـ العػال  فػ  جنػوب أفريقيػا تتجػه إلػ  تصػميـ وبنػاء هػذل المجتمعػات

ددة ومواجهػة مشػك ت محػ ،قامت بعػض الجامعػات ببنػاء مجتمعػات المماراػة ألغػراض معينػة
   :يمكف تحديدها عم  النحو التال 

  :(التنمية المهنية1)

 University of the Witwatersrand               :(98)جامعة ويتواتراراند
بجامعػػة ويتواتراػػراند بتصػػميـ وبنػػاء مجتمعػػات المماراػػة لتنميػػة قامػػت كميػػة التجػػارة 
ييف الناشػ يف حيػث يوجػد بالكميػة هي ػة التػدريس واألكػاديم أعضػاءمهارات الكتابة البحثية لدى 

وقػػد تػػـ تصػػنيؼ الكميػػة عمػػ  أنهػػا "دوف  ،فػػ  مختمػػؼ التخصصػػات اأكاديمي ػػ 82مػػا يقػػرب مػػف 
ولػـ تكػف الكميػة هػ  الوحيػدة ذات األداء المتػدن   ،األداء" خاصة ف  مجػاؿ اإلصػدارات البحثيػة

 Academy of Scienceف  هذا المجاؿ فمقد أفادت األكاديميػة الماػ ولة عػف حالػة العمػـو 

of South Africa  أف بيانػػات البحػػوث فػػ  قواعػػد البيانػػات المتعمقػػة بػػالمج ت واألبحػػاث
ظهػػر أف أكثػػر مػػف نصػػؼ اإلصػػدارات البحثيػػة  ؛ فقػػدالعمميػػة تشػػير إلػػ  ارتاػػاع أعمػػار البػػاحثيف

ػكانت مف قبؿ   اعممي ػ مجػاال   82وذلػؾ فػ   اباحثيف وصمت أعمارهـ إل  أكثػر مػف خماػيف عام 
ت مػػف اإلصػػدارا% 74وفػػ  مجػػاؿ التعمػػيـ كػػاف هنػػاؾ  ،ـ8224ـ وحتػػ  1992  الاتػػرة مػػف فػػ

هي ػة  أعضػاءالػة لػدعـ لذا تحتاج الجامعات إلػ  واػيمة فع   ؛مف قبؿ باحثيف ف  أعمار متقدمة
ولقػػد ااػػتطاع  ،التػػدريس الجػػدد وماػػاعدتهـ عمػػ  تطػػوير مهػػاراتهـ فػػ  مجػػاؿ الكتابػػة البحثيػػة

امعػة ويتواتراػراند بطمػب تمويػؿ مػف الجامعػة لزيػادة معػدؿ نشػر البحػوث ر يس كمية التجارة بج
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وقػػد تػػـ اختيػػار مجتمػػع المماراػة لتطػػوير مهػػارات كتابػػة البحػػوث كواػػيمة لمعالجػػة  ،فػ  الكميػػة
مشػػكمة االنخاػػاض فػػ  معػػدالت اإلصػػدار البحثػػ  بالكميػػة ومحاولػػة مواجهػػة الضػػ وط والعقبػػات 

ولػديهـ جدد خاصة الذيف لـ يقومػوا بنشػر أبحػاث مػف قبػؿ هي ة التدريس ال أعضاءالت  تواجه 
شػعور بالضػػعؼ والقصػور فػػ  هػػذا الجانػب عمػػ  الػرغـ مػػف قػػدراتهـ الاكريػة العاليػػة وجػػداراتهـ 

فهػؤالء األفػراد بحاجػة إلػ  الػدعـ المنااػب حتػ  يصػموا إلػ   ،الت  ظهرت ف  اج تهـ بالكمية
المماراة بالكميػة الخبػراء فػ  المجػاؿ البحثػ  ولهذا اشترؾ ف  مجتمع  ؛الماتوى المرجو منهـ

المجتمػع عمػ  واػاعد هػذا  ،فوف أو الجػدد والطػ ب األكػاديميوهي ة التدريس المبتد  أعضاءو 
وف  مجتمع المماراة كػاف هنػاؾ  ،وكتابة األبحاث باحتياجات الجامعة عضاءربط احتياجات األ

   :ث ث مماراات أاااية مشتركة
هي ػة التػدريس  أعضػاءحيث يقدـ الخبراء مف  ،تعراض النظراء""اا :المماراة األول  -

هي ػػػة التػػػدريس الجػػػدد مػػػع الطػػػ ب  أعضػػػاءكمػػػا يعمػػػؿ  ،خبػػػرتهـ فػػػ  هػػػذا المجػػػاؿ
األكاديمييف والخبراء ف  عممية أفقيػة لتطػوير خبػراتهـ ومهػاراتهـ فػ  مختمػؼ جوانػب 

 ة.شبكة مف الع قات اإلنااني امع  ف نوكو  الكتابة البحثية كما ي  

ف  هػذل المماراػة وجػد  ،"الكتابة كعممية قابمة لمصياغة والمراجعة" :المماراة الثانية -
هي ػػػة التػػػدريس الجػػػدد بالكميػػػة يقػػػرأوف فقػػػط المجػػػ ت العمميػػػة الجيػػػدة  أعضػػػاءأف 

ـ  و  ،والمقػػاالت األاااػػية أمػػا  ،المخرجػػات النها يػػة الممتػػازةعمػػ   إال يطمعػػوفال  مػػف ث ػػ
ت رفػػض األبحػػاث أو األبحػػاث قبػػؿ أف تصػػؿ إلػػ  التعػػديؿ المراجعػػات الاػػابقة وحػػاال

هي ػػة  أعضػػاءلػػذا فاػػ  هػػذل المماراػػة يتعػػرؼ  ،النهػػا   فهػػـ غيػػر مطمعػػيف عميهػػا
وكيػؼ  ،ةؿ األاػاتذب ػالتدريس عم  أهميػة النقػد البنػاء وضػرورة تحكػيـ البحػوث مػف قِ 

 ية.يمر البحث العمم  بأكثر مف مرحمة حت  يصؿ إل  الصورة النها  يمكف أف

"الكتابة كجزء ال يتجزأ مف العمميػة البحثيػة بأكممهػا" فػ  هػذا الجػزء  :المماراة الثالثة -
ف الكتابػة البحثيػة لياػت أيعمؿ مجتمػع المماراػة عمػ  توضػيب نقطػة أاااػية وهػ  

يوضػػب لػػذا  ؛ولكػػف الكتابػػة تعكػػس التاكيػػر ،واػػيمة ختاميػػة لمبحػػث أو لعػػرض النتػػا ج
كمػا يوضػب التقنيػات واألاػاليب المختماػة  ،ة لمكتابػةمجتمع المماراة الطرؽ المختما

مثػػؿ الكتابػػة الحػػرة وتتطػػور الكتابػػة مػػف خػػ ؿ الماػػودات حتػػ  تصػػؿ إلػػ  الصػػورة 
 النها ية.
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مجتمػع المماراػة بتنميػة مهػاراتهـ  أعضػاءومف خ ؿ المماراات الث ث الاابقة يقـو 
هػا فػ  نويطبقو  ،فػ  هػذا المجػاؿ المعرفػة فويكتاػبو ،ف  مجاؿ الكتابة البحثيػة بشػكؿ تػدريج 

هي ػة  عضػاءكمػا يقػدـ مجتمػع المماراػة أل ،ومع مرور الوقػت تػزداد خبػرتهـ ،اياقات مختماة
  الػػدعـ مػػف تمق ػػالتػػدريس الجػػدد واػػا ؿ متنوعػػة لتنميػػة مهػػارات الكتابػػة البحثيػػة مػػف خػػ ؿ 

لم حظػػػػات وا ،، هػػػػذا باإلضػػػػافة إلػػػػ  الجماػػػػات وورش العمػػػػؿ الراػػػػميةالخبػػػػراء والمياػػػػريف
  "ااػػتعراض اػػم  كمػػا قػػاـ مجتمػػع المماراػػة بنشػػاط ي   ،التوجيهيػػة والمراجعػػات غيػػر الراػػمية

بكتابػة أوراؽ بحثيػة ويقػـو أقػرانهـ بمراجعتهػا بينمػا يراقػب الخبػراء  عضاءاألقراف" حيث يقـو األ
تشػػكؿ دات بحثيػػة قػػد تاػػو  بكتابػػة م   عضػػاءكمػػا يقػػـو األ ،توجيهػػاتهـ إذا تطمػػب األمػػر فويقػػدمو

 ؿ الخبراء.ب  عم  مدى بضعة أياـ ويتـ مراجعتها مف قِ 
   لكترون :اإل التعمُّـ )ب( 

 University of the Western Cape                       :(93)جامعة وياترف كيب-
د قػػا ـ عمػػ  ماهػػـو مجتمػػع تعػػد  ـ الم  قامػػت جامعػػة وياػػترف كيػػب ب قامػػة مشػػروع لمػػتعمُّ 

وع عمػػ  قضػػية محػػددة وهػػ  افتقػػار العديػػد مػػف طػػ ب الجامعػػة المماراػػة حيػػث يعتمػػد المشػػر 
وتػدن  ماػتواهـ فػ  الم ػة اإلنجميزيػة نتيجػة لتخػرجهـ مػف مػدارس  ،لكترون اإل التعمُّـ لمهارات 

ولذلؾ فالعديػد مػنهـ يمتحػؽ بالجامعػة ويجػد صػعوبة  ؛غير مزودة بمعامؿ لمحااب أو المكتبات
لػذا  ،فػ  هػذل المرحمػة اأاااػي   اذل المهارات تعتبػر شػي   ألف ه اف  التكيؼ ف  هذل المرحمة نظر  

قامػػة هػػذا المشػػروع الػػذى اػػمب لمطػػ ب مػػف الا ػػات الاقيػػرة أو المحرومػػة قامػػت الجامعػػة ب 
ػػ كمػػا اعتمػػد المشػػروع عمػػ  دمػػج  ،امتميػػز   ال نػػدماج مػػع زم  هػػـ مػػف الا ػػات التػػ  تمقػػت تعميم 

كاػػاب الطػػ ب هػػذل المماراػػات مػػف خػػ ؿ و  اة مع ػػوالم ػػة اإلنجميزيػػ لكترونػػ اإل الػػتعمُّـ مهػػارات  ا 
ػػلػػذا اعتمػػد المشػػروع عمػػ  "الحضػػور االجتمػػاع " الػػذى ي   ،كمماراػػة اجتماعيػػةالػػتعمُّـ    لػػدى نم 

بقيمػػة المجتمػػع ودورل فػػ  تياػػير التااعػػؿ بػػيف المتعممػػيف وبػػيف المتعممػػيف  الشػػعورالطػػ ب 
كيػب وياػترف ة والمجتمػع فػ  جامعػة تطبيػؽ المشػروع بكميػة عمػـو الصػح ـولقد تػ ،والمعمميف
   :مف تخصصات معرفية مختماة وه  اطالب   882واشترؾ ف  المشروع  8212ف  عاـ 
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 .اطالب   32الع ج الناا   -

 .اطالب   18عمـ الناس  -

عادة التأهيؿ والعمـو  -  .اطالب   35الرياضة البدنية وا 

 .اطالب   32الع ج الوظيا   -

 .اطالب   113األعماؿ االجتماعية  -
إال  ،قػدـ المحاضػرات الخاصػة بػهيالتخصصات المعرفيػة ورغـ أف كؿ تخصص مف تمؾ 

وكػػاف المقػػػاء األوؿ فػػػ   ،أف المشػػروع اعتمػػػد عمػػ  جمػػػع الطػػ ب وتقاػػػيمهـ إلػػ  مجموعػػػات
المشروع عبارة عف "حضػور اجتمػاع " حتػ  يتعػرؼ الطػ ب عمػ  بعضػهـ بطريقػة أفضػؿ ممػا 

عبػػر  اوحتػػ  يتقبػػؿ الطػػ ب أف يتواصػػموا مع ػػ، نػػدماجبػػالترابط والقػػدرة عمػػ  اال  الشػػعوريخمػػؽ 
 اإلنترنت.

األولػ " ولقػد تمقػ  فيهػا الطػ ب التػدريب  لكترونػ اإل التعمُّـ بعد ذلؾ كانت هناؾ جماة "
والػرد عمػ   ،والدخوؿ ف  منتدى لممناقشػات ،لكترونيةال ـز حوؿ كياية الدخوؿ إل  المواقع اإل 

ااػػتخداـ شػػبكة اإلنترنػػت وقواعػػد البيانػػات المختماػػة حيػػث وكيايػػة  ،الراػػا ؿ وحاظهػػا ونشػػرها
 اماتػوح المصػدر والتػ  يمكػف ااػتخدامها مجان ػالػتعمُّـ كيب نظاـ إدارة وياترف تاتخدـ جامعة 

خضاعها لمتطوير والتعديؿ.  وا 
قػاـ المصػمـ التعميمػ  فػ  بدايػة الجماػة بشػرح الثانيػة"  لكترونػ اإل الػتعمُّـ وف  جماػة "

نشر راػالة  الدخوؿ إل  المواقع ومنتديات المناقشة ومف ثـ طمب مف الط ب موجز عف كياية
حػوؿ موضػوع  ااػطر   18إلػ   12 مػف عمػ  األقػؿ فقػرة واحػدة تتكػوفاإلنجميزية تحتوى  بالم ة

وربمػا تشػمؿ  ،ر مع المحاضريف فػ  التخصصػات المختماػةمف خ ؿ التشاو   ايتـ اختيارل مابق  
ويعمػؿ الطػ ب فػ   ،مؽ بأمراض معينة كاإليدز ونقػص المناعػةالموضوعات مشك ت عامة تتع

وهنػا يعػ  الطػ ب أف "المهمػة األولػ " التػ   ،هػذل الموضػوعات امع ػ فويناقشػو امجموعات مع ػ
واالتاػاؽ حػوؿ  امع ػالػتعمُّـ لػذلؾ ينب ػ  عمػيهـ   ،بها عبر اإلنترنت ه  مهمة أكاديميػة فيقومو

 أصوؿ الكتابة األكاديمية.
 فف مػف المصػمميف التعميميػيف كمياػريف لمطػ ب أثنػاء الجماػات ويقػدماااثنػ كما يعمؿ

ػػوي   ،لهػػـ الػػدعـ الانػػ  الػػ ـز   إعطػػاء الطػػ ب غيػػر القػػادريف عمػػ  إنهػػاء المهمػػة األولػػ  راع 
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ولمااعدتهـ ف  ذلؾ يقـو المااعد الانػ  والمصػمـ  ،الماندة إليهـ فترة أابوع إلكماؿ المهمة
 م ة اإلنجميزية بتقديـ الدعـ ال ـز لهـ.التعميم  ومحاضر ف  ال

يحضر الطػ ب ثػ ث  ،وبعد أف ينته  الط ب مف نشر الراالة األول  )المهمة األول (
ف الموضػػػوعات عػػػمحاضػػػرات فػػػ  المكتبػػػة لكػػػ  يتعممػػػوا كيايػػػة الحصػػػوؿ عمػػػ  المعمومػػػات 

 المطروحة عبر اإلنترنت وقواعد البيانات المختماة.
الثالثة" يقـو الط ب بقراءة كافة راا ؿ زم  هػـ المنشػورة  لكترون اإل التعمُّـ ف  جماة "

واحػػدة لمػػرد عميهػػا فػػ  فقػػرة واحػػدة بالم ػػة  ةويقػػـو كػػؿ طالػػب باختيػػار راػػال ،عمػػ  اإلنترنػػت
وذلػػؾ حتػػ  يتعرفػػوا عمػػ  الموضػػوعات المختماػػة التػػ  قػػاـ أقػػرانهـ  ،اإلنجميزيػة "المهمػػة الثانيػػة"

هػدؼ تنميػة الطػ ب ف ومعهـ محاضر الم ة اإلنجميزية ببيف األقراكما تجرى مناقشات  ،بنشرها
بطباعػة "الراػالة  فوبمجرد إكمػاؿ الطػ ب لممهمػة األولػ  والثانيػة يقومػو ،ف  الم ة اإلنجميزية

إلدراجهػػـ ضػػمف الممػػؼ الشخصػػ  لمطالػػب والتػػ  تشػػكؿ المختػػارة "الػػرد عمػػ  الراػػالة" و األولػػ "
 ف  هذا المشروع. اأاااي   اجزء  

وكػػاف مػػف ضػػمف  ،نجميزيػػة بتقيػػيـ المشػػروعمحاضػػر الم ػػة اإل المصػػمـ التعميمػػ  و  قػػاـ
والاقػرات التػ   ،أدوات التقييـ مناقشات الط ب ف  الجماات ومهاراتهـ ف  ااتخداـ التكنولوجيا

والمقػاب ت مػع الطػػ ب وخضػعت التقييمػات لمتحميػؿ مػف جانػب المصػػمـ  ،قػاـ الطػ ب بكتابتهػا
ومحاضػػر  ،يقػـو بتقيػػيـ مهػارات الطػػ ب فػ  ااػػتخداـ الحااػب اآللػػ  واإلنترنػتالتعميمػ  الػػذى 

فػػػ   اراػػػا ؿ الطػػ ب والبحػػػث عػػف األخطػػػاء التػػ  تكػػػررت كثيػػر  تقيػػيـ يقػػػـو بالم ػػة اإلنجميزيػػة 
 النصوص.

اندماج الط ب أدى إل  عػدـ وجػود تارقػة فػ  معػام ت  التقييـ أفولقد أوضحت نتا ج 
فػػالجميع كػػاف  ،يف الطػػ ب مػػف الا ػػات الاقيػػرة أو الا ػػات ال نيػػةاػػواء بػػ فػػيـ بيػػنهـالطػػ ب 

 إل  تعاوف المياريف معهـ.باإلضافة  امتعاونيف مع  
 :( إدارة المعرفة3)

                                                  University of Pretoria :(94)جامعػة بريتوريػا

فػ    المماراة والت  كاف لهػا دور أاااػااتطاعت جامعة بريتوريا بناء مجتمعات     
 Theفمقػػد تمكنػػت خدمػػة المعمومػػات األكاديميػػة بالجامعػػة  ،إدارة المعرفػػة بالجامعػػة

Academic Information Service (AIS)  خارج الجامعة ف  التعمُّـ مع منظمات
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اػة مختم ابناء المعرفة ونقمها وتبادلها مف خ ؿ مجتمعات المماراة التػ  تاػتخدـ طرق ػ
فػ  شػكؿ  عضاءحيث يتـ نقؿ الخبرات الاابقة لأل :لتبادؿ المعرفة مثؿ الارد القصص 

قصص واقعية مما يؤدى إل  فهـ أفضؿ لمقضية المعروضة ونقؿ المعرفػة باػهولة إلػ  
وهػو أاػموب يقػـو فيػه األشػخاص  :أو مػف خػ ؿ لعػب األدوار والاػيناريوهات ،اآلخريف

أو مػػف خػػ ؿ خػػرا ط  ،يػػاـ بمحاكػػاة مواقػػؼ حقيقيػػةأو الق بػػأدوار جديػػدة أمػػاـ بعضػػهـ
وكياية وأصولها  ،المعرفة وه  عبارة عف مخطط يراـ ويحدد مصادر المعرفة وقواعدها

صػػػورة أو مخطػػػط توضػػػب عبػػػارة عػػػف وخػػػرا ط المعرفػػػة  ،وطريقػػػة ااػػػتخدامها ،تطورهػػػا
معرفػػػة الخارجيػػػة المضػػافة مػػػف خػػ ؿ تحديػػػد الالمعرفػػة الداخميػػػة لمجامعػػة أو المعرفػػػة 

 وتحديد ما الذى يعرفه اآلخروف وما ه  الع قات بيف مخزونات المعرفة.
هو االاـ الػدارج لمكتبػات  (AIS)وخدمة المعمومات األكاديمية بجامعة بريتوريا 

جامعة بريتوريا وه  عبارة عف منظمة شبكية تتكوف مف عدد مف الوحدات الت  تهدؼ 
 ،هي ػػػة التػػػدريس أعضػػػاءو  ،الطػػػ بكػػػؿ منهػػػا إلػػػ  تقػػػديـ خدمػػػة شػػػاممة لكػػػؿ مػػػف )

والعمػػـو  ،واالقتصػاد ،مثػػؿ مجػاؿ العمػـو اإلناػانيةمػف المجػاالت فػ  العديػد  ،والبػاحثيف(
 والعمـو البيطرية. ،اإلدارية

هػػذا باإلضػػافة إلػػ  وحػػدات الػػدعـ وهػػ  عبػػارة عػػف كيانػػات مثػػؿ اإلدارة الماليػػة 
دارة ا المعمومػػػات  لمعمومػػػات ونظػػػـوالعامػػػة والمرافػػػؽ والصػػػيانة وخدمػػػة المشػػػتريات وا 

 والتكنولوجيا.
  :بجامعة بريتوريا وهماويمكف تمييز نوعيف مف مجتمعات المماراة 

ويشػترؾ فيهػا خدمػة المعمومػات  :مجتمعات المماراة عبر الحػدود التنظيميػة )أ(
ف يتشػاركوف مػع الجامعػة فػ  ناػس واألكاديمية بالجامعة مع منظمات أخػرى بهػا مهنيػ

  :دهـ ف  منظمات مختماة مثؿالمجاؿ رغـ وجو 
  :إدارة المعرفة ف  بريتوريا ة*مجموعة ممارا

والمؤااػات  ،مػف الػدوا ر الحكوميػة أعضػاءومجتمع المماراػة هنػا يتكػوف مػف 
 األكاديمية والمنظمات غير الحكومية المهتمة ب دارة المعرفة.
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نايروف *مجموعة اتحاد مكتبات   Gauteng and Environs Librariesغوتن  وا 
Consortium (GAELIC)، والخدمات الانية:  

األفراد الػػذيف فػػ ؛فػػ  مجػػاؿ الاهراػػةوهػػ  مجموعػػة غيػػر راػػمية لتبػػادؿ المعرفػػة 
 عضػػاءاألمػػع  يتشػػاركوف خبػػراتهـ فػػ  مجػػاؿ الاهراػػة مجػػاؿهػػذا اليممكػػوف خبػػرة فػػ  

  .األخرىخريف مف مختمؼ المؤااات اآل
  :عمـ اآلثار البحرى*مجموعة 

عػػة تركػػز عمػػ  قضػػية عمػػـ اآلثػػار البحػػرى وهػػو العمػػـ الػػذى يػػدرس وهػػذل المجمو 
مػػف خػػ ؿ درااػػة البقايػػا الماديػػة الموجػػود فػػ  تااعػػؿ اإلناػػاف مػػع البحيػػرات واألنهػػار 

 ،مػف جامعػة بريتوريػا وكيػب تػاوف أعضاءولقد اشتممت هذل المجموعة عم   ،البحيرات
 معمومات.  واختصاص

  :ل*المجموعة االفتراضية ألبحاث الميا
بجامعة بريتوريا يعمموف ف  مجاؿ البحػوث  اقام   18اشترؾ ف  هذل المجموعة 

وتكنولوجيػػػا  ،والبي يػػػة ،والهنداػػػية ،والزراعيػػػة ،الما يػػػة مثػػػؿ أقاػػػاـ العمػػػـو الطبيعيػػػة
ولقػػد اشػػترؾ  ،ومجموعػػة مػػف المحاضػػريف المتخصصػػيف فػػ  هػػذا المجػػاؿ ،المعمومػػات
 القضػػايالمناقشػػة   لمماراػػة االفتراضػػمػػف هػػذل األقاػػاـ فػػ  مجتمػػع ا عضػػاءبعػػض األ

 المتعمقة بأبحاث الميال.
  :المجموعة االفتراضية ف  الهنداة المعمارية*

ومحاضػر  ،موعة مف ط ب قاػـ الهنداػة المعماريػة بالجامعػةجوتتكوف هذل الم
 وأخصا   معمومات واألفراد المهتميف بمجاؿ الهنداة المعمارية.

  :فريقية*مجموعة المكتبة البيطرية األ
ف ومجموعة مػف المػزارعيف ولقػد وولقد اشترؾ ف  هذل المجموعة الخبراء والباحث

تتعمؽ بالمػاعز وحيوانػات الت  مشك ت الشبكة اإلنترنت حوؿ  عبرتواصموا مع بعضهـ 
 المنطقة.
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 :الداخمية بجامعة بريتوريا والت  تمثمت ف  اآلت مجتمعات المماراة  )ب(
  :ات*مجموعة متخصص  المعموم

ويتكوف مجتمع المماراة مػف مجموعػة مػف المتخصصػيف فػ  مجػاؿ المعمومػات 
خدمػة المعمومػات األكاديميػة بالجامعػة وتجتمػع المجموعػة المكونة لمف جميع الوحدات 

 لوجه مرة واحدة كؿ شهر. اوجه  
  :المخزوف الرقم *مجموعة 

المعرفػػة مػػف تبػػادؿ  عضػػاءبػػدأت هػػذل المجموعػػة بصػػورة غيػػر راػػمية لتمكػػيف األ
حوؿ "المعرفة الرقميػة" ودورهػا فػ  الوصػوؿ إلػ  المعمومػات المطموبػة مباشػرة وباػرعة 

 فا قة.
  :غير الرامية لكترونية*شبكة خبراء المعمومات اإل 

ولقػػد تػػـ إنشػػاء هػػذل المجموعػػة مػػف خػػ ؿ متخصصػػيف فػػ  خدمػػة المعمومػػات 
اػواء مػف  لكترونيػةاإل  وتتشارؾ هذل المجموعػة قضػية المعمومػات ،األكاديمية بالجامعة
 والهاتؼ. لكترون لوجه أو مف خ ؿ االتصاؿ عبر البريد اإل  اخ ؿ المقاب ت وجه  

  :مجتمعات المماراة ف  جامعة بريتوريا مف خ ؿ عدة مراحؿ ه  تولقد تطور 
ومحاولػػة العثػػور عمػػ  مجػػاؿ  ،بدايػػة تشػػكيؿ مجتمػػع المماراػػة :المرحمػػة األولػػ 

ر دور أخصػػا   المعمومػػات أو صػػوينح ،عضػػاءكة لػػربط األمحػػدد إليجػػاد أرضػػية مشػػتر 
 ،أمػػيف المكتبػػة فػػ  هػػذل المرحمػػة فػػ  تحديػػد المرشػػحيف المنااػػبيف لمجتمػػع المماراػػة

جػػراء  ،وتعريػػؼ اإلدارة عمػػ  مضػػموف مجتمػػع المماراػػة لمحصػػوؿ عمػػ  الػػدعـ الػػ ـز وا 
 المقاب ت وتاهيؿ الحوار الجماع .

ويشػػكموف مجتمػػع المماراػػة ويضػػعوف  امع ػػ عضػػاءيجتمػػع األ :المرحمػػة الثانيػػة
ويقـو أخصا   المعمومات ف  هذل المرحمة بالقياـ بػدور المياػر مػف  ،مباد ه األاااية

مػػف  امع ػػ عضػػاءخػػ ؿ إعػػداد وتياػػير وتوثيػػؽ اجتماعػػات المجموعػػة وتياػػير تواصػػؿ األ
 خ ؿ شبكة اإلنترنت.
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 ،المجتمػػع وعممياتػػه المجتمػػع فػػ  تنايػػذ أنشػػطة أعضػػاءيبػػدأ  :المرحمػػة الثالثػػة
ويقػػـو أخصػػا   المعمومػػات بتصػػميـ وعقػػد النػػدوات والمػػؤتمرات وتحديػػد الػػدعـ الػػ ـز 

 وتنظيـ جدوؿ األعماؿ.
فا دة المجتمع والت  تظهر ف  صورة تبػادؿ المعرفػة بػيف تتضب  :المرحمة الرابعة

ات ويقػـو أخصػا   المعمومػ ،مف خػ ؿ العمػؿ الجمػاع  والتعػاوف مػع بعضػهـ عضاءاأل
نشػاء روابػط عمػ  اإلنترنػت عضاءف  هذل المرحمة بتشجيع األ  ،عم  االلتزاـ بأدوارهـ وا 

قامػة  ،عبػر شػبكة اإلنترنػت ومعالجػة القضػايا التنظيميػة عضػاءونشر قصص عػف األ وا 
 تخاذ القرارات ف  مجتمع المماراة.روابط مع مجتمعات مماراة أخرى والمااعدة ف  ا

مجتمػع المماراػة مػع  أعضاءمرحمة إما أف يتكيؼ ف  هذل ال :المرحمة الخاماة
إلػ  االناصػاؿ عػف  عضػاءاإلبداع أو يضطر األوا إل  االبتكار و الت ييرات الحادثة ويتجه
ويكػػوف دور  ،إذا كػػاف المجتمػػع ال يحقػػؽ الهػػدؼ المرجػػو منػػه االمجتمػػع والمضػػ  قػػدم  

أخػػرى فػػ  أف  إذا رغبػػوا مػػرة عضػػاءأخصػػا   المعمومػػات فػػ  هػػذل المرحمػػة ماػػاعدة األ
 .ايجتمعوا مع  

ولقد ااعدت مجتمعات المماراة ف  جامعة بريتوريا عم  تبادؿ المعرفة ونقمهػا 
ثراء األفكار عبر الحدود التنظيميػة ،إل  اآلخريف وزيػادة االبتكػار وتحػوؿ الكثيػر مػف  ،وا 

وكاف هناؾ العديد مف العوامؿ الت  اػاعدت عمػ  نجػاح  ،المبتد يف إل  خبراء عضاءاأل
  :مجتمعات المماراة بالجامعة تتمثؿ فيما يم 

عمػػػػ   عضػػػػاءفػػػػ  تحايػػػػز األ اأاااػػػػي   احيػػػػث أدت اإلدارة دور   :اشػػػػتراؾ اإلدارة -
 المشاركة ف  مجتمعات المماراة.

 لممشاركة ف  مجتمعات المماراة. عضاءتوفير الوقت ال ـز لأل -
لمكافػػضت فػػ  هػػذل المجتمعػػات با عضػػاءرتػػبط اشػػتراؾ األا :المكافػػضت والحػػوافز -

 عم  االهتماـ بهذل المجتمعات. عضاءوالحوافز المادية مما يحاز األ
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حيث وجػدت الجامعػة أف حجػـ مجتمعػات المماراػة  :حجـ مجتمعات المماراة -
فكممػػا زاد حجػػـ المجموعػػة زادت صػػعوبة  ،اعضػػو   82 – 15المثػػال  يصػػؿ مػػف

 .عضاءتبادؿ المعرفة بيف األ
ث كػاف لػدور أخصػا   المعمومػات دور حيػ :دور الميار ف  مجتمػع المماراػة -

 بارز ف  تنظيـ اجتماعات وأنشطة مجتمعات المماراة.
وصػػػاحات الويػػػب  لكترونػػػ ،ااػػػتخداـ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات مثػػػؿ البريػػػد اإل  -

 مع بعضـ. عضاءوالمدونات وغيرها والت  ااعدت عم  ااتمرار تواصؿ األ
  أستراليا: - اثانيا 

لتػػ  تمثػؿ قػػارة كاممػة وتقػع فػػ  الجػزء الجنػػوب  مػف الكػػرة هػ  الدولػػة الوحيػدة ا أاػتراليا
 The Australianاػترالية إقمػيـ العاصػمة األ :ميمػيف همػاقإلػ  إ أاػترالياوتنقاػـ  ،األرضػية

Capital Territory   واإلقمػػيـ الشػػمالThe Northern Territory،  واػػت واليػػات
 أاػػترالياوجنػػوب  Queenslandوكوينزالنػػد  New South Walesنيواػػاوث ويمػػز  :يهػػ

South Australia  وتاػػػػػمانياTasmania  وفيكتوريػػػػػاVictoria  ال ربيػػػػػة  أاػػػػػترالياو
Western Australia،  أمػػا العاصػػمة فهػػ  كػػانبراCanberra  وتقػػع فػػ  إقمػػيـ العاصػػمة

ػػػ اجنػػوب خػػػط االاػػػتواء وتتػػأثر كثيػػػر   أاػػػترالياكمػػػا تقػػع  ،األاػػترالية الواليػػػات  ابمناخػػه خصوص 
 ،اتتمتع الواليات الشػمالية بطقػس معتػدؿ ورطػب ناػبي   ،وخ ؿ الشتاء ،كوينزالند الشمالية مثؿ

والم ػة الر ياػية  ،بينما تتأثر الواليات الجنوبية بطقس بارد خاصة ف  شػهرى يوليػو وأغاػطس
 4ه  الم ة اإلنجميزية وه  الماتخدمة مف قبؿ معظـ الاكاف ولكػف هنػاؾ حػوال   أاترالياف  

 .(95)ثوف ل ات أخرىم ييف نامة يتحد
 ،كـ مف الشرؽ إلػ  ال ػرب 4222حوال   والت  تمتد أاترالياإل  كبر حجـ دولة  اونظر  

ذلػػؾ إلػػ  وجػػود مػػا ياػػم  بالعزلػػة  ىفمقػػد أد ،كػػـ مػػف الشػػماؿ إلػػ  الجنػػوب 3722وحػػوال  
إف كػؿ هػذل التحػديات الج رافيػة  ،ف  المنػاطؽ الريايػة منهػا بالوحدة خاصة الج رافية والشعور

عمػػ  مجػػاؿ التعمػػيـ وعمػػ  المعممػػيف الػػذيف يحتػػاجوف إلػػ  الػػدعـ المهنػػ  تػػأثير قػػوى  كػػاف لهػػا
 أعضػػاءورغػػـ أف  ،إلػػ  إنشػػاء مجتمعػػات المماراػػة أاػػتراليالػػذا اتجهػػت  ؛والتااعػػؿ مػػع أقػػرانهـ

لوجػه  اتاػاع تهـ اػواء وجه ػهذل المجتمعات قد ال يجتمعوف كؿ يـو ولكنهـ يجدوف قيمػة فػ  
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ا مع ػ فعمػ  حػؿ مشػك تهـ ويناقشػو امع ػ فمعموماتهـ ويعممو ارنت ويتشاركوف مع  أو عبر اإلنت
 .(96)تطمعاتهـ وطموحاتهـ
مجتمعات المماراة ااػتراتيجية أاااػية فػ  تطبيػؽ نظػاـ التػدريب  أاترالياكما اعتبرت 

حيػػث التزمػػت الدولػػة بتػػوفير مػػوارد ها مػػة  ،األاػػترال القػػوم  بقطػػاع التػػدريب والتعمػػيـ المهنػػ  
لممماراػػة يضػػـ أكثػػر مػػف  امجتمع ػػ 48ثػػـ تػػـ بنػػاء  ،8221مجتمػػع تجريبػػ  عػػاـ  16لتمويػػؿ 
وبم  إجمال  المجتمعات التػ  تػـ تمويمهػا منػذ عػاـ  ،8223عاـ  أاتراليامشارؾ حوؿ  8383
اـ بػػه قطػػاع وأوضػػب التقػػويـ الػػذى قػػ ،مػػا يزيػػد عػػف ما ػػة مجتمػػع ،8226حتػػ  عػػاـ  8221

أف مجتمػػع المماراػػة يتػػيب الاػػبؿ المنااػػبة لزيػػادة رأس  األاػػترال التػػدريب والتعمػػيـ المهنػػ  
مػف تنميػة وتواػيع نطػاؽ ع قػاتهـ مػع أقػرانهـ ومػع ف المماراػيف ك ػم  كمػا ي   ،اع مػالماؿ االجت

 .(97)األاترال والتعميـ المهن  الما وليف ف  قطاع الصناعة والتدريب 
   :األستراليةارسة فى بعض الجامعات مجتمعات المم

ماعيػة بػيف األكػاديمييف وضػرورة تجالع قػات االاترالية أهمية لقد أظهرت الدرااات  األ
وتعتبػر مجتمعػات المماراػة  ،التوصؿ إلػ  واػيمة تمكػف األكػاديمييف مػف االتصػاؿ مػع بعضػهـ

فكمػػػا تبنػػػت  ،ةالياػػػتر األجامعػػػات ال فػػػ  امػػػف أهػػػـ تمػػػؾ الواػػػا ؿ التػػػ  يػػػتـ ااػػػتخدامها حالي ػػػ
فػػ ف الجامعػػات لػػـ  أاػػتراليا،المؤااػػات الصػػناعية مجتمعػػات المماراػػة لتطػػوير الصػػناعة فػػ  

لجػػأت الجامعػػات إلػػ  بنػػاء مجتمعػػات المماراػػة  فقػػدتختمػػؼ عػػف هػػذل المؤااػػات الصػػناعية 
 ؛وكانت هناؾ أمثمػة عديػدة عمػ  ذلػؾ ،الكتااب المعرفة وتطبيقها وتبادلها ونقمها إل  اآلخريف

مجتمعػػػػات تقػػػػـو عمػػػػ  دعػػػػـ  Griffith Universityوثيقػػػػة ايااػػػػات جامعػػػػة جرياػػػػث ف
قد قامت الجامعة بتصميـ وبناء خماػة مجتمعػات مماراػة بالجامعػة تعمػؿ لمػدة إذ  ؛المماراة

بتعيػيف اثنػيف مػف  Deakin Universityكما قامت جامعة ديكيف  ،اتقريب   اخماة عشر شهر  
لمعمػػؿ مػػع فريػػؽ متخصػػص لتطػػوير بػػرامج  8227عػػاـ الػػتعمُّـ التعمػػيـ و معهػػد  مػػفاألكػػاديمييف 

ولقد قامت جامعة ديكيف بهػذل المبػادرة لػدعـ ماػودة خطػة الجامعػة لعػاـ  ،مجتمعات المماراة
هي ػة التػدريس فػ  ضػوء  أعضػاءوالت  أشػارت إلػ  ضػرورة دعػـ وتشػجيع اجتماعػات  8228

ينزالنػػػد بػػػدأت جامعػػػة جنػػػوب كو كمػػػا  ،اهتمامػػػاتهـ المشػػػتركة لتطػػػوير جوانػػػب التعمػػػيـ والػػػتعمـ
University of Southern Queensland  بتكميػؼ  8226مف خػ ؿ منحػة داخميػة عػاـ

الجامعػة لدرااػة وفهػـ التحػديات التػ  تواجػه بنػاء مجتمعػات  المماراػة فػ   أعضػاءثنيف مف ا
 .(98)المجتمع األكاديم 
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لايااػة  ا  أخػرى طبق ػمػف جامعػة إلػولقد اختمؼ الهدؼ مف بناء مجتمعػات المماراػة 
والقضايا والمشك ت الت  تاػع  الجامعػة إلػ  حمهػا ومػف أهػـ هػذل القضػايا  ،افهادالجامعة وأه

   :ما يم 
  :التنمية المهنية (1)

 University of Southern Queensland :(99)جامعة جنوب كوينزالند

ب الارديػة والمؤااػية تحديات كبيرة تتعمؽ بالمطالػ األاترال يواجه قطاع التعميـ العال  
جػودة  اػترالية عمػ  تحاػيفاألولقد ااعدت مجتمعات المماراة بعػض الجامعػات  ،والمجتمعية
هي ػػة التػػدريس خاصػػة فػػ  كميػػة اآلداب بجامعػػة جنػػوب  عضػػاءوالتنميػػة المهنيػػة أل ،التػػدريس
تصػػميـ  :فمقػػد أقامػػت الجامعػػة مجتمػػع مماراػػة متميػػز شػػمؿ عػػدة موضػػوعات مثػػؿ ،كوينزالنػػد

كمػا تػـ  ،وااػتراتيجيات االحتاػاظ بػالط ب ،واػمات الخػريجيف ،ودمج القػيـ األكاديميػة ،قررالم
فػػ  التطػػوير المهنػػ   المماراػػة مجتمػػعاراػػة لمتعػػرؼ إلػػ  أى مػػدى قػػد أثػػر تقيػػيـ مجتمػػع المم

ومػػدى قدرتػػه عمػػػ  نشػػر أفضػػؿ المماراػػػات لتعزيػػز جػػودة التعمػػػيـ  ،هي ػػة التػػػدريس عضػػاءأل
 والتعمـ.

كػػرة مجتمعػػات المماراػػة فػػ  جامعػػة جنػػوب كوينزالنػػد بالتعػػاوف بػػيف كميػػة فولقػػد نشػػأت 
ولقػػػد تػػػـ تخصػػػيص مجتمعػػػات  ،وكميػػػة اآلداب ،ـووحػػػدة مػػػوارد التعمػػػيـ والػػػتعمُّ  ،إدارة األعمػػػاؿ
هػػؤالء ؛ فبالتػػدريس لطػػ ب الارقػػة األولػػ  فهي ػػة التػػدريس الػػذيف يقومػػو عضػػاءالمماراػػة أل

ات محػػددة حتػػ  ياػػػاعدوا الطػػ ب عمػػػ  اجتيػػاز هػػػذل ينب ػػ  أف تكػػػوف لػػديهـ مهػػػار  عضػػاءاأل
فالعديد مف هؤالء الط ب يختبروف تحوالت اجتماعيػة وشخصػية وأكاديميػة  ؛المرحمة االنتقالية

ريس ماػػ ولية كبيػػرة تجػػال دهي ػة التػػ أعضػػاءلػػذا يكػوف عمػػ  عػػاتؽ  ؛عنػد التحػػاقهـ بالجامعػػات
 هؤالء الط ب.

فكانػػت  عضػػاءأمػػا عػػف اجتماعػػات األ ،8226وكانػػت بدايػػة مجتمعػػات المماراػػة عػػاـ 
وتػػـ الحصػػوؿ عمػػ  تمويػػؿ المجتمػػع مػػف  ،تعقػػد فػػ  كميػػة اآلداب مػػف شػػهر فبرايػػر إلػػ  نػػوفمبر

كما تػـ ااػتكماؿ بػاق  التمويػؿ مػف قبػؿ صػناديؽ  ،التعميـ والتدريس بكمية اآلدابلجنة تحايف 
 البحوث.

   :ولقد تألؼ مشروع مجتمع المماراة مف مرحمتيف
هي ػة التػدريس يحتػوى  عضػاءعبػارة عػف ااػتط ع عبػر اإلنترنػت أل :األولػ  المرحمة -

عمػػ  مجموعػػة أاػػ مة تتعمػػؽ بواجبػػاتهـ وتصػػوراتهـ حػػوؿ التحػػديات األاااػػية التػػ  
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 ،ومػػػدى ااػػػتيعابهـ لمبػػػادرات التعمػػػيـ والتػػػدريس عمػػػ  ماػػػتوى الجامعػػػة ،يواجهونهػػػا
 وكذلؾ رؤيتهـ حوؿ مدى إمكانية تطوير ممارااتهـ.

 عضػاءجتماعػات والمقػاب ت التطوعيػة شػبه المنظمػة ألتألات مف اال :حمة الثانيةالمر  -
وف  نهاية كؿ اجتمػاع كػاف هنػاؾ ااػتط ع رأى عبػارة عػف أاػ مة  ،المماراةمجتمع 

وتحديػد  ،هي ة التدريس عػف مػدى ااػتاادتهـ مػف االجتمػاع عضاءماتوحة موجهة أل
ومػدى تػأثير  ،ر مجتمػع المماراػةالمميزات وجوانب القصػور ومقترحػاتهـ حػوؿ تطػوي

 هي ة التدريس. أعضاءمجتمع المماراة عم  مماراات 

الشػهر  فمجتمع المماراػة يتقػابموف يػـو الخمػيس مػف األاػبوع الرابػع مػ أعضاءوكاف 
هي ػػة  عضػػاءاػػر ألي  ويتكػػوف المجتمػػع مػػف م   ،بػػيف الاػػاعة الثانيػػة ماػػاء  وحتػػ  الرابعػػة ماػػاء  

 – 6يصػؿ عػددهـ مػف  أعضػاءومجموعػة  ،دعـ التعميـ والتػدريسار مف وحدة ي  وم   ،التدريس
مػػف  عضػػاءورغػػـ أف األ ،وماػػ وؿ االتصػػاؿ بػػيف الكميػػات ،مػػف تخصصػػات مختماػػة أعضػػاء 9

تخصصػػات مختماػػة إال أف الػػرابط المشػػترؾ بيػػنهـ هػػو أنهػػـ يقومػػوف بالتػػدريس لطػػ ب الارقػػة 
 األول .

ية مثػػؿ ااػتراتيجيات االحتاػػاظ وركػزت موضػوعات مجتمػػع المماراػة عمػػ  قضػايا أاااػ
 كاديمية.والقيـ األ  ،وتصميـ مقررات الارقة األول  ،بالط ب

   :تقييـ مجتمع المماراة
 ،والتحميػؿ النػوع  لمبيانػات ،هي ػة التػدريس أعضاءـ المجتمع عم  مقاب ت ياعتمد تقي

ولقػد  ،ألفضػؿهي ػة التػدريس إلػ  ا أعضػاءوتوصمت نتا ج التقييـ إل  تطوير وت يير مماراػات 
 ػػة هي أعضػػاءأف مجتمػػع المماراػػة قػػد اػػاعد فػػ  ت ييػػر ثقافػػة  عضػػاءاعتبػػر العديػػد مػػف األ

نػادر  ايعتبػر أمػر   األاػترال التعمػيـ  جرغـ أف الت يير ف  المماراات التدرياية ف  برامالتدريس 
 .االحدوث حيث تاتخدـ معظـ الجامعات ناس الطرؽ التدرياية الت  تتبعها دا م  

فػػ  مجتمػػع المماراػػة قػػد وفػػرت الارصػػة  عضػػاءاألهػػرت النتػػا ج أف اجتماعػػات كمػػا أظ
المماراػػات التدرياػػية ومعرفػػة مػػا ياعمػػه اآلخػػروف فػػ  لمقابمػػة اآلخػػريف وتبػػادؿ أمثمػػة حػػوؿ 

هي ػػػة  أعضػػػاءفػػػ  تزويػػػد  اأاااػػػي   اكمػػػا أدى مجتمػػػع المماراػػػة دور   ،التخصصػػػات المختماػػػة
الهػدؼ  "ت ييػر"أجندة الجدد والقدام  وضع  عضاءطاع األواات ،التدريس الجدد بالخبرة ال زمة

هي ػػة التػػدريس عمػػ   أعضػػاءمنهػػا الضػػ ط عمػػ  اإلدارة فػػ  الجامعػػة لضػػرورة ت ييػػر مماراػػات 
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قامة مزيػد مػف  عضاءماتوى الجامعة بالكامؿ ورغبة األ ف  الحصوؿ عم  مزيد مف التدريب وا 
ف تمت مقابمتهـ عم  قيػامهـ بػ جراء العديػد الذي عضاءفمقد أقر غالبية األ ،مجتمعات المماراة

مػػػف الت ييػػػرات المخططػػػة لمماراػػػاتهـ التدرياػػػية كنتيجػػػة مباشػػػرة النضػػػمامهـ إلػػػ  مجتمػػػع 
 المماراة.

   لتتونن::اإلالتعلُّم  (2)

 The Australian Catholic University :(122)اتراليةالجامعة الكاثوليكية األ
وهػػ  جامعػػة حكوميػػة لهػػا  ،ـ1991عػػاـ  اػػترالياأتػػـ افتتػػاح الجامعػػة الكاثوليكيػػة فػػ  

وعمػػـو  ،والجامعػػة تحتػػوى عمػػ  كميػػة العمػػـو والانػػوف والتربيػػة أاػػتراليا،فػػروع فػػ  جميػػع أنحػػاء 
وبػرامج أخػرى تػتـ  ،لوجػه اويوجد بالجامعة برامج تعميمية تتـ وجه ػ ،والامااة والعقيدة ،الصحة

   :جامعة وهماف لمدرااة بالاف أاااياوهناؾ نمط ،عبر اإلنترنت
الػػػػتعمُّـ لوجػػػػه ويصػػػػاحبه  االػػػػذى يػػػػتـ وجه ػػػػالػػػػتعمُّـ وهػػػػو  ،الكتروني ػػػػإالمعػػػػزز الػػػػتعمُّـ  -

 .لكترون اإل 

 ،بشػػكؿ كامػؿ حيػػث يػػدرس الطػ ب عػػف بعػػد مػف خػػ ؿ الايػػديوهات لكترونػػ اإل الػتعمُّـ  -
 إل  جانب مجموعة مف الواا ط األخرى مثؿ برامج الب  دى إؼ.

 جميػػع أنحػػاءمػػف مختمػػؼ فروعهػػا فػػ   عضػػاءتجمػػع األالجامعػػة أف ولقػػد ااػػتطاعت 
ولقػد كػاف المشػروع مػف ضػمف خطػة  لكترونػ ،ـ اإل ف  مشروع مجتمع المماراػة لمػتعمُّ  أاتراليا

هػػذل الخطػػة ضػػرورة تقػػديـ الػػدعـ والتػػدريب فمقػػد حػػددت  ،ـالجامعػػة االاػػتراتيجية لمتعمػػيـ والػػتعمُّ 
 .لكترون اإل التعمُّـ ؿ هي ة التدريس والط ب والعامميف ف  مجا عضاءأل

   :إدارة المشروع
وكانػػت هنػػاؾ لجنػػػة  ،الجامعػػة لمشػػ وف األكاديميػػػة برعايػػة المشػػروعقػػاـ نا ػػب ر ػػيس 

كمػا كانػت هنػاؾ  ،المتابعة والمراقبة الت  قامت بوضع خطػة المشػروع وكتابػة داػتور المشػروع
ومػدير  ،ـركز التعمػيـ والػتعمُّ ومدير م ،لجنة اإلدارة والقيادة والت  تألات مف نا ب ر يس الجامعة

كمػا تػـ التعاقػد مػع  ،ومػدير المكتبػات ،ومدير قاـ تكنولوجيػا المعمومػات ،إدارة التدريس المرف
عقميػػة  امػػدير المشػػروع الػػذى يعمػػؿ عمػػ  تحقيػػؽ أهػػداؼ المشػػروع وتػػـ اختيػػارل بحيػػث يكػػوف ذ

 .عضاءاأل ما يام  باالشتباؾ الثقاف  الناتج عف اخت ؼ ثقافات قادرة عم  فهـ
ولقػػد عمػػؿ فريػػؽ إدارة المشػػروع فػػ  البدايػػة بشػػكؿ افتراضػػ  حيػػث أف كافػػة مقػػاب ت 

وتمػػت الموافقػػة عمػػ  ايااػػة إدارة  ،س وعبػػر الهػػاتؼنالاريػػؽ كانػػت تػػتـ عبػػر الايػػديو كػػونارا
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الجامعػػة بتطبيػػؽ كافػػة االاػػتراتيجيات األاااػػية وتػػوفير والتزمػػت  ،8227المشػػروع فػػ  يوليػػو 
بنظػػاـ الػػدواـ الجز ػػ   أعضػػاءوبجانػػب فريػػؽ إدارة المشػػروع  تػػـ انتػػداب  ،لمشػػروعأدوات إدارة ا

مػف قبػؿ مجموعػة مػف الوحػدات تتضػمف وحػدة العػامميف فػ  الهي ػة اإلرشػادية األكاديميػة عبػر 
كما تػـ اختيػار عضػويف  ،هي ة التدريس القدام  بها أعضاءوتـ اختيار عضويف مف  ،اإلنترنت

واثنػػيف مػػف العػػامميف فػػ  البنيػػة التحتيػػة  ،المكتبػػة أعضػػاءأحػػد و  ،الػػدعـ الانػػ  أعضػػاءمػػف 
 لتكنولوجيا المعمومات والدعـ الط ب .

  :تنايذ المشروع
إف تجربة الاريؽ المختمط كانت أكثر إثارة لمتحدى باػبب الطبيعػة االفتراضػية لممشػروع 

مختماػة فػ  ف فػ  مختمػؼ فػروع الجامعػة فػ  منػاطؽ وشر تالاريؽ من أعضاءف ،وطريقة تنايذل
مػف تخصصػات مختماػة الاريػؽ  أعضػاءكمػا أف  ،لوجه كاريػؽ كامػؿ اولـ يتقابموا وجه   أاتراليا

 ا ااعد عم  تبادؿ المعرفة بينهـ.مم
القػدام  بػأدوار متميػزة حيػث عممػوا كماتشػاريف عبػر هي ػة التػدريس  أعضػاءولقد قػاـ 

هي ػة  أعضػاءمع زم  هـ مف  كترون لاإل التعمُّـ اإلنترنت وقاموا بنشر خبراتهـ ومعارفهـ بشأف 
كمػا  ،التدريس مف خ ؿ ندوات الايػديو كػونارانس األاػبوعية والتواصػؿ عبػر موقػع بػ ؾ بػورد

خػاص  إلكترونػ لوجػه وتػـ إعػداد بريػد  اكاف هناؾ تواصؿ عف طريػؽ الجماػات التػ  تػتـ وجه ػ
جابة األا مة المتعمقة ب  .لكترون اإل التعمُّـ بطرح وا 

مػػف ذوى الخبػػرة فػػ  هػػذا المجػػاؿ تقػػديـ محاضػػرات عبػػر اإلنترنػػت  ضػػاءعوااػػتطاع األ
المشروع جميػع ماػاهمات ولقد قدرت إدارة  ،الجدد ف  هذا المجاؿ عضاءودعـ زم  هـ مف األ

 عضػاءحيػث كػاف هنػاؾ مجموعػة مػف القػرارات تتعمػؽ بالمكافػضت والحػوافز ليشػعر األ ،عضاءاأل
.  بالتقدير ال ـز

وتػـ رفعهػا ااؿ المكتبة فقد قاـ ب عداد تقارير عف تطور المشروع أما عف مندوب أو مر 
واإلعػ ف عػف  ،عضػاءكما كانت مهمته بػث روح الحمػاس لػدى األ ،إدارة المشروع أعضاءإل  

ومااعدة الط ب فػ  حػؿ  ،عم  الموقع المخصص لممكتبة لكترون المصادر الجديدة لمتعمـ اإل 
ولقػد تػـ  ،ركتهـ المعػارؼ مػف خػ ؿ ورش العمػؿ  ومشػاالمشك ت المتعمقة بالجانب التكنولوج

ربط خطة الجودة بالجامعة مػع خطػة المشػروع حتػ  يكػوف هنػاؾ تنااػؽ بػيف أهػداؼ الجامعػة 
 وأهداؼ المشروع.
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   :أدوات التواصؿ ف  المشروع
ومػػؤتمرات الايػػديو  ،مػػف خػػ ؿ موقػػع المشػػروع عضػػاءعنػػد بدايػػة المشػػروع تواصػػؿ األ

حمػة تطػػوير المشػروع كػػاف هنػػاؾ اجتماعػات منتظمػػة بػيف مػػدير المشػػروع وخػػ ؿ مر  ،الجماعيػة
 ،وتقػديـ الت ذيػة الراجعػة ،مشػروعومراجعػة خطػط ال ،وباق  الاريػؽ لتقػديـ تقريػر عػف المشػروع

الاريػػؽ مػػف إدارة المخػػاطر فػػ  المشػػروع  أعضػػاءاػػجؿ لممخػػاطر حتػػ  يػػتمكف  هنػػاؾكػػاف كمػػا 
مرحمة التنايػذ كانػت هنػاؾ أنشػطة ترويجيػة لممشػروع  وخ ؿ ،كجزء ال يتجزأ مف إدارة المشروع

 وتـ النشر عف المشروع ف  مج ت ومقاالت الجامعة. ،مثؿ الممصقات
   :إدارة المعرفة (3)

 Griffith University                                               :(121)جامعة جرياث
وعيػػػة وتعتمػػػد عمػػػ  رغبػػػة تتميػػػز مجتمعػػػات المماراػػػة فػػػ  جامعػػػة جرياػػػث بأنهػػػا تط

 ،ف  المشاركة بهذل المجتمعات وتاػاعمهـ الماػتمر لتطػوير مجػاؿ المماراػة المختػار عضاءاأل
وتنميػػة  ،وحػػؿ المشػػك ت ،وتقػػـو مجتمعػػات المماراػػة فػػ  جامعػػة جرياػػث عمػػ  تبػػادؿ المعرفػػة

بهػػذا و  ،كمنتػػدى ااتشػػارى وقنػػاة لممعمومػػات كمػػا تعمػػؿ ،وتعزيػػز االبتكػػار ،أفضػػؿ المماراػػات
 ،ـاالاػػتراتيجية فػػ  التعمػػيـ والػػتعمُّ  امعػػة خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بأولوياتهػػايمكنهػػا دعػػـ عمػػؿ الج

 والمااهمة ف  بناء المعرفة وتحايف النتا ج.
   :ال رض مف إنشاء مجتمعات المماراة بجامعة جرياث-1

تػـ إنشػػاء مجتمعػػات المماراػة فػػ  جامعػػة جرياػػث كااػتراتيجية لبنػػاء المعرفػػة ولتعزيػػز 
   :أو أكثر مف األولويات التالية ةلذا تركز مجتمعات المماراة عم  واحد ؛أفضؿ المماراات

   :بناء المعرفة وتبادلها )أ(
بنػػاء معرفػػة ؛ فعتبػػر بنػػاء المعرفػػة وتبادلهػػا مػػف المهػػاـ الر ياػػية لمجتمعػػات المماراػػةي

ز مجتمعػػػات لػػػذا تركػػػ ؛فػػػ  جامعػػػة جرياػػػثالػػػتعمُّـ التعمػػػيـ و جديػػػدة مػػػف شػػػأنه تحاػػػيف نوعيػػػة 
عمػ   اوتبادلها مع التركيز أيض  المماراة عم  البحث عف المعرفة وترتيبها وتنظيمها وتوزيعها 

 مؿء الاجوات المعرفية.
   :حؿ المشك ت )ب(

حيػػػث يقػػػـو  ،معظػػػـ مجتمعػػػات المماراػػػة لػػػديها عنصػػػر مشػػػترؾ وهػػػو حػػػؿ المشػػػك ت
 المشك ت األاااية بالجامعة.اآلخريف لحؿ  عضاءمف ذوى الخبرة بالتعاوف مع األ عضاءاأل
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   :)ج( أفضؿ المماراات
وقػػػد يكػػػوف مػػػف ضػػػمف  ،ونشػػػرها ،يركػػػز مجتمػػػع المماراػػػة عمػػػ  تطػػػوير المماراػػػات

 مشروعات هذا المجتمع توثيؽ هذل المماراات والعمؿ عم  نشرها داخؿ الجامعة.
   :)د( التعاوف

ضػػايا ذات أهميػػة اػػتند إلػػ  قألنهػػا ت عضػػاءتقػػـو مجتمعػػات المماراػػة عمػػ  تعػػاوف األ
عمػ   عضػاءوياػاعد التعػاوف بػيف األ ،، وتركز عم  مجاالت المعرفة الجديػدة والناشػ ةمشتركة

 النشر الاريع لألفكار والموارد الجديدة.
   :العضوية -8

ويمكػػػف الحصػػػوؿ عمػػػ   ،بجامعػػػة جرياػػػث عضػػػاءتخصػػػص مجتمعػػػات المماراػػػة لأل
نطاؽ كػؿ مجتمػع مماراػة وال ػرض منػه  كما تعمؿ الجامعة عم  تحديد ،العضوية مف الجامعة

 ل نضماـ إليه. عضاءقبؿ دعوة األ
   :أهداؼ مجتمعات المماراة -3

إف الهػػػػدؼ األاااػػػػ  لمجتمعػػػػات المماراػػػػة فػػػػ  الجامعػػػػة هػػػػو تحقيػػػػؽ األولويػػػػات 
االاػػتراتيجية لمجامعػػة والمتمثمػػة فػػ  تعزيػػز التعػػاوف بػػيف التخصصػػات المختماػػة مػػف أجػػؿ بنػػاء 

ويػتـ تحقيػؽ  ،لذا يتـ تشجيع كؿ مجتمع مماراة عم  تحديد أهدافه الخاصة ؛المعرفة وتبادلها
ويػتـ تقػديـ هػذل النتػا ج والتوقعػات فػ   ،ألهداؼ هػذا المجتمػع عضاءذلؾ مف خ ؿ توقعات األ

وبمجػرد االتاػاؽ يػتـ نشػر  ،حتػ  يػتـ االتاػاؽ حػوؿ أهػداؼ المجتمػع عضػاءاالجتماع األوؿ لأل
 .عضاءكما يتـ مراجعتها بشكؿ دورى بالتشاور مع األ ،ةاألهداؼ عم  ماتوى الجامع

   :مبادئ تش يؿ مجتمعات المماراة -4
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   :التالية ئمع مراعاة المبادتش يؿ مجتمعات المماراة ف  جامعة جرياث  يتـ
 اإلع ف عف مواعيد كؿ اجتماع قبؿ شهر واحد عم  األقؿ. -أ
ك عضاءـ األتااعد االجتماعات عم  تعمُّ أف  -ب  اابهـ معارؼ جديدة.وا 
 بانتظاـ ف  أعماؿ وأنشطة المجتمع. عضاءاأل مااهمة -ج
وتحديػد الموضػوعات التػ  اػيتـ مناقشػتها  ،تحديد جدوؿ أعماؿ رام  لكؿ مجتمع -د

حالة بنود هذل المناقشات إل  الر يس والمناؽ.  ف  االجتماعات وا 
 تحديد اجؿ لكؿ عضو يشمؿ اختصاصه وخبراته. -هػ
 عم  الخصوصية والارية داخؿ المجتمع.الحااظ  -و
 بعد كؿ جماة. عضاءتوزيع ممخص خاص بالمناقشات عم  األ -ى
 تدوير منصب الر يس كؿ ث ثة أشهر. -ز

   :التنايؽ والدعـ-5
كمػػػا تػػػوفر أمػػػاكف  ،لمجتمعػػػات المماراػػػة بهػػػاا عممي ػػػ اتػػػوفر جامعػػػة جرياػػػث مناػػػق  

كمػػا تشػػجع الجامعػػة  ،والػػدعـ اإلدارى ،حاجػػةوتقػػديـ الوجبػػات عنػػد ال ،االجتماعػػات والصػػيانة
 ،عضػػاءعمػػ  قيمتهػػا بالناػػبة لأل ي ػػاقو  امجتمعػات المماراػػة ذاتيػػة الػػدعـ ألف ذلػػؾ يعتبػػر مؤشػر  

وهناؾ مجموعة مف اآلليات قد تااعد ف  تشػجيع الػدعـ الػذات  لمجتمعػات المماراػة منهػا مػا 
   :يم 
وغيرهػا مػف  ،والمحاػز فػ  االجتماعػاتعم  القياـ بدور المنشط  عضاءتشجيع األيمكف  -أ

 األنشطة وذلؾ لتبادؿ المعرفة والخبرات.
مجتمػػع المماراػػة بتػػوفير الػػدعـ التشػػ يم  عبػػر  أعضػػاءخػػ ؿ مرحمػػة التأاػػيس يقػػـو  -ب

   :اإلنترنت مف خ ؿ األنشطة التالية
 .لكترون عم  المناقشة عبر البريد اإل  عضاءتشجيع مشاركة األ -

 بمجتمع المماراة حت  تكوف أداة مايدة لتبادؿ المعرفة. إنشاء صاحة ويب خاصة -

 يمكف إنشاء روابط عبر اإلنترنت توفر معمومات حوؿ مجتمعات المماراة بالجامعة. -
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   :أعماؿ المناؽ-6
عمػ  الػدعـ الػذات  إلػ  حػد كبيػر ويتنػاقص  اعندما ينضج مجتمع المماراة يصبب قادر  

االاػتمرارية وضػماف تحقيػؽ المجتمػع ألهدافػه ينب ػ  ولكف لمحااظ عمػ   ،دور التنايؽ والدعـ
   :عم  المناؽ القياـ باألنشطة التالية

 وصاحة الويب. لكترون عبر البريد اإل  عضاءتاجيؿ مشاركات األ -

 تحديث صاحة الويب. -

 تنظيـ أماكف االجتماعات والمطاعـ. -

 عم  حضور االجتماعات. عضاءتحايز األ -

 المعمومات المايدة.إعداد مجتمع المماراة بالمواد و  -

 تبادؿ المعمومات حوؿ الزا ريف والخبراء واألحداث األخرى ذات الصمة. -

 :التقييـ -7
كمػا يػتـ  ،وتعميقػاتهـ عضػاءيتـ تقيػيـ مجتمػع المماراػة مػف خػ ؿ تحميػؿ مشػاركات األ

   :كما يشمؿ التقييـ ما يم  ،تقييـ نتا ج المجتمع بشكؿ دورى
 ماتوى المشاركة ف  المناقشات. -

 العروض التقديمية واالجتماعات. -

 المشاركيف. عضاءأنشطة وأعماؿ األ -

 نابة حضور االجتماعات. -

 .عضاءرضا األ -

 المماراات.أفضؿ  -
   :إغ ؽ مجتمع المماراة -8

   :قد يتـ إغ ؽ مجتمع المماراة ف  أى مف الحاالت اآلتية
 المجموعة. أعضاءتوقؼ نشاط  -

 تحقيؽ المجتمع لم رض الر يس منه. -

 توصمت نتا ج التقييـ أف المجتمع لـ يعد يخدـ ال رض الذى أنشو مف أجمه.إذا  -

   :وعند إغ ؽ مجتمع المماراة ينب   التركيز عم  اآلت 
 حوؿ إغ ؽ مجتمع المماراة. عضاءااتشارة األ -
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 إنجازات المجموعة.ونشر تحديد  -

 .عضاءبمااهمات األاالعتراؼ  -

كمػا يمكػف  ،المماراػة اػيتـ إغ قػه بشكؿ رام  بأف مجتمػع عضاءإخطار جميع األ -
 .لكترون إرااؿ اإلخطارات عبر البريد اإل 

   :الواليات المتحدة األمريكية - اثالث  
تقػػػػع الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة فػػػػ  قػػػػارة أمريكػػػػا الشػػػػمالية عمػػػػ  ماػػػػاحة قػػػػدرها 

لمحػػيط ا االمحػػيط األطماػػ  وغرب ػػ اكنػػدا وشػػرق   وتحػػدها شػػماال   ،امربع ػػ اكيمػػو متػػر   9848696
وتتعػدد صػور المنػاخ فػ  الواليػات المتحػدة األمريكيػة نتيجػة التاػاع  ،المكايؾ االهادى وجنوب  

تتميػز بػاخت ؼ المنػاخ مػف منطقػة ولهػذا ف نهػا  ؛المااحة وامتدادها عم  دوا ر عرض مختماة
 .(128) إل  أخرى فمنها القارى واالاتوا   والمعتدؿ والقطب  )البارد(

الػػذيف هػاجروا مػػف كػػؿ  ،مريكػ  مػػف مػزيج مػػف األعػػراؽ واألجنػاسالمجتمػػع األ"يتكػوف و
إضافة لاػكانها األصػمييف ممػف عرفػوا بػالهنود الحمػر. وأكثػر مػا  ،القارات إل  األراض  الجديدة

حريػة التعبيػر واتخػاذ يميز المجتمع األمريك  احترامػه لماػرد الػذى يكاػؿ لػه الداػتور واألعػراؼ 
والتعايش الامم  بػيف األديػاف والثقافػات. وبقػدر مػا هػو حػؽ  ،والحؽ ف  حياة كريمة ،القرارات

لمارد أف يتمتع بحريته ف ف القوانيف تػردع مػف ياػع  الاػت  ؿ حريتػه فػ  التعػدى عمػ  حريػة 
 .(123)اآلخريف"

ف  الواليات المتحدة األمريكية فػ  مختمػؼ المجػاالت إال وعم  الرغـ مف التقدـ الحادث 
وصػػمت إلػػ  الػػدور البػػارز لمع قػػات والتاػػاع ت االجتماعيػػة فػػ  أف العديػػد مػػف الدرااػػات قػػد ت

 عممية التعمـ.
 United States Officeفمقد أشار مكتب الواليات المتحػدة إلدارة شػ وف المػوظايف 

of Personnel Management د اػاعد المػوظايف عمػ  مجتمع المماراة قػف إنشاء إل  أ
كمػػا تػػـ ااػػتخداـ مجتمعػػات المماراػػة  ،معػػارفهـ وتبػػادؿ ،مػػف بعضػػهـالػػتعمُّـ ، و حػػؿ مشػػك تهـ

لدعـ وتحقيؽ األهداؼ االاتراتيجية لمكتب الواليات المتحدة إلدارة شػ وف المػوظايف مػف خػ ؿ 
والتركيػػز عمػػ  التعمػػيـ الماػػتمر والتػػدريب ممػػا  ،تطػػوير أفضػػؿ المماراػػات المتعمقػػة بػػالتوظيؼ

اء مجتمعػات مماراػة لممػوظايف الػذيف كما أف إنش ،ااعد الموظايف عم  تحقيؽ أهداؼ العمؿ
 .(124)نقؿ خبراتهـ إل  الموظايف الجدد ااعد عم وصموا إل  اف التقاعد 
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وف  مجاؿ التعمػيـ قبػؿ الجػامع  أشػار تقريػر مكتػب تكنولوجيػا التعمػيـ فػ  وزارة التعمػيـ 
 The U.S. Department of Education Office of Educationalاألمريكيػة 

Technology (OET)   أف مشػػاركة المعممػػيف والطػػ ب فػػ  مجتمعػػات المماراػػة عبػػر إلػػ
   :(125)أهمية كبيرة يمكف تصنياها عم  النحو التال  ااإلنترنت كانت له

   :مباشرة )تحدث مف خ ؿ المشاركة ف  األنشطة المجتمعية(أهمية -أ
 شعور أقؿ بالعزلة. -

 االنخراط ف  محادثات مهنية مع المعمميف. -

 والدعـ. تمق  المااعدة -

 تقديـ المشورة أو التشجيع. -
   :محتممة )المعرفة والموارد والع قات الت  يمكف أف تكوف مايدة ف  الماتقبؿ(أهمية -ب

 تعميؽ المعرفة مف خ ؿ عمميات المشاركة المنظمة. -

 الحصوؿ عم  منظور أواع مف خ ؿ المماراة. -

 زيادة الثقة بالناس والشعور بالهوية المهنية. -

 كة االتصاالت المهنية.توايع شب -

 الوصوؿ إل  الموارد واألدوات. -

 زيادة الثقة ف  األفراد والجماعة. -
   :األهمية التطبيقية )الت ييرات ف  المماراة(-ج

 ااتطاع المعمموف ترجمة المعرفة إل  مماراة. -

 قاـ المعمموف بتطبيؽ األفكار والدروس الماتاادة مف المجتمع داخؿ قاعة الدرس. -

 .المدرا  الاصؿداخؿ اراات ممالت يير  -

 ااتطاع المعمموف ت يير الطرؽ الت  تبادلوا بها المعرفة مع أقرانهـ. -

 بدء تجارب التنمية المهنية لممعمميف اآلخريف. -

 إنشاء التجهيزات والمواد ال زمة ل اتخداـ مف قبؿ المعمميف اآلخريف. -

 اآلخريف لتقديـ المؤتمرات والندوات. عضاءالتعاوف مع األ -
   :األهمية المحققة )التحاينات ف  النتا ج الناتجة عف التطبيؽ( -د

 داخؿ المؤااة التعميمية.التعمُّـ تحايف التواصؿ و  -
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إنتػػاج المعرفػػة التػػ  تػػؤثر عمػػ  الايااػػة التعميميػػة عمػػ  ماػػتوى المقاطعػػة والدولػػة  -
 والماتوى الوطن .

   :إعادة صياغة القيمة )الت ييرات ف  فهـ النجاح(-هػ
الحػػوار عػػال  الجػػودة فػػ  إعػػادة التاكيػػر فػػ  وجهػػات نظػػر المشػػاركيف حػػوؿ تاػػبب  -

المماراات المختماة وعدـ التركيز فقػط عمػ  القضػايا الر ياػية فػ  التعمػيـ ودورل فػ  
 المجتمع.

فػ  الاػابؽ أف ماػ ولياتهـ المهنيػة تقتصػر  فت يير رأى المعمميف الذيف كانوا يعتقدو -
قياديػة مػف خػ ؿ التػأثير عمػ  الايااػة  اهػـ أدوار  وجػدوا أف ل ؛ فقػدفقػطعم  الطػ ب 

الػػتعمُّـ كمػػا تعػػاونوا مػػع المعممػػيف اآلخػػريف لػػدعـ  ،العامػػة التػػ  تحػػدد شػػروط عممهػػـ
 المهن  ف  جميع مداراهـ.

أف مجتمعػات المماراػة تاػاعد المعممػيف والطػ ب عمػ  تحقيػؽ األهػداؼ يتضػب  وبذلؾ
مػػف بعضػػهـ ويتػػأثروف بشػػبكة الع قػػات والػػروابط  فػػاألفراد يتعممػػوف بااػػتمرار ،المرجػػوة مػػنهـ

وهذا مف شأنه أف يضيؼ إل  خبراتهـ وينم  معػارفهـ ويحاػف  ،اها مع  ناالجتماعية الت  يكونو 
 مف عممية التواصؿ داخؿ المؤااة التعميمية وخارجها.

  :مجتمعات الممارسة فى بعض جامعات الوليات المتحدة األمريكية

ت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إلػػ  معالجػػة قضػػاياها الحاليػػة تتجػػه العديػػد مػػف جامعػػا
دارة  لكترونػ ،اإل الػتعمُّـ و  ،التنميػة المهنيػةوتعتبر  ،والماتقبمية مف خ ؿ مجتمعات المماراة وا 

ويمكػػف عػػرض دور مجتمعػػات المماراػػة فػػ  بعػػض الجامعػػات  ،المعرفػػة مػػف أهػػـ هػػذل القضػػايا
   :النحو التال األمريكية لمواجهة هذل القضايا عم  

  :التنمية المهنية (1)

 The University of Iowa                                     :(126)جامعة آيوا
حػػيف قامػػت "جامعػػة  8226بػػدأت فكػػرة مجتمػػع المماراػػة متعػػدد المؤااػػات فػػ  عػػاـ 

 كميػػات لمصػػيدلة مػػف جامعػػات مختماػػة ضػػمف فاعميػػات االجتمػػاع 7آيػػوا" بتنظػػيـ اجتمػػاع يضػػـ 
 ،San Diegoالاػنوى األوؿ لمرابطػة األمريكيػة لكميػات الصػيدلة والػذى عقػد فػ  اػاف دييجػو 

وخططػوا لعقػد اجتمػاع آخػر  ،ف  هػذا االجتمػاع بعػض القضػايا المشػتركةولقد حدد المشاركوف 
مػػ  التاكيػػر فػػ  إقامػػة مجتمػػع ياف ع االجتماعػػاف المبػػد فولقػػد اػػاعد هػػذا ،ـ8227فػػ  ينػػاير 
وجامعػة  ،Purdue Universityيد مف كميات الصيدلة ف  جامعة بوردو يشمؿ العدمماراة 
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 Theوجامعػػػة شػػػيكاغو إيمينػػػوس  ،The Ohio State Universityواليػػػة أوهػػػايو 

University of Illinois – Chicago،  وجامعػة آيػواThe University of Iowa، 
 Theوجامعػػػة ميناػػػوتا  ،The University of Michiganوجامعػػػة ميتشػػػجاف 

University of Minnesota،  وجامعػػػػة وياكوناػػػػفThe University of 

Wisconsin الجامعػػات االتاػػاؽ عمػػ  أف تقػػـو كػػؿ كميػػة مػػف كميػػات الصػػيدلة بهػػذل . ولقػػد تػػـ
وتكػػػػوف ماػػػػ ولة عػػػػف إقامػػػػة االجتماعػػػػات  ،لمػػػػدة عػػػػاـالمماراػػػػة مجتمػػػػع بتنظػػػػيـ أنشػػػػطة 

 والمشروعات خ ؿ هذا العاـ.
خػػػاص ب قامػػػة "مجتمػػػع مماراػػػة متعػػػدد المؤااػػػات" مػػػف األجػػػواء قػػػرار الالولقػػػد نبػػػع 

تتعػػػرض كميػػػات الصػػػيدلة لمعديػػػد مػػػف  ؛ إذ األمريكػػػوالظػػػروؼ التػػػ  حكمػػػت التعمػػػيـ الصػػػيدل  
 اع مماراة متعدد أمػر  ملذا أصبب إقامة مجت ،الض وط لتطبيؽ مبادرات التعميـ الجديدة والمبتكرة

هي ػة  أعضػاءوتقػويـ أداء  ،قضػايا التنميػة المهنيػةلمواجهػة العديػد مػف المشػك ت مثػؿ  احتمي  
لممحاابية لكافة كميات الصيدلة داخؿ الجامعات والمشاركة فػ   اكما أنه يقدـ نموذج   ،التدريس

 بناء هذا المجتمع.
هػػػذا  بولقػػػد اػػػم ،8212فػػػ  عػػػاـ وضػػػع ميثػػػاؽ خػػػاص ااػػػتطاع مجتمػػػع المماراػػػة 

بػػراز دورهػػـ عضػاءالميثػاؽ بتػػأطير جهػػود األ مقػد اشػػتمؿ الميثػػاؽ عمػ  دور كػػؿ عضػػو مػػف ف ،وا 
ولقػد كػاف هػذا  ،والقيـ واألهداؼ واألغػراض المتعمقػة بػالمجتمع ،والعمميات األاااية ،عضاءاأل

 لجهود المجنة التعاونية لتقييـ التعميـ الصيدل .الميثاؽ بمثابة البداية الحقيقية 
شػػػكؿ يػػػوم  مػػػع مجتمػػػع المماراػػػة لػػػـ يكػػػف يتحػػتـ عمػػػيهـ العمػػػؿ ب أعضػػػاءورغػػـ أف 

 ،تشػاركوا معمومػاتهـقػد و  ،إال أنهـ كانوا قػادريف عمػ  بنػاء ع قػات قويػة مػع بعضػهـ ،بعضهـ
وتػـ تكػويف لجنػة التعػاوف المؤااػ  والتػ   ،كما طوروا مصػادر مشػتركة لهػـ وتبػادلوا خبػراتهـ

تاحػػػة المناقشػػػات المشػػػتركة ،عمػػػ  تبػػػادؿ ومشػػػاركة أفضػػػؿ المماراػػػات عضػػػاءاػػػاعدت األ  ،وا 
 .امهني   عضاءبحاث والمج ت والعروض التقديمية الرامية مما ااعد عم  تنمية األواأل

مجتمػػع  أعضػػاءفعنػػدما كػػاف  ،عضػػاءكمػػا كانػػت هنػػاؾ تنميػػة مهنيػػة غيػػر مباشػػرة لأل 
لتمبيػػة معػػايير االعتمػػاد ومحاولػػة إيجػػاد حمػػوؿ لمقيػػود التػػ  تارضػػها  االمماراػػة يجتمعػػوف مع ػػ

كانػت هنػاؾ ااػتاادة مػف  ،واع ف  أدوات وأاػاليب تقػويـ األداءتومحاولة ال ،المصادر الجديدة
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المشاركيف كػاف لػديهـ قػدر كبيػر مػف الخبػرات فػ  مجػاؿ  ففالعديد م ؛اآلخريف عضاءاألخبرات 
 التقويـ وااتطاعوا تبادؿ خبراتهـ مع اآلخريف.

وبمػػرور الوقػػت ااػػتطاعت لجنػػة التعػػاوف المؤااػػ  بمجتمػػع المماراػػة المتعػػدد إقامػػة 
لدرجػة إمكانيػة  عضػاءلػذا تطػورت ع قػة الثقػة بػيف األ ؛عديد مف الجماات والندوات الشهريةال

وااػتطاع  ،مناقشة األفكار واالهتمامات والمبػادرات الماػتقبمية مػع بعضػهـ دوف قمػؽ أو خػوؼ
حيػث اػاعد مجتمػع المماراػة  ،والتوافؽ ف  العمؿ مع فريؽ المشػروعات االتضلؼ مع   عضاءاأل
ذوى االهتمامػػات المشػػتركة عمػػ  إقامػػة مشػػروعاتهـ الخاصػػة. وفػػ  نهايػػة العػػاـ مػػف  عضػػاءاأل

 أعضػاءخرى تمثمت ف  قدرة أى عضػو عمػ  التقػاط الهػاتؼ ومحادثػة أحػد أاألوؿ ظهرت قيمة 
لػذا كانػت هنػاؾ تنميػة مهنيػة ماػتمرة تحػدث مػف خػ ؿ  ؛المجتمع لطمب النصيحة بحريػة تامػة

 المشاركة والحوار.
كمػا  ،مجتمػع المماراػة عضػاءلتعاوف المؤاا  مجمة تقيػيـ شػهرية ألوأصدرت لجنة ا

ومناقشػػتها فػػ  إطػػار االجتماعػػات التػػ  عقػػدت  عضػػاءتػػـ قػػراءة مماػػات اإلنجػػاز الشخصػػية لأل
يختػاروف قضػية محػددة ويػتـ مناقشػتها عمػ  مػدار ث ثػة أشػهر  عضػاءحوؿ ذلؾ. كما كػاف األ

 ،س بمعامػؿ الرعايػة الطبيػة ل هتمػاـ بالمرضػ هي ػة التػدري أعضػاءهذا باإلضػافة إلػ  اشػتراؾ 
 نصؼ اليـو ف  األمور المتعمقة بالمعامؿ. يقضوف وكاف المشاركوف

عمػ  اختبػارات الكميػات األخػرى  ل ط ػ عولقد طورت المجنة مبػدأ االتصػاؿ بػيف الكميػات 
 ف  هذ المجاؿ.واالاتاادة مف ط ب الدرااات العميا المتميزيف  المتبادؿ فيما بينها، تقييـالو 

 ؛ فقػػدطريقػػة تنظػػيـ وقيػػادة المجتمػػعإلػػ  ويرجػػع نجػػاح مجتمػػع المماراػػة بشػػكؿ كبيػػر 
لمقيػادة يوضػب دور كػؿ كميػة فػ   ي ػادور  وضعت المجنة الما ولة عػف مجتمػع المماراػة جػدوال  

ووضػع  ،تحديػد االجتماعػاتوتتضمف واجبػات القيػادة فػ  هػذا العػاـ  ،تنظيـ المجتمع لمدة عاـ
كمػا أف الكميػة تكػوف ماػ ولة فػ  هػذا العػاـ  ،اات، وتاجيؿ محاضر االجتماعات والجمالبرامج

وحتػ  تكػوف هنػاؾ اػهولة فػ  انتقػاؿ القيػادة مػف كميػة إلػ   ،عف تكػاليؼ وناقػات االجتماعػات
فػ  الجػدوؿ(  اأخرى يتشارؾ الر يس الحال  لممجتمع مع الر يس القادـ )الذى تـ تحديدل ماػبق  

 ت القيادة.ف  القياـ بواجبا
يوضػػب أعمػػاؿ المجتمػػع عمػػ  مػػدار العػػاـ وحرصػػت المجنػػة عمػػ  تقػػديـ تقريػػر اػػنوى 

 واألهداؼ الت  حققها.
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  لكترونى:اإلالتعلُّم (0)

  :(127)جامعة بوردو فورت وايف -جامعة إنديانا 
Indiana University – Purdue University Fort Wayne (IPFW):  

هػ  مؤااػة تعميميػة عامػة تأااػت  -وأيػف دو فػورت جامعػة بػور  –إنديانا إف جامعة 
أقامػت ولقػد  ،عف طريؽ دمج جامعتيف كبيرتيف هما جامعػة إنػديانا وجامعػة بػوردو فػورت وايػف

وكػػاف مركػػز تعزيػػز التعمػػيـ والتػػدريس  لكترونػػ ،ـ اإل الجامعػػة مشػػروع مجتمػػع المماراػػة لمػػتعمُّ 
Center for the Enhancement of Learning and Teaching  الموجػػود

وتـ تحديد أهداؼ مشروع مجتمػع المماراػة لمػتعمـ  ،بالجامعة هو الما وؿ عف تنايذ المشروع
   :عم  النحو التال  لكترون اإل 

تعزيػػز وتطػػػوير التعػػػاوف والتكامػػػؿ بػػػيف التخصصػػات المعرفيػػػة مػػػف خػػػ ؿ تكنولوجيػػػا  -
 الحااوب.

الطػ ب بحيػث يمكػف قيااػها ومشػاركة الػتعمُّـ زيادة الااعمية واالبتكػار فػ  التػدريس و  -
 وم حظتها.

 دعـ االبتكارات ف  األبحاث مف خ ؿ ااتخداـ التكنولوجيا المحمولة. -
   :تطوير المشروع وتنايذل

تػػػـ التصػػػديؽ عمػػػ  المشػػػروع مػػػف قبػػػؿ ثػػػ ث لجػػػاف عمػػػ  ماػػػتوى  8211فػػػ  ربيػػػع 
مػع المماراػة مجت أعضػاءيـ وتػـ تقاػ ،شروع والاريػؽ االاتشػارىوتـ تحديد قادة الم ،الجامعة

والمجموعػػة  ،والتػػ  تضػػـ المجنػػة القياديػػة لممشػػروع :إلػػ  مجمػػوعتيف همػػا المجموعػػة األولػػ 
 ،عضػاءوتػـ اختيػار جهػاز التابمػت لتقديمػه لأل ،مجتمػع المماراػة أعضػاءوتضـ بػاق   :الثانية

المشػاركيف فػػ  المجمػػوعتيف كتابػػة مقترحػاتهـ حػػوؿ طريقػػة ااػػتخداـ  عضػػاءولقػد طمػػب مػػف األ
عػداد األبحػاث وتقػديـ الخػدمات المختماػةاألجه وتػـ  ،زة الموحية )التابمت( ف  عممية التدريس وا 

 هي ة التدريس. أعضاءصرؼ بدؿ إنااؽ زهيد مقابؿ شراء التطبيقات الت  يحتاجها 
   :المشاركوف

هي ػػة التػػدريس فػػ   أعضػػاءمػػف  امشػػارك   139كػػاف المشػػاركوف فػػ  المشػػروع حػػوال  
وكػاف هنػػاؾ ممثمػػيف لمختمػػؼ الكميػات بالجامعػػة داخػػؿ المشػػروع.  ،ثانيػػةاألولػػ  والالمجمػوعتيف 

كمػػا كػػاف المشػػاركوف مػػف مناصػػب ودرجػػات أكاديميػػة مختماػػة مػػنهـ األاػػتاذ الجػػامع  واألاػػتاذ 
 المشارؾ واألاتاذ المااعد والمدرايف والمعيديف إل  جانب ر يس المكتبة.
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   :تنايذ المشروع
لوجه حيث تعقػد  اوجه   ابحيث يتقابؿ المشاركوف مع  مشروع مجتمع المماراة تـ تنظيـ 

وتاػػػػتخدـ  ،واالجتماعػػػػات الصػػػػ رى ،االجتماعػػػػات عمػػػػ  نطػػػػاقيف همػػػػا االجتماعػػػػات الكبػػػػرى
مثػػؿ طريقػػة ااػػتخداـ  عضػػاءلكبػػرى لنقػػؿ المعمومػػات األاااػػية والمهمػػة لكافػػة األااالجتماعػػات 

قات الت  تقدمها الجامعة مػف خػ ؿ وطريقة االاتاادة مف التطبي ،األجهزة الموحية ف  التدريس
 .(App Vault)نظاـ 

والمشػػروعات التػػ  يػػتـ  عضػػاءاالجتماعػػات الصػػ رى فتػػتـ بنػػاء  عمػػ  مقترحػػات األأمػػا 
كمػػا أف أصػػحاب  ،وتػػدعـ االجتماعػػات الصػػ رى الحػػوارات بػػيف التخصصػػات المعرفيػػة ،تنظيمهػػا

فػ   اعػة واحػدة حتػ  يتعػاونوا مع ػفػ  مجمو  ايتـ دمجهػـ مع ػالمقترحات المتماثمة أو المتشابهة 
وتعتبػػر االجتماعػػات الصػػ رى هػػ  الاػػبيؿ لتقػػديـ الت ذيػػة  مقترحػػاتهـ؛مشػػروعات تتماشػػ  مػػع 

 الراجعة حوؿ مشروعات األجهزة الموحية وتطبيقاتها.
كػػاف المشػػاركوف يتبػػادلوف لوجػػه  اوباإلضػػافة إلػػ  االجتماعػػات التػػ  كانػػت تعقػػد وجه ػػ

وكػاف  ة،ت ريػد 188نترنت مػف خػ ؿ تطبيػؽ تػويتر )حيػث نشػروا المعمومات والمعارؼ عبر اإل 
 .لكترون ومجموعات البريد اإل  ،باإلضافة إل  المدونات والايس بوؾ ،(امتابع   98 لديهـ

إلحضار اثنيف مف المػدربيف لممشػروع  Appleمع مؤااة وااتطاعت الجامعة التعاقد 
تناولػت المحاضػرة األولػ  وظياػة التابمػت  لػذا ؛عم  ااتخداـ األجهػزة الموحيػة عضاءلتدريب األ

أمػػػا المحاضػػػرة الثانيػػػة فقػػػد أبػػػرزت أهميػػػة العديػػػد مػػػف التطبيقػػػات مثػػػؿ  ،وتطبيقاتػػػه األاااػػػية
إلػ  جانػب  صاحات معالجػة النصػوص والكممػات الر ياػية فػ  برنػامج العػروض )الباوربوينػت(

مميف فػػ  مجػػاؿ تكنولوجيػػا كمػػا تػػـ تقػػديـ الػػدعـ اإلضػػاف  مػػف قبػػؿ العػػا ،التطبيقػػات التعميميػػة
 المعمومات بالجامعة.
الثانيػػة حيػػث ياػػر القا ػػد اجتماعػػات  ةهنػػاؾ اجتماعػػات خاصػػة بالمجموعػػ كمػػا كانػػت

بػػػيف  التابمػػػت وخمػػػؽ ثقافػػػة التعػػػاوف والحػػػوارمصػػػ رة لهػػػذل المجموعػػػة لمبػػػدء فػػػ  ااػػػتخداـ 
موضػػوعات  اجتماعػػات كبػػرى ركػػزت عمػػ  ةكمػػا تػػـ عقػػد ث ثػػ ،التخصصػػات المعرفيػػة المختماػػة

 الكتب الرقمية، وتطوير التطبيقات. :مثؿمحددة 
وركػػػزت تمػػػؾ  ،المجنػػػة القياديػػػة قيػػػادة االجتماعػػػات المصػػػ رة أعضػػػاءولقػػػد تػػػول  أحػػػد 

والمناقشػػات حػػوؿ التخصصػػات المعرفيػػة  ،االجتماعػػات عمػػ  ثقافػػة مجتمػػع المماراػػة التعاونيػػة
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كمػا  ،زة الموحيػة فػ  التػدريس والبحػثوالارص والتحديات الت  تواجه ااتخداـ األجهػ ،المختماة
هي ة التدريس بتقديـ مجموعة مػف العػروض التوضػيحية مػف ااػتخداـ التكنولوجيػا  أعضاءقاـ 

وكػاف هنػاؾ ورش عمػؿ ركػزت عمػ  ااػتخداـ التابمػت وااػتخداـ تطبيقػات معينػة  ،ف  التػدريس
 .Good Readerوتطبيؽ  ،Dropboxمثؿ تطبيؽ 

   :تقييـ المشروع
اديػػة التابعػػة يوتػـ تقػػديـ هػػذل الخطػػة لمجنػػة الق ،ة لقيػػاس نػػواتج المشػػروعتػـ وضػػع خطػػ

ثػػ ث درااػػات  ولقػػد طػػور فريػػؽ التقيػػيـ ،عمػػ  طريقػػة التقيػػيـ لػػ  والتػػ  صػػدقتو لممجموعػػة األ 
ووزعػػػت الدرااػػػػات الماػػػحية عبػػػػر موقػػػػع  ،فػػػػ  بدايػػػة المشػػػػروع وواػػػطه ونهايتػػػػه ماػػػحية

Qualtrics،   لقيػػاس الػػدوافع والخبػػرات المتعمقػػة بااػػتخداـ وصػػممت الدرااػػة الماػػحية األولػػ
أما الدرااة الماحية الثانية فكانػت مختصػرة  ،والتااع ت االجتماعية ،التكنولوجيا ف  التدريس

ف فػػ  ااػػتخداـ األجهػػزة الموحيػػة داخػػؿ قاعػػة ووتضػػـ أاػػ مة عػػف الوقػػت الػػذى يقضػػيه المشػػارك
فػػ   عضػػاءأاػػ مة عػػف مشػػاركة األ أمػػا الدرااػػة الماػػحية الثالثػػة فتضػػمنت ،الػػدرس وخارجهػػا

 والقيمة الحقيقية مف ااتخداـ التكنولوجيا ف  التدريس. ،وتصوراتهـ ،المشروع
   :المعرفة إدارة (3)

   :(128)مؤااة العمـو القومية المتقدمة لمتعميـ التكنولوج 
A National Science Foundation (NSF) Advanced Technological 
Education (ATE):  

مؤااػػة العمػػـو القوميػػة المتقدمػػة لمتعمػػيـ التكنولػػوج  بتمويػػؿ مشػػروع مجتمػػع قامػػت 
ولقػػد تػػـ تنايػػذ هػػذا  ،القػػا ـ عمػػ  حػػؿ المشػػك تالػػتعمُّـ المماراػػة لػػدعـ المعرفػػة مػػف خػػ ؿ 

 ،ـ1998در مف الكػونجرس عػاـ القانوف التكنولوجيا العممية المتقدمة الصالمشروع كااتجابة 
مؤااػة العمػـو القوميػة هػ  الموكمػة بتنايػذ المشػروع والبػرامج التػ  ولقد أقػر هػذا القػانوف أف 

مػػف شػػأنها تحاػػيف التنافاػػية بػػيف العػػامميف فػػ  الواليػػات المتحػػدة عػػف طريػػؽ إمػػداد الدولػػة 
 بالموارد البشرية الماهرة والمدربة.

 ،هي ة التدريس مػف مختمػؼ الجامعػات أعضاءولقد اشترؾ ف  هذا المشروع العديد مف 
هي ػػػة  أعضػػػاءؤااػػػة العمػػػـو القوميػػة حريصػػػة عمػػػ  تحديػػد ومعرفػػػة مػػػدى ااػػتاادة وكانػػت م

لػذا  اإلنترنػت؛التدريس مف هذا المشروع خاصة فيمػا يتعمػؽ بعمميػة نشػر وتبػادؿ المعرفػة عبػر 



 ................................................ دراسة مقارنة لمجتمعات الممارسة فى جامعات بعض الدول األجنبية

 - 317 - 

هي ػة التػدريس فػ  نشػر  أعضاءماحية أمكف مف خ لها التعرؼ عم  دور هناؾ درااة كانت 
ومػػدى ارتبػػاط عوامػػؿ مثػػؿ التكماػػة  ،مجتمػػع المماراػػة ؿاخػػوتبػػادؿ المعرفػػة عبػػر اإلنترنػػت د

 والاا دة بالمشاركة ف  نشر المعرفة عبر اإلنترنت.
ػػيالدرااػػة الماػػحية عمػػ  جمػػع البيانػػات لاتػػرة تزيػػد عػػف عشػػر واعتمػػدت  تػػـ  إذ ،اف يوم 

هي ػػػة التػػػدريس لمضػػػ ط عمػػػ  الػػػرابط  أعضػػػاءتػػػدعو  لكترونػػػ إراػػػاؿ ثػػػ ث راػػػا ؿ بالبريػػػد اإل 
راػؿ عبػر موقػع اػيرف  مػونك  ود بالراالة إلكماؿ الدرااػة الماػحية والتػ  ت  جالمو  ون لكتر اإل 

Survey Monkey،  8218اػػبتمبر  32األولػػ  فػػ   لكترونيػػةولقػػد تػػـ إراػػاؿ الراػػالة اإل 
 ،هي ة التدريس المشتركيف ف  المشروع والماػجميف فػ  مؤااػة العمػـو القوميػة أعضاءلكافة 

ـ الطػ ب وقػي   ،ؾءزمػ شارؾ ف  درااة ماحية بايطة وااعد " :وافوكانت الراالة األول  بعن
أكتػػوبر فػػ  ناػػس  16و أكتػػوبر 9  فػػ  يػػوم   االثانيػػة والثالثػػة فكانتػػ تافأمػػا الراػػال ،بػػدرجات"
ؾ" وقػد تمقػ  هػذل الراػالة ء"شػارؾ أفكػارؾ واػاعد زمػ  :بعنواف الثانية الراالةوكانت  ،الشهر
مػا الراػالة الثالثػة واألخيػرة فكانػت بعنػواف "الارصػة األخيػرة أ ،هي ة التدريس أعضاءمف  629

 هي ة التدريس. أعضاءمف  اعضو   563وتمق  هذل الراالة  ،درااة ماحية قصيرة" –
وتوصػمت  ،بعد إرااؿ هذل الراػا ؿ عضاءاألمؤااة العمـو القومية متابعة وااتطاعت 

مجتمػع المماراػة عػف طريػؽ  ضػاءأعيشػاركوف معػارفهـ مػع  عضػاءأف غالبية األ إل  الدرااة
 اآلخريف عبر اإلنترنت. عضاءنشر مناقشاتهـ وتبادؿ أفكارهـ مع األ

مػػف عػػرض الخبػػرات الاػػابقة يتضػػب أف مجتمعػػات المماراػػة كػػاف لهػػا دور مهػػـ فػػ  
دارة المعرفػة لكترونػ ،اإل التعمُّـ و  ،مثؿ التنمية المهنيةمعالجة العديد مف القضايا بالجامعات   ،وا 

فػ  الػتعمُّـ ااتطاعت هذل الجامعات معالجة مشػك تها عػف طريػؽ االاػتاادة مػف عمميػة وبهذا 
وتحديػد مجػاؿ معػيف يمكػف  ،اياؽ مف الع قات االجتماعية مف خ ؿ بنػاء المجتمعػات داخمهػا

وأفكػارهـ ومػواردهـ المشػتركة  عضاءاااية وذلؾ ف  إطار خبرات األأف  نطاقه معالجة قضايا 
 امع ػ عضػاءوبهذا نجد أنػه إذا اجتمعػت مجموعػة مػف األ ،مؽ عميه المماراةأو ما يمكف أف نط

واندمجت أفكارهـ وتبادلوا معػارفهـ وخبػراتهـ ومماراػاتهـ داخػؿ مجتمػع محػدد فػ ف ذلػؾ اػوؼ 
ـ  ة مشػك تهـ و جػواوؼ تتحػد إرادتهػـ لمعال ،رؤيتهـ ووجهات نظرهـيااعد عم  تكامؿ   مػف ث ػ

 افهـ.قادريف عم  تحقيؽ أهد فيكونو
   :التحميؿ المقارف :الخطوة الخاماة
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العػرض الاػابؽ لتطبيقػات حيػث ياػتدع   ،تأت  هذل الخطوة ف  إطار المػنهج المقػارف
وتوضػيب أهػـ  ،التحميػؿ المقػارفبعػض الػدوؿ األجنبيػة وجػود  جامعػات معات المماراة ف تمج

ه التشػػػابه جػػػب أو وتوضػػػي ،القػػػوى والعوامػػػؿ الثقافيػػػة المػػػؤثرة عمػػػ  الجامعػػػات فػػػ  هػػػذل الػػػدوؿ
الػر يس لمػدخؿ التحميػؿ المقػارف وهػو الوصػوؿ إلػ  ب ية الوصوؿ إل  الهدؼ  اواالخت ؼ بينه

وتاير تمؾ الخطوة عم  النحو المبػيف فػ  المحػاور  ،ةالمقترح اإلجراءاتنتا ج تااهـ ف  بناء 
   :التالية

   :مجتمعات المماراة والتنمية المهنية ف  الجامعات -1
 أاػػتراليا،النػػد فػػ  وجامعػػة جنػػوب كوينز  ،نػػوب أفريقيػػاويتواتراػػراند بج تتشػػابه )جامعػػة

مجتمعػػات المماراػػة  ءررات بنػػاوجامعػػة آيػػوا فػػ  الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة( فػػ  دواعػػ  ومبػػ
هػػذل المبػػررات رغبػػة هػػذل الجامعػػات فػػ  إحػػداث التنميػػة المهنيػػة ألعضػػا ها  ومػػف أهػػـ ،داخمهػػا

ا راجػع إلػ  ولعػؿ هػذ ،حديات العممية والتكنولوجية ف  الماتقبؿليكونوا قادريف عم  مواجهة الت
زالػػت  نهػػا مػػااإلصػػ حات والتقػػدـ الحػػادث اآلف فػػ  جنػػوب أفريقيػػا إال أ ى فػػرغـدالعامػػؿ االقتصػػا

فاػػػ  "جامعػػػة  ؛وقػػػد انعكػػػس ذلػػػؾ عمػػػ  الجامعػػػات ،تعػػػان  مػػػف بعػػػض المشػػػك ت االقتصػػػادية
الحكوميػة وقد رجع ذلؾ إلػ  انخاػاض اإلعانػات  ،عةويتواتراراند ارتاعت راـو االلتحاؽ بالجام

وقػد انخاضػت  ،فقطاع التعميـ العػال  فػ  جنػوب أفريقيػا ال يحصػؿ عمػ  تمويػؿ كػاف  ،لمجامعة
% عمػػ  مػػدار 42إلػػ  % 49ناػػبة التمويػػؿ التػػ  تحصػػؿ عميهػػا الجامعػػات مػػف الحكومػػة مػػف 

% مػف أجػؿ ت طيػة 31  إلػ% 84وف  الوقت نااه ارتاعت راـو الط ب مػف  ،العقد الماض 
فهػػػذا التراجػػػع فػػػ  الػػػدعـ الحكػػػوم  ال يتػػػرؾ لمجامعػػػات أى خيػػػار اػػػوى زيػػػادة  ،هػػػذا الػػػنقص

"  .(129)الراـو
ذلؾ لـ يقؼ أماـ عزيمة شعب جنوب أفريقيا ف  إكماؿ مايرة التطور مػف خػ ؿ إال أف 

 "Month 1 million 1"كانػت هنػاؾ حممػة فػ  شػهر واحػد مميػوف رانػد االهتماـ بالتعميـ. لذا 
مطػ ب الػذيف لػـ يتمكنػوا مػف دفػع راػـو وكػاف هػدؼ الحممػة جمػع األمػواؿ ل 8215ف  فبرايػر 

 .(112)"اكبير   الجامعة وقد القت هذل الحممة نجاح  ا
فػػػػػػ  المنػػػػػػاطؽ الشػػػػػػمالية مػػػػػػف واػػػػػػط جوهاناػػػػػػبرغ وجامعػػػػػػة ويتواتراػػػػػػراند تقػػػػػػع 

Johannesburg  يعتبػػػر البيػػػع وهػػػذل المدينػػػة "بهػػػا مجموعػػػة مػػػف األنشػػػطة االقتصػػػادية و
بالتجز ة مف أهـ هػذل األنشػطة حيػث يوجػد بهػا أعمػاؿ تجاريػة متنوعػة وشػركات كبيػرة توظػؼ 
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وتمتػػاز بعػػدد مػػف الصػػناعات مثػػؿ المػػواد ال ذا يػػة والنحػػت والحػػرؼ  ،كبيػػرة مػػف األفػػراد اأعػػداد  
 درااػة ااتقصػا ية عػف جػودةفمقػد أوضػحت  ،اليدوية وأعمػاؿ البنػاء واألعمػاؿ الحرفيػة وغيرهػا

أف العديػػػػد مػػػػف اػػػػكاف المدينػػػػة يمتمكػػػػوف أعمػػػػالهـ  8213الحيػػػػاة فػػػػ  جوهاناػػػػبرغ عػػػػاـ 
 .(111)الخاصة"

عم  أف هذل المدينة تحاوؿ أف تواجه التحديات االقتصػادية التػ  تعػان  منهػا وهذا يدؿ 
 ،فمف خػ ؿ التعػاوف والتكػاتؼ يحػاوؿ شػعب جنػوب أفريقيػا أف يواجػه مشػك ته ،جنوب أفريقيا
أفريقيػػا إلػػ  بنػػاء مجتمعػػات معػػات بمعػػزؿ عػػف ذلػػؾ حيػػث تاػػع  جامعػػات جنػػوب ولػػـ تكػػف الجا

المماراػػة إلحػػداث التنميػػة المهنيػػة ألعضػػا ها فػػ  محاولػػة منهػػا لمتطػػوير والتحػػديث ومواجهػػة 
 مختمؼ التحديات.

ػ وضػع أاػس  أاػتراليا"فمقػد ااػتطاعت  أاػتراليا،فػ   اوكاف لمعامؿ االقتصػادى أثػر أيض 
نشػاء منػاطؽ تجػارة حػرة"قوية لبناء اقتصاد م  ،(118)اتػوح فػ  منطقػة آاػيا والمحػيط الهػادى وا 

لػديها  ولقػد ااػتطاعت هػذل المنطقػة أف يكػوف ،توومبا وجامعة جنوب كوينزالند تقع ف  منطقة
ؿ ااػتطاعت منطقػة توومبػا تحويػؿ قاعػدتها يفعم  مدار تاريخها الطو  ؛ك  متنوعياقتصاد دينام

فػػرص عمػػؿ متنوعػػة ودعػػـ  خ لػػه تقػػديـ ى ااػػتطاعت مػػفالزراعيػػة إلػػ  اقتصػػاد متنػػوع وقػػو 
لػػذا ياػػتخدـ مجمػػس توومبػػا تقنيػػة المعمومػػات واالتصػػاالت  ،(113)االقتصػػادية المحميػػةالتنميػػة 

لتحاػيف الوظػػا ؼ وتقػديـ الاوا ػػد لممجتمػع. كمػػا أف مػف أهػػـ األهػداؼ الر ياػػية لهػذل المنطقػػة 
داـ التكنولوجيػػا لتحاػػيف تقػػديـ الخػػدمات هػػو تقػػديـ نهػػج تعػػاون  ل بتكػػار والتكنولوجيػػا وااػػتخ

ولهذا لـ تكف الجامعة بعيدة عف هػذا التطػور الحػادث فػ  المنطقػة حيػث  ،(114)لاكاف المنطقة
تحػػػاوؿ الجامعػػػة مػػػف خػػػ ؿ بنػػػاء مجتمعػػػات مماراػػػة أف ترتاػػػع بماػػػتوى أعضػػػا ها العممػػػ  

 حادث ف  المنطقة.حت  تتماش  مع التطوير ال ،اوالتكنولوج  وأف تااهـ ف  تنميتهـ مهني  
فمقػد حقػؽ االقتصػاد األمريكػ   ؛أثر هذا العامػؿ فػ  الواليػات المتحػدة األمريكيػةوال يقؿ 

وأكػػػد  ،ممػػػا أدى إلػػػ  تعزيػػػز قػػػوة اػػػوؽ العمػػػؿ وتحاػػػف ثقػػػة األاػػػواؽ بشػػػكؿ عػػػاـ اقوي ػػػ انمػػػو  
 .(115)االحتياط  الايدرال  عم  التطورات اإليجابية ف  االقتصاد

وهذل الوالية تعمػؿ عمػ   ،اليات المتحدة األمريكية ف  والية آيواوتقع جامعة آيوا ف  الو 
خمؽ الارص االقتصادية الت  تتيب لجميع الشباب ف  منطقة آيوا أف يكونػوا قػادريف عمػ  دعػـ 

ج تحاػػيف االقتصػػاد فػػ  آيػػوا والػػذى تػػديرل وزارة لػػذا يقػػـو برنػػام ،ش بأمػػاف وكرامػػةأاػػرهـ والعػػي
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كثيػػر مػػف صػػانع  ط اهتمػػاـ حػػويعتبػػر شػػباب آيػػوا م ،الوظػػا ؼالتنميػػة االقتصػػادية بػػدعـ هػػذل 
الايااػػة حيػػث قػػدمت لجنػػة جيػػؿ آيػػوا المعنيػػة بأزمػػة "هجػػرة األدم ػػة" فػػ  الواليػػة عػػدد مػػف 
التوصػيات التػػ  تهػدؼ إلػػ  معالجػة التحػػديات االقتصػادية التػػ  تواجػه الشػػباب فػ  الواليػػة مػػف 

جامعػػة آيػػوا بػػدعـ بنػػاء مجتمعػػات ذا تقػػـو لػػ ،(116)يػػةخػػ ؿ دعػػـ أفضػػؿ لمتعمػػيـ العػػال  فػػ  الوال
هي ػة التػدريس اػوؼ تػنعكس  أعضػاءالمماراة إلحداث التنمية المهنية ألعضػا ها ألف تنميػة 

 الركيزة األاااية لموالية ومحط اهتمامها لدعـ اقتصادها. فعم  ط ب الجامعة الذيف يعتبرو
إلحػداث التنميػة المهنيػة إف هذا التشابه ف  مبررات ودواعػ  بنػاء مجتمعػات المماراػة 

هذل الجامعات راجع إل  رغبة هذل الدوؿ ف  الحااظ عم  مكانتها االقتصادية كمػا فػ   عضاءأل
حيػػث أدركػػت هػػذل  ،وأمريكػػا أو مواجهػػة تحػػدياتها االقتصػػادية كمػػا فػػ  جنػػوب أفريقيػػا أاػػتراليا

نمػا يضػاؼ  الدوؿ أف ثروة المجتمع ال تقاس بمقدار مػا لديػه مػف مػوارد طبيعيػة وماديػة فقػط وا 
 .اأهـ مورد وهو المورد البشرى أيض   اإليه

امعػات فيظهػر فػ  اخػت ؼ المجػاؿ الػذى يركػز عميػه مجتمػع جاما االخت ؼ بيف هذل ال
المماراػػة فاػػ  حػػيف تركػػز جامعػػة ويتواتراػػراند عمػػ  المجػػاؿ البحثػػ  وتنميػػة مهػػارات الكتابػػة 

 ،لمماراػػةا تمجػػاؿ التدرياػػ  فػػ  مجتمعػػانجػػد جامعػػة جنػػوب كوينزالنػػد تركػػز عمػػ  ال ،البحثيػػة
هي ػػة التػػدريس حتػػ  يكونػػوا قػػادريف عمػػ  احتػػواء طػػ ب الارقػػة  أعضػػاءتنميػػة مهػػارات عمػػ  و 

بينمػا فػ  جامعػة آيػوا نجػد أف  ،اتيجيات المختماة ل حتااظ بالط بر األول  والتعرؼ عم  االات
ع هػذا جػية معايير االعتماد وير مجتمع المماراة يركز عم  مجاؿ التعميـ والتدريس مف أجؿ تمب

فا  جامعػة ويتواتراػراند فػ  جنػوب  ،االخت ؼ إل  اخت ؼ طبيعة وظروؼ وأهداؼ كؿ جامعة
اشػ  مػع التطػور الجامعػة بالجانػب البحثػ  حتػ  تتم أفريقيا يظهر العامؿ الاياا  حيػث تهػتـ

ومنػذ  ،فػ  الػب د ةحينما تػـ تنظػيـ أوؿ انتخابػات ديمقراطيػ 1994الحادث ف  الدولة منذ عاـ 
الب د نظاـ برلمان  متعدد األحزاب بامطات تنايذية ممنوحة لر يس الدولػة  ذلؾ العاـ تحقؽ ف 

جػه نحوهػا جنػوب أفريقيػا قػد انعكاػت بػدورها ولذلؾ "ف ف الديمقراطية التػ  تت ،ومجمس الوزراء
د الطػػ ب ف عػػدد الطػػ ب الاػػود فػػ  الجامعػػة قػػد فػػاؽ عػػدإحيػػث عمػػ  جامعػػة ويتواتراػػراند 

كمػػا زاد الػػوع   ،(117)الطبقػػ  والعرقػػ "فمقػػد اػػاعدت الديمقراطيػػة عمػػ  زيػػادة الػػوع   ،البػػيض
 بأهمية البحث العمم  ل رتقاء بالدولة.
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عمػ  وجػه  أاػتراليافػ  "الثقػافي، و أما جامعة جنػوب كوينزالنػد فيظهػر فيهػا أثػر العامػؿ 
األصػػػمييف وحضػػػارتهـ وثقافػػػات فالثقافػػػة هػػػ  نتػػػاج لتنػػػوع أثرتػػػه تقاليػػػد الاػػػكاف  ؛الخصػػػوص

ػػ ي ػػاثقاف اوقػػد أثمػػر عػػف هػػذا المػػزيج حراك ػػ ،المهػػاجريف وعمػػومهـ بنشػػاط متواصػػؿ ومتنػػوع  اماعم 
وتدعمػػػه  ،والمؤااػػػات العمميػػػة واألكاديميػػػة األاػػػترال تاػػػهـ فيػػػه مختمػػػؼ شػػػرا ب المجتمػػػع 

توجػد بهػا جامعػة مبػا التػ  تكما تتمتع منطقػة توو  ،(118)اترالية بمختمؼ قطاعاتها"الحكومة األ
كما أف بهػا نمػط حيػاة ال مثيػؿ  ،اغن  ثقافي  حيوى و  فه  مجتمع ؛جنوب كوينزالند بامعة جيدة

قصػوى لتشػجيع رفاهيػة المجتمػع ووضػع المعػايير الثقافيػة  ةول  مجمس تومبػا أولويػله حيث ي  
ادئ فالثقافػػػة ماهػػػـو وااػػػع يشػػػمؿ العػػػادات والتقاليػػػد والقػػػيـ والمبػػػ ،(119)والبي يػػػة والصػػػحية
لػذا فػ ف مجتمعػات المماراػة فػ  جامعػة  ؛وهو يرتبط إل  حػد كبيػر بػالتعميـ ،والمعارؼ واآلداب

فعضػو هي ػة التػدريس ينب ػ  أف يمتمػؾ المهػارات المختماػة  ؛جنوب كوينزالند تهتـ بهذا الجانب
ألهميػػة التعدديػػة الثقافيػػة حتػػ  ياػػتطيع احتػػواء  اوأف يكػػوف مػػدرك   ،التػػ  تاػػاعدل فػػ  التػػدريس

 لط ب بمختمؼ قدراتهـ وثقافاتهـ.ا
ف  جامعة آيوا بالواليػات المتحػدة األمريكيػة حيػث  تظهر أهمية العامؿ االجتماع  بينما

ثنيػػات والثقافػػات مػػا فتػػو التنػػوع إل ف "الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مجتمػػع متعػػدد األعػػراؽ واإ
ثنيػة وثقافيػة ودينيػة  إذ تكاد كػؿ مجموعػة قوميػة ،العرق  واإلثن  فيه يتزايد بااتمرار وعرقيػة وا 

لمتعػػدد العرقػػ  فػػ  الواليػػات  اونظػػر   ،(182)فػػ  العػػالـ تكػػوف ممثمػػة فػػ  اػػكاف الواليػػات المتحػػدة"
المتحدة األمريكية أصبحت الدولة تاػع  إلػ  جمػع هػذل األصػوؿ واألعػراؽ والثقافػات المختماػة 

ب ض النظر عف أصؿ الاػرد  نحو هدؼ واحد وهو تنمية الدولة والحااظ عم  تقدمها وااتقرارها
يػػوا مػػف خػػ ؿ بنػػاء مجتمػػع المماراػػة إلػػ  جمػػع آلػػذلؾ تاػػع  جامعػػة  ،أو ديانتػػه أو ثقافتػػه

مػع التركيػز  اريس مػف مختمػؼ األعػراؽ والثقافػات والعمػؿ عمػ  تنميػتهـ مهني ػدهي ة الت أعضاء
 عم  التعميـ والتدريس لتحقيؽ الجودة ف  الجامعة والحااظ عم  تقدمها.

   :ف  الجامعات لكترون اإل التعمُّـ تمعات المماراة و مج -8
وجامعػة  ،اػتراليةوالجامعة الكاثوليكيػة األ ،تتشابه )جامعة وياترف كيب بجنوب أفريقيا

هػػػذل أدركػػػت فقػػػد  ؛لكترونػػػ اإل التعمُّـ جامعػػػة بػػػوردو فػػػورت وايػػػف( فػػػ  اهتمػػػامهـ بػػػ –إنػػػديانا 
وأف الثقافة الت  أصػبحت تاػود العػالـ هػ   ،الجامعات أف العصر الحال  هو عصر التكنولوجيا

توغمػػت  فقػػد لكترونػػ اإل  فػػ  المجػػاؿعمػػ  المعرفػػة  افمقػػد أصػػبحنا نعتمػػد كمي ػػ ؛الثقافػػة الرقميػػة
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وربمػا يرجػع هػذا التشػابه فػ  جامعػة وياػترف كيػب  ،التكنولوجيا ف  جميع جوانب الحيػاة اآلف
ب أفريقيػػا قػػد عانػػت مػػف الاصػػؿ إلػػ  العامػػؿ الايااػػ  فمػػف المعػػروؼ أف "جنػػو بجنػػوب أفريقيػػا 

كػاف البػيض يشػ موف المناصػب فحتػ  فػ  مكػاف العمػؿ  اعنصري   اوكاف النظاـ متحيز   ،العنصرى
يحصػػؿ الاػػود إال عمػػ  مناصػػب أقػػؿ ماػػ ولية وأقػػؿ مكانػػة باػػبب ظػػروفهـ  العميػػا فػػ  حػػيف ال

تمييػز لػـ يػتمكف ونتيجة لهػذا ال ،مما جعمهـ عرضة ل ات  ؿ ،االجتماعية واالقتصادية الاي ة
إال  ،(181)النتشار الاقر والبطالػة بيػنهـ" االعديد مف الاود مف تحمؿ احتياجاتهـ الشخصية نظر  

وفػ  كيػب ال ربيػة خاصػة  –أف الوضع قػد اختمػؼ اآلف فػ  جميػع أنحػاء جنػوب أفريقيػا عامػة 
مقراطيػة بداية إنشػاء أوؿ انتخابػات دي" معو الت  توجد بها جامعة وياترف كيب وه  المقاطعة 

تـ إنشاء نظاـ شػبه اتحػادى يتػألؼ مػف حكومػة وطنيػة وتاػع مقاطعػات تػـ  ،ف  جنوب أفريقيا
وتتميػػز كيػػب ال ربيػػة  ،وكانػػت كيػػب ال ربيػػة مػػف إحػػدى هػػذل المقاطعػػات ،منحهػػا بعػػض الاػػمطة

د باهتمامهػػا بالايااػػة فبػػالنظر إلػػ  التركيبػػة الاػػكانية لهػػا يمكػػف معرفػػة أف هػػذل المقاطعػػة قػػ
منافاػػة ايااػػية قويػػة بػػيف األحػػزاب خػػ ؿ  كػػاف بهػػا، لػػذا ضػػد الاصػػؿ العنصػػرى ايػػر  كافحػػت كث

ولهذا تاػع  جامعػة وياػترف  ،حت  تاود الديمقراطية بالمقاطعة ،(188)الاابقة" اف عام  يالعشر 
واالهتمػػػاـ بالتكنولوجيػػػا مػػػف خػػػ ؿ بنػػػاء مجتمعػػػات  ،كيػػػب إلػػػ  تبنػػػ  نهػػػج أفضػػػؿ المماراػػػات

  مػع التطػور الحػادث فػ  الدولػة وتاػاعد فػ  القضػاء عمػ  كػؿ المماراة داخمها حتػ  تتماشػ
 موروثات الاصؿ العنصرى.

وف  حيف بػرز العامػؿ الايااػ  فػ  جنػوب أفريقيػا نجػد أف العامػؿ االقتصػادى قػد بػرز 
ػ كمػا أفاترالية فهذل الجامعة توجد ف  مدينة ايدن  ف  الجامعة الكاثوليكية األ فػ   الهػا فروع 

فالحاػاظ  ،"مدينة ايدن  تركز عم  االقتصاد العالم  لضماف االاتمراريا وأاترالمختمؼ أنحاء 
لػػذا وضػػعت  أاػػتراليا،عمػػ  التنافاػػية العالميػػة أمػػر أاااػػ  لماػػتقبؿ مدينػػة اػػيدن  ورضػػاء 

 ،مدينة ايدن  مدينة تنافاػية ومبتكػرة عمػ  ماػتوى العػالـ المدينة ف  خطتها االاتراتيجية أف
يف مػػف خػػ ؿ بنػػاء المجتمعػػات ودعػػـ التنػػوع واالبتكػػار فػػ  قػػرى وأنهػػا تهػػتـ بالاػػكاف األصػػمي

والواقع أف بناء المجتمعات لـ يكف عم  ماتوى المدينة فقط بؿ داخػؿ جامعاتهػا  ،(183)المدينة"
معة الكاثوليكية عم  بناء مجتمعات المماراػة داخمهػا مػف أجػؿ تطػوير حيث حرصت الجا اأيض  

والدولػػة  شػػ  مػػع التقػػدـ الحػػادث عمػػ  ماػػتوى المدينػػةحتػػ  تتما لكترونػػ اإل الػػتعمُّـ مهػػارات 
 .بالكامؿ
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وفػػ  الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وبالتحديػػد فػػ  فػػورت وايػػف بواليػػة إنػػديانا حيػػث تقػػع 
مجتمػع جامعة بوردو فػورت وايػف يظهػر أثػر العامػؿ االجتمػاع  حيػث "ياػع   –جامعة إنديانا 

نوعػػة إلشػػراؾ قػػادة الجامعػػة واإلداريػػيف األعمػػاؿ فػػ  شػػماؿ شػػرؽ إنػػديانا إلػػ  إيجػػاد طػػرؽ مت
فػ  دمػج الجامعػة فػ  هي ػة التػدريس فػ  المجػالس والوظػا ؼ االجتماعيػة لمماػاعدة  أعضاءو 

حيػث تعمػؿ الجامعػة  اولـ تختمؼ الجامعة عف المدينة التػ  تقػع بهػا كثيػر   ،(184)حياة المجتمع"
جتماعيػة بيػنهـ مػف خػ ؿ وتااعد عمػ  بنػاء ع قػات ا اهي ة التدريس مع   أعضاءعم  إشراؾ 

 داخمها. لكترون بناء مجتمع المماراة لمتعمـ اإل 
ـ أمػػا االخػػت ؼ بػػيف هػػذل الجامعػػات فيظهػػر فػػ  طريقػػة تصػػميـ مجتمػػع المماراػػة لمػػتعمُّ 

فاػػ  حػػيف تركػػز جامعػػة وياػػترف كيػػب عمػػ   ،الخػػت ؼ الهػػدؼ المرجػػو منػػه انظػػر   لكترونػػ اإل 
فػ  ناػس  ب الجامعة وتنمية الم ػة اإلنجميزيػة لػديهـ نجػدلط  لكترون اإل التعمُّـ تطوير مهارات 

 لكترونػ قد قامت بتصميـ مجتمػع مماراػة لمػتعمـ اإل  أاترالياأف الجامعة الكاثوليكية ف   الوقت
مختمػؼ  ومػف أاػترالياهي ة التدريس مػف مختمػؼ فروعهػا عمػ  ماػتوى  أعضاءمف أجؿ جمع 

 –بينمػا اقتصػرت جامعػة إنػديانا  ،لديهـ كترون لاإل التعمُّـ التخصصات مف أجؿ تحايف مهارات 
عمػ  ماػتوى الجامعػة  عضاءلأل لكترون اإل التعمُّـ جامعة بوردوفورت وايف عم  تطوير مهارات 

مػا عانتػه جنػوب ؛ فموربما يرجع ذلؾ االخت ؼ إل  العامؿ االجتمػاع  فػ  جنػوب أفريقيػا ،فقط
بػرزت العديػد مػف األزمػات  ،الحاكمػة البيضػاءأفريقيا "وكنتيجة عف اإلرث الػذى تركتػه األغمبيػة 

باإلضػػػافة إلػػػ   ،والتوزيػػػع غيػػر العػػػادؿ لممصػػػادر والاػػرص ،ماعيػػة منهػػػا التمييػػز العرقػػػ تاالج
إلػ  التحػديات االجتماعيػة األخػرى التػ   إضػافة ،اكبير   االتقايمات االجتماعية الت  شكمت تحدي  

ة والبطالػ ،منهػا الاقػر المتجػذر ،راهنػةظهرت مػا بعػد حالػة االنقاػاـ وأصػبحت بمثابػة تحػديات 
حػػػػدى أعمػػػػ  ناػػػػب جريمػػػػة فػػػػ  العػػػػالـ ،ى البشػػػػرة الاػػػػوداءالمنتشػػػػرة بػػػػيف األغمبيػػػػة ذو   ،وا 

إف كػؿ التحػديات الاػابقة "تػؤثر  (185)والحضرية والرياية" واالنقاامات االجتماعية واالقتصادية
كمػا  ،الندماج االجتمػاع عم  االاتقرار االجتماع  بطرؽ معقدة قد تؤدى إل  االنخااض ف  ا

 ،(186)األغنيػاء والاقػراء قػد تػؤدى إلػ  العنػؼ والاتنػة واالضػطرابات االجتماعيػة"أف الاجوة بيف 
إلػ  تحاػيف  لكترونػ ـ اإل لذا اتجهت جامعة وياترف كيب مف خ ؿ بناء مجتمع مماراة لمتعم  

ناػس الوقػت فػ  محاولػة  وتنميػة ع قػاتهـ االجتماعيػة فػ  ،لط بهػا لكترونػ اإل التعمُّـ مهارات 
 مف التشتت والعنؼ. منها لتوجيه الط ب إل  االهتماـ بالعمـ والمعرفة بدال  
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قػارة كاممػة  أاتراليافكما ذكرنا مف قبؿ أف ، يظهر أثر العامؿ الج راف  أاتراليابينما ف  
نػاطؽ والشعور بالوحدة خاصة فػ  الم ،أدى إل  وجود ما يام  بالعزلة الج رافيةها حجمكبر ف

ـ إلػػػ  بنػػػاء مجتمعػػػات المماراػػػة لمػػػتعمُّ  األاػػػتراليةلػػػذا لجػػػأت الجامعػػػة الكاثوليكيػػػة  ؛الريايػػػة
التػػدريس مػػف مختمػػؼ فروعهػػا عمػػ  ماػػتوى هي ػػة  أعضػػاءجمػػع اػػتطيع حتػػ  ت لكترونػػ اإل 

أف التكنولوجيػػا أصػػبحت هػػ  الاػػبيؿ الوحيػػد لمقضػػاء عمػػ  العزلػػة  أاػػتراليافمقػػد أدركػػت  ،الدولػػة
 خمها.الج رافية دا

أمػػا الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فيظهػػر فيهػػا العامػػؿ االقتصػػادى حيػػث يتمتػػع الجػػػزء 
الشمال  الشرق  مف والية إنديانا بتاريب طويؿ مػف النمػو االقتصػادى منػذ القػرف الثػامف عشػر 

ولقػد تطػورت المنطقػة  ،وذلؾ باالشتراؾ مع مدينػة فػورت وايػف باعتبارهػا ركيػزة أاااػية لمواليػة
ثػـ اػرعاف مػا أصػبب  ،لمتجػارة فػ  الجػزء األخيػر مػف القػرف الثػامف عشػر ابحت مركػز  حيث أصػ

 اف نمػػو  وثػػـ شػػهد القػػرف العشػػر  ،عمػػ  التصػػنيع والزراعػػةا االقتصػػاد فػػ  فػػورت وايػػف معتمػػد  
ثـ تاػارعت وتيػرة النمػو االقتصػادى فػ  القػرف الحػادى  ،وبناء شركات صناعية كبرى ااقتصادي  

ِجدت ؛ فقدوالعشريف ولتحقيػؽ  ،خطػط اقتصػادية ااػتراتيجية تعمػؿ عمػ  تطػوير االقتصػاد بهػا ؾو 
تقـو المؤااات التعميمية عم  جذب ط بها وذلؾ لتمبية احتياجات المنطقة مػف أهداؼ الوالية 

مػف أهػـ هػذل المؤااػات فهػ   جامعة بورد فورت وايف –وتعتبر جامعة إنديانا  ،ى العاممةو  الق  
ػػمػػف نوعهػػا تقػػد جامعػػة فريػػدة وتمتػػاز بماػػتوى أكػػاديم   ،مػػف الدرجػػة األولػػ  امتميػػز   اـ تعميم 

 ،لػػذا تهػػتـ الجامعػػة بالجانػػب التكنولػػوج  ؛(187)يقػػدرل خريجػػو هػػذل الجامعػػة" مػػا ووهػػ ،مرتاػػع
لتمبيػػة االحتياجػػات التكنولوجيػػة  لكترونػػ ـ اإل ويتضػػب ذلػػؾ فػػ  إقامػػة مجتمعػػات مماراػػة لمػػتعمُّ 

 ألعضا ها.
 رة المعرفة بالجامعات: مجتمعات الممارسة وإدا -3

أدركػت هػذل الػدوؿ أف امت كهػا  فقػدتتشابه دوؿ الخبرات ف  تركيزها عم  إدارة المعرفة 
بمقػدار مػا  ا تػرتبطأف ااػتمراريتهو  ،ف  بنا ها وتطويرها هػو أاػاس تقػدمها لممعرفة والمااهمة

 ،مػػؿ االقتصػػادىأفريقيػػا يظهػػر أثػػر العا نػػوبجوفػػ  جامعػػة بريتوريػػا ب ،تممكػػه مػػف هػػذل المعرفػػة
ير ااـ هذل المدينػة إلػ  مدينػة تـ ت ي وهذل الجامعة تقع ف  مدينة بريتوريا وف  الوقت الحال 

ولقػػد "أثبتػػت مدينػػة تشػػواف أنهػػا را ػػدة فػػ  القػػارة األفريقيػػة حيػػث تمتػػاز  ،Tshwaneواف تشػػ
ط % مػػف مجمػػؿ األبحػػاث وخطػػ92حيػػث يػػتـ  ،والبحػػث ،والتعمػػيـ ،بتػػوفير الصػػناعات المختماػػة

ومجمػس البحػث  ،تشػواف بوااػطة مجمػس البحػوث الطبيػة التطوير ف  جنوب أفريقيا ف  مدينػة
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فػ  تشػواف جامعػة  جنػوب  ومؤااة العمـو اإلناانية ومف أمثمة الجامعػات ،العمم  والصناع 
ومػػف المنطقػػ  أف تقػػـو جامعػػة  ،(188)وجامعػػة بريتوريػػا وجامعػػة تشػػواف لمتكنولوجيػػا" ،أفريقيػػا

ة مجتمعات مماراة إلدارة المعرفة حت  تكوف عم  غػرار المدينػة التػ  تقػع فيهػا بريتوريا ب قام
 الجامعة والت  تمتاز باالهتماـ بالبحث والمعرفة.

ػفػ يظهر أثر العامػؿ االجتمػاع   أاترالياوف  جامعة جرياث ب  أاػترالياف ك  ف ا ػف "أوؿ م 
الػػػذيف تعػػػد ثقػػػافتهـ و  ،ف )اآلبوريجينػػػاؿ( واػػػكاف جػػػزر مضػػػيؽ تػػػوريسوهػػػـ الاػػػكاف األصػػػمي

مػف بريطانيػا ف األوا ػؿ يالمهػاجر  معظػـ كػاف ولقػد ،وتقاليدهـ الاريدة مف بػيف األقػدـ فػ  العػالـ
وثقافتهػػا  أاػػترالياكيمتػػ  أثػػر مهػػـ وماػػتمر عمػػ  تػػاريب  –وكػػاف لهػػذا التػػراث األنجمػػو  ،وأيرلنػػدا

أفريقيػػػا وآاػػػيا  وتقاليػػػدها الايااػػػية. وأدت موجػػػات الهجػػػرة ال حقػػػة إلػػػ  وصػػػوؿ األفػػػراد مػػػف
لػ  أاػموب  أاػتراليامااهمات فريدة خاصة بهـ إل   االذيف قدموا جميع   ،وأوروباواألمريكتيف  وا 
ػػ اوهػػذا التنػػوع العرقػػ  كػػاف موجػػود   (189)الحيػػاة فيهػػا" وهػػ   Brisbane بمدينػػة برياػػباف اأيض 

ولهػػا  ،تافػاف مدينػة مزدهػرة ومتعػددة الثقاف "برياػبفػػ  ،نػة التػ  تقػع فيهػا جامعػة جرياػثيالمد
ولهػػذا جػػذبت جامعاتهػػا ومعاهػػدها التعميميػػة العديػػد مػػف الطػػ ب  أاػػتراليااػػمعتها المتميػػزة فػػ  

فاػ  عػاـ  ،بم ات أخػرى متحدثيف حدثيف بالم ات اإلنجميزية أووعوا ف  الم ة ما بيف متالذيف تن
 ولهػذا ااػتطاعت، (132)ف  مدينة برياػباف" مف الط ب الماجميف 92222كاف هناؾ  8217

لهػا فمقػد أدركػت  اأاااػي   اجامعة جرياث إقامػة مجتمعػات مماراػة ووضػعت إدارة المعرفػة هػدف  
الجامعػػة أف الوصػػوؿ لممعرفػػة وتبادلهػػا هػػو أاػػاس التنميػػة والتطػػوير مهمػػا اختماػػت األصػػوؿ 

 واألعراؽ.
بينما ف  الواليات المتحدة األمريكية يظهػرل أثػر العامػؿ االقتصػادى حيػث أدركػت أمريكػا 

األااس لمحااظ عمػ  مكانتهػا االقتصػادية بػيف دوؿ العػالـ لػذلؾ أنشػأت  ومت ؾ المعرفة هف اأ
 مؤااة العمـو الوطنية.

 1952الكػػونجرس باعتبارهػػا وكالػػة اتحاديػػة ماػػتقمة عػػاـ وهػػذل المؤااػػة قػػد أنشػػأها 
 ،وهذل المؤااة موجهة لتعزيز تقدـ العمـ والمعرفػة والصػحة فػ  جميػع المجػاالت غيػر الطبيػة

تهتـ بمجاالت معينة مثؿ عمـو الكمبيوتر والبرامج التعميمية لمعمػـو ولتكنولوجيػا والهنداػة  فهي
وهػػػ  أكبػػػر مصػػػدر لتمويػػػؿ المػػػنب البحثيػػػة فػػػ  جميػػػع المجػػػاالت العمميػػػة غيػػػر  ،والرياضػػػيات

ػ ،(131)الطبيػة إلػ  تعزيػػز  الػذلؾ تهػتـ هػػذل المؤااػة بالجامعػات والمعاهػد العمميػػة وتاػع  دا م 
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 عضػاءولهذا قامت المؤااة ببناء مجتمع مماراػة أل ،لمعرفة ف  جميع أنحاء الدولةالبحث وا
ل اػػتاادة منهػػا فػػ  جميػػع  ،هي ػػة التػػدريس حيػػث تحػػرص عمػػ  إدارة المعرفػػة ونشػػرها وتبادلهػػا

 المجاالت.
فيظهر ف  اختيار كؿ مؤااػة تعميميػة لنمػوذج مجتمػع أما االخت ؼ بيف دوؿ الخبرات 

 عػػػزى ذلػػػؾ إلػػػ  اخػػػت ؼ رؤيػػػة وراػػػالة وأهػػػداؼ هػػػذلوي   ،دارة المعرفػػػةمماراػػػة خػػػاص بهػػػا إل
ف مػف مجتمعػات انوعػ فا  جامعة بريتوريػا كػاف هنػاؾ ،المؤااة واخت ؼ إمكانياتها وظروفها

مجتمعػػات المماراػػة عبػػر الحػػدود التنظيميػػة والتػػ  اشػػتممت عمػػ  مجموعػػة  مػػاوه ،المماراػػة
نايػروفومجمو  ،إدارة المعرفة ف  بريتوريا  ممارا ومجموعػة عمػـ  ،عة اتحاد مكتبات غوتن  وا 

والهنداػػػػة المعماريػػػػة والمجموعػػػػة  ،والمجموعػػػػة االفتراضػػػػية ألبحػػػػاث الميػػػػال ،اآلثػػػػار البحػػػػرى
بينمػػػا اشػػػتممت مجتمعػػػات المماراػػػة الداخميػػػة بالجامعػػػة عمػػػ  مجموعػػػة المخػػػزوف  ،البيطريػػػة
ذا التعػدد فػ  المجػاالت المختماػة ، وربما يوضب هلكترونيةوشبكة خبراء المعمومات اإل  ،الرقم 

الت  تتضمنها مجتمعػات المماراػة فػ  الجامعػة أف الجامعػة تاػع  إلػ  بنػاء وتطػوير المعرفػة 
 ،ع المنظمػات المختماػةالتواصػؿ مػاػبؿ الوصػوؿ إليهػا وتبادلهػا وتشػاركها مػف خػ ؿ وتحايف 

االقتصػػادى لجنػػوب  إلػػ  التطػػور اوذلػػؾ "ااػػتناد   ،وربمػػا يظهػػر هنػػا أثػػر "العامػػؿ االقتصػػادى"
تعػػد كمركػػز حيػػوى لمػػدخوؿ إلػػ  أاػػواؽ البمػػداف المحيطػػة المكونػػة مػػف مجموعػػة  ف نهػػا ،أفريقيػػا

 Southern African Development (SADC)التنميػػػػة ألفريقيػػػػػا الجنوبيػػػػػة 

Community –  مػػع األاػػواؽ الناشػػ ة فػػ  أمريكػػا الواػػط  والجنوبيػػة مػػف وكػػذلؾ لمتجاػػير
كمػا تتميػز مدينػة تشػواف  ،(138)ة الجديدة ف  الشرؽ مف جهة أخػرى"وؿ الصناعيدجهة ومع ال

الت  تقع فيها جامعة بريتوريا بأنها أطمقت برامج عديدة ومشاريع أاااية ااهمت بػدورها فػ  
فقػد  ؛الػوطن  ا لتحقيػؽ أهػداؼ الحػزبفػ  محاولػة منهػفػرص العمػؿ ر وخمؽ قتخايؼ وطأة الا

ماػػتوى المعيشػػة المحمػػ  ومحاولػػة  اريع لتحاػػيفشػػرعت المدينػػة فػػ  إنشػػاء العديػػد مػػف المشػػ
ولػػذلؾ أقامػػت جامعػػة بريتوريػػا مجتمػػع المماراػػة  ،(133)التخايػػؼ مػػف التحػػديات التػػ  تواجههػػا"

 بهدؼ إدارة المعرفة وتبادلها وتشاركها مع مؤااات ومنظمات المدينة.
ة دولػػػة برلمانيػػػ أاػػػتراليا" فػػػ فبينمػػػا فػػػ  جامعػػػة جرياػػػث يظهػػػر أثػػػر العامػػػؿ الايااػػػ  

وكيايػػة تمثيػػؿ  ،يشػػارؾ فػػ  كيايػػة حكػػـ الػػب د األاػػترال ممػػا يعنػػ  أف المػػواطف  ،ديمقراطيػػة
أمػا البرلمانػات المنتخبػة فهػ   ،اػترالييفوالحكومات ماؤولة أماـ جميع األ ،األاترال المجتمع 
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 أاػػتراليا،أو تاػػويض الاػػمطة لاػػف القػػوانيف فػػ  الهي ػػات الوحيػػدة القػػادرة عمػػ  اػػف القػػوانيف 
وبػناس القػدر يحمػ   ،التػ  تاػنها الحكومػاتاالمتثاؿ لمقوانيف  أاترالياعم  الجميع ف   ويجب

فػػوؽ القػػانوف حتػػ   وهػػذا يعنػػ  أف ال أحػػد معاػػ  أو ،اػػترالييف بشػػكؿ متاػػاو  القػػانوف جميػػع األ
والواقػػع أف هػػذل  ،(134)أفػػراد الشػػرطة مطة مثػػؿ الايااػػييف أواػػالػػذيف يشػػ موف المناصػػب فػػ  ال

جودة بالاعؿ ف  قوانيف وتشريعات مدينة برياباف الت  تقع فيها جامعػة جرياػث الديمقراطية مو 
وضػػعت المدينػػة تشػػريعات  فقػػد"تمثػػؿ الماػػاواة والتنػػوع أولويػػة بالناػػبة لمنطقػة برياػػباف حيػث 

ولقػػػد أاػػػهـ هػػػذا الاكػػػر  ،(135)لمكافحػػػة التمييػػػز العنصػػػرى وتحقيػػػؽ العدالػػػة وتكػػػافؤ الاػػػرص"
 ،وجعمهػػا قػػادرة عمػػ  تحقيػػؽ االاػػتق ؿ اإلدارى ،ماػػاة الجامعػػةالػػديمقراط  فػػ  تشػػكيؿ فكػػر وف

فعنػػدما ارتػػأت الجامعػػة أف العصػػر الحػػال  هػػو عصػػر المعرفػػة اتجهػػت عمػػ  الاػػور إلػػ  بنػػاء 
 مجتمعات المماراة داخمها دوف وجود قيود إدارية تحوؿ دوف تحقيؽ ذلؾ.

ػػ وتعتبػػر الواليػػات  ،يػػةفػػ  الواليػػات المتحػػدة األمريك اويظهػػر أثػػر العامػػؿ الايااػػ  أيض 
 ،عػدد مػف أجػزاء الكومنولػثيضػاؼ إليهػا  ،واليػة 52المتحدة األمريكية جمهورية اتحادية مػف 

هػػػو الصػػػؾ الػػػر يس لمحكومػػػة وداػػػتور الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة  ،، والممتمكػػػاتاألقػػػاليـو 
ال يػزاؿ ويعػد أقػدـ داػتور مكتػوب  ،1789مػد الداػتور عػاـ اعت   ،والقانوف األام  فػ  الدولػة

ورغـ أف الداتور ت ير ف  عدد مػف  ،وياتمد قوة بقا ه مف بااطته ومرونته ،ف  العالـ اااري  
ال تػػزاؿ فػػ  معظمهػػا هػػ  نااػػها التػػ   مباد ػػه األاااػػية الجوانػػب منػػذ اعتمػػادل أوؿ مػػرة إال أف

ولمشػػعب الحػػؽ  ،ةيػتشػػكؿ إرادة الشػػعب أاػاس الشػػرعية الحكوم :وأهمهػا 1789مػدت عػػاـ اعت  
ويبػدو أف  ،(136)المحددة فػ  الداػتور ذاتػهت يير شكؿ حكومته الوطنية بالواا ؿ القانونية ف  

إلػػ  الجامعػػات والمؤااػػات هػذل اإلرادة وتمػػؾ الحريػػة التػػ  منحهػػا الداػػتور لمشػعب قػػد انتقمػػت 
تػ  تتنااػب فهذل المؤااات لها مطمؽ الحرية ف  تحديد أهدافها ال ؛العممية والبحثية المختماة

جػػراءات العمػػؿ بهػػا ممػػا جعمهػػا قػػادرة عمػػ   ػػة المحيطػػة بهػػامػػع البي ، وتحديػػد ااػػتراتيجيات وا 
وجعمهػػا قػػادرة عمػػ  تحديػػد الواػػا ؿ التػػ  يمكػػف مػػف  ،مواجهػػة تحػػديات التقػػدـ المعرفػػ  والتقنػػ 

خ لهػػا الوصػػوؿ إلػػ  المعرفػػة وتبادلهػػا وتشػػاركها مثػػؿ مجتمعػػات المماراػػة التػػ  تعتبػػر واػػيمة 
وتعزيػز  ،ديػد مػف الجامعػات والمؤااػات العمميػة والبحثيػة لتحاػيف أدا هػاأاااية اآلف فػ  الع

 االبتكار وتنمية مهارات األفراد ومواجهة العديد مف القضايا والمشك ت.
واقتتع الجهتتود المصتترية فتتى تطتتوير الجامعتتات فتتى ضتتو   :الخطتتوة السادستتة
 مجتمع الممارسة 
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وفػ  نشػر  ،فػ  تطػور الثقافػة والعمػـوو  ،فػ  تقػدـ األمػـ احيوي ػ اإف الجامعات تؤدى دور  
ألف الجامعػة مػا هػ   اونظػر   ،ولها دور فاعؿ تجال الثورة المعموماتيػة والمعرفيػة ،العمـ والمعرفة

  وتعتبػر أداتػه لمقيػادة الاكريػة ،إال مؤااة تعميمية تقع عم  قمة النظاـ التعميمػ  فػ  المجتمػع
اػ  فاألخيػرة العديػد مػف محػاوالت التطػوير" فقد شهد التعميـ الجامع  المصػرى فػ  الاتػرة  (137)

 اإطار البرنامج القوم  لتحديث الدولة تأت  مشروعات تطوير التعميـ العال  بمصر والتػ  تبناهػ
حيث تػـ إنشػاء مشػروع تطػوير التعمػيـ  ،(8221وأقرها المؤتمر القوم  لتطوير التعميـ العال  )

والػػذى ضػػـ فػػ   Higher Education Enhancement Project (HEEP)العػػال  
ويعػػػد صػػندوؽ مشػػػروع تطػػػوير  ،ـ8227 – 8228خػػػ ؿ الاتػػرة مػػػف  ا( مشػػػروع  85بدايتػػه )

مػػف أوا ػػؿ المشػػروعات التػػ  هػػدفت إلػػ  تقػػديـ الماػػاعدة والػػدعـ  (HEEPF)التعمػػيـ العػػال  
كما تـ إنشاء وحدة إلدارة مشروعات التطػوير بػوزارة  ،امشروع   85مشروعات مف لاتة المال  
ثػػـ قامػػت كػػؿ جامعػػة بتكػػويف وحػػدة إلدارة مشػػروعات التطػػوير ضػػمف الهيكػػؿ  ،يـ العػػال التعمػػ

 – 8223التنظيمػػػ  لمجامعػػػة ليكتمػػػؿ البنػػػاء المؤااػػػ  لعمميػػػة التطػػػوير فػػػ  الػػػدورة األولػػػ  
 .(138)ـ8227 – 8228وقد تـ تنايذ المشروعات خ ؿ الاترة مف  ،8227

البنػػؾ يـ العػػال  بقػػرض مػػف مشػػروع تطػػوير التعمػػ 8228فػػ  عػػاـ  مصػػر قػػد أطمقػػتو 
المصػادر األخػرى يشػمؿ هػذا باإلضافة إل  تمويؿ جز   مف الحكومة المصرية وبعػض  ،الدول 

 (HEEPF)صػندوؽ مشػروع تطػوير التعمػيـ العػال   -1 :( مشػروعات فرعيػة هػ 6المشروع )
العػال   تـ إنشاؤل لمااندة الجامعات ومؤااات التعميـ ،وهذا المشروع هو آلية دورية تنافاية

هي ػػة التػػدريس  أعضػػاءمشػػروع تنميػػة قػػدرات -8 ،لتمويػػؿ بػػرامج التطػػوير الخاصػػة بكػػؿ منهػػا
مشػػػػروع -4 ،(ICTP)مشػػػػروع تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات واالتصػػػػاالت -3 ،(FLDP)والقيػػػػادات 

-6 ،(ETCP)مشػػػروع تطػػػوير الكميػػػات التكنولوجيػػػة -5 ،(FOEP)تطػػػوير كميػػػات التربيػػػة 
باإلضػػافة إلػػ  مشػػروعات تطػػوير البنيػػة األاااػػية  (QARP)اد مشػػروع توكيػػد الجػػودة واالعتمػػ

لمتعميـ العال  حيث تناذ بعػض هػذل المشػروعات بالشػراكة مػع دوؿ البحػر المتواػط وبمشػاركة 
والبعض اآلخر بالتعاوف مع فرناا وألمانيػا واالتحػاد  ،الجامعات والمؤااات التعميمية المصرية

 .(139)األوروب 
عات لـ تكف لتتحقؽ أو تظهر عمػ  أرض الواقػع إال مػف خػ ؿ والحقيقة أف هذل المشرو 

وتعػػاوف جميػػع األطػػراؼ لوضػػع  ،التػػ  تواجػػه الجامعػػات المصػػرية ومناقشػػتهاتحميػػؿ المشػػك ت 
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وكػؿ ذلػؾ  ،ومواجهة هػذل المشػك ت مػف خػ ؿ إقامػة مشػروعات محػددة ،الحموؿ المناابة لها
إف كػؿ  ،حت  يػتـ تنايػذ هػذل المشػروعات وجهودهـ وممارااتهـ عضاءبأفكار األ اكاف مصحوب  

فعمػ  الػرغـ مػف أف هػذا  ،هذل األمور عند تحميمها نجدها تندرج تحت ماهـو مجتمػع المماراػة
فػػػ  أدبياتنػػػا إال أنػػػه عنػػػد تحميػػػؿ اإلطػػػار الاكػػػرى لمجتمػػػع المماراػػػة  ازاؿ حػػػديث   الماهػػػـو مػػػا

 ،بعيػػديف عػػف هػػذا الماهػػـو ومضػاهاته بواقػػع تطػػوير جامعاتنػػا المصػػرية فاػػوؼ نجػػد أننػػا لاػػنا
ولكف جامعاتنا بحاجة إل  نشر ثقافػة مجتمعػات المماراػة حتػ  يمكػف وضػع هػذا الماهػـو فػ  

زالت تعان  مف العديػد مػف أوجػه  فالجامعات المصرية رغـ محاوالت التطوير ما ،إطارل الصحيب
جامعػػػات ال أعضػػػاءوربمػػػا إذا انتشػػػرت ثقافػػػة مجتمعػػػات المماراػػػة وأدرؾ  ،الضػػػعؼ والقصػػػور

خصا صها وأبعادها ومؤشراتها وفوا دها ودورهػا فػ  ااػتثمار الع قػات والتاػاع ت االجتماعيػة 
ونواجػػه واقعنػػا مػػف خػػ ؿ  اممموا ػػ اربمػػا حينهػػا يمكننػػا أف نحػػرز تقػػدم   ،مشػػك تالفػ  مواجهػػة 

لبعيػدة عػف مف االكتااء بالدرااات واألبحاث النظريػة ا تكاتانا ومف خ ؿ ممارااتنا الاعمية بدال  
 ،ويمكػػف حينهػػا االاػػتاادة مػػف مجتمعػػات المماراػػة فػػ  مواجهػػة قضػػايا محػػددة ،ض الواقػػعأر 

زالت تش ؿ الجامعات المصرية رغـ الجهود المبذولة لمواجهتها ولعػؿ مػف أهػـ  فهناؾ قضايا ما
   :هذل القضايا ما يم 

  :( التنمية المهنية بالجامعات المصرية1)

هي ة التدريس أحد المرتكزات األاااية فػ  اإلصػ ح  عضاءأل لما كانت التنمية المهنية
فػػ ف ااػػتقراء الواقػػع الحػػال  لمجامعػػات يظهػػر ضػػرورة الحاجػػة إلػػ  تنميػػة  ،والتحاػػيف التعميمػػ 

إكاػابهـ  إضػافة إلػ  ،هي ة التدريس داخؿ الجامعة أعضاءمهنية تعمؿ عم  االرتقاء بماتوى 
مماراػػاتهـ بعػػد أف تعػػددت ألػػواف الشػػكاوى مػػف أاػػاليب وطػػرؽ عمػػؿ جديػػدة ومبتكػػرة لتحاػػيف 

 .(140)العصر الحاضرضعؼ قدراتهـ عم  التعامؿ باهـ ووع  مع متطمبات 
 أعضػاءوالحقيقة أف الجامعات ف  جمهورية مصر العربيػة تقػـو بػدور كبيػر فػ  تنميػة 

حيػػث عقػػدت جامعػػة القػػاهرة أوؿ دورة لتنميػػة  1974وذلػػؾ منػػذ عػػاـ  اهي ػػة التػػدريس مهني ػػ
وتمتهػػا جامعػػة عػػيف  ،83/4/1974إلػػ   16/8/1974مػػف  اهي ػػة التػػدريس مهني ػػ اءأعضػػ

وكاف هناؾ العديد مػف  ،(141)اكندرية وحمواف وبقية الجامعات الحكومية األخرىشمس ثـ األ
المبادرات ف  مجاؿ التنمية المهنية إل  أف حدث التحوؿ واالتجال إل  مشػروعات ضػخمة عمػ  

ااػػتراتيجية وفػػ  إطػػار  ،ؤتمر القػػوم  لتطػػوير التعمػػيـ العػػال ماػػتوى الجامعػػات بعػػد عقػػد المػػ
"يهػدؼ ، وهي ة التػدريس والقيػادات أعضاءإص ح التعميـ العال  تـ تنايذ مشروع تنمية قدرات 
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العػال  وتطػػوير ية والمهنيػة فػ  مؤااػات التعمػيـ اػػهػذا المشػروع إلػ  تعزيػز اإلمكانػات المؤا
والقيػػػادات لتمكيػػػنهـ مػػػف التكيػػػؼ مػػػع  يريفوالمػػػد هي ػػػات التػػػدريس أعضػػػاءمهػػػارات وكاػػػاءات 

ناهيػػؾ عػػف زيػػادة فاعميػػة مخرجػػات التعمػػيـ  ،تطػػورات العصػػر الحػػديث ومػػف مواجهػػة التنافاػػية
تحديػد حاجػات التػدريب فػ  مؤااػات التعمػيـ  :العال . وقد تجمت إنجػازات المشػروع مػف خػ ؿ

وتنظػيـ ورش عمػؿ  ،اتيجيات التػدريبالعال  وقياـ جامعات / معاهد التعميـ العال  بتطوير ااتر 
تدريبية لممدربيف لتشػكيؿ فػرؽ أاااػية مػف المػدربيف المعتمػديف ضػـ كػؿ جامعػات ومؤااػات 

راػاء آليػات تػدريب وتنميػة ماػتدامة ،التعميـ العػال  ودعػـ تأاػيس مراكػز التػدريب فػ  كػؿ  ،وا 
 .(142)حكومية لضماف ااتدامة عممية التدريب الماتمر" ةجامع

جػراء تقيػيـ دورى لقيػاس أثػر البػرامج ورغـ حرص ا لجامعات عم  تنايذ هذا المشروع وا 
الدرااػػات قػػد  فال أف العديػػد مػػإ ،ة لهػػاالتدريبيػػة ب يػػة اتخػػاذ اإلجػػراءات التصػػحيحية المنااػػب

زالػت بػرامج التنميػة المهنيػة  التػ  مػاأشارت إل  أف هنػاؾ العديػد مػف أوجػه الضػعؼ والقصػور 
   :ومف أهمها ما يم   منها، تعانف  الجامعات المصرية 

وربمػػا يرجػػع ذلػػؾ لعػػدـ تاهمهػػـ لاماػػاة بػػرامج التنميػػة  ،مقاومػػة الػػبعض لاعالياتهػػا -
لبعػػدها عػػف احتياجػػاتهـ  انظػػر   ،وقمػػة دافعيػػتهـ نحػػو االلتحػػاؽ بهػػا ،المهنيػػة وأهػػدافها

وضػػػعؼ معػػػايير اختيػػػار  ،وكػػػذلؾ ااػػػتخداـ أاػػػاليب تقميديػػػة فػػػ  تنايػػػذها ،التدريبيػػػة
 ،باإلضافة إل  قصػر مػدة البػرامج التدريبيػة ،وعدـ توافر العدد الكاف  منهـ ،المدربيف

هي ػػة  أعضػػاءووجػػود فجػػوة بػػيف االحتياجػػات الاعميػػة الخاصػػة بالتنميػػة المهنيػػة لػػدى 
وعػػدـ  ،وبػػيف معػػدالت األداء المطمػػوب الوصػػوؿ إليهػػا بعػػد تنايػػذ البػػرامج ،التػػدريس

  تعػارض األوقػات المخصصػة لمتػدريب ، مما يػؤدى إلػم ءمة وقت التدريب لبعضهـ
كمػػا أف هػػذل البػػرامج تركػػز عمػػ   ،هي ػػة التػػدريس أعضػػاءأثنػػاء الدرااػػة مػػع جػػداوؿ 

 .(143)وتهمؿ المماراة العممية ألدوارهـ المختماة داخؿ الجامعة ،الجانب النظرى
همػػػاؿ مشػػػاركة  ،ضػػػعؼ التػػػوازف بػػػيف الجانػػػب النظػػػرى والتطبيقػػػ  - هي ػػػة  أعضػػػاءوا 

ض المػدربيف لمتواصػؿ وافتقػار بعػ ،اد محتػوى بػرامج التنميػة المهنيػةالتدريس ف  إعد
هي ػػػة  أعضػػػاء، وعػػػدـ حصػػػر االحتياجػػػات التدريبيػػػة لكػػػؿ ف ػػػة مػػػف مػػػع المتػػػدربيف

 .(144)وحضور الدورات التدريبية كمطمب لمترقية وليس لمتعمـ ،التدريس
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 ػػػة هي أعضػػػاءإف الاػػػمبيات الاػػػابقة تجعمنػػػا نتاكػػػر فػػػ  ضػػػرورة وجػػػود واػػػيمة تمكػػػف 
هػذا التواصػؿ والتااعػؿ وأف يكػوف  ،دوف أف يتقيدوا بمكػاف محػدد االتدريس مف أف يتواصموا مع  

ػػ عػػف رغبػػة حقيقيػػة نابعػػة مػػف داخمهػػـ ولػػيس كمػػا هػػو الحػػاؿ اآلف حيػػث يعتبػػر حضػػور  اناتج 
 افهػـ بحاجػة إلػ  واػيمة تجعػؿ مػف مماراػاتهـ العمميػة أااا ػ ،لمترقيػة اػي اأاا االتدريب مطمب ػ

وأف يكػوف كػؿ ذلػؾ تحػت مظمػة  ،مػف التركيػز عمػ  الجانػب النظػرى هـ داخؿ الجامعة بدال  ألدوار 
إلػ  الذيف لديهـ القدرة عم  نقؿ خبراتهـ ومعػارفهـ  عضاءمجتمع يشتمؿ عم  مجموعة مف األ

ولػػديهـ القػػدرة عمػػ  وضػػع بػػدا ؿ لمشػػك تهـ لموصػػوؿ إلػػ  أفضػػؿ الحمػػوؿ مػػف خػػ ؿ  ،غيػػرهـ
كػػؿ ذلػػؾ يمكػػف تحقيقػػه مػػف خػػ ؿ تطبيػػؽ مجتمعػػات المماراػػة داخػػؿ  إف ،مماراػػاتهـ العمميػػة

هي ػػة التػػدريس لمواجهػػة التحػػديات المعرفيػػة  أعضػػاءالجامعػػات المصػػرية حتػػ  يمكػػف تنميػػة 
 والتكنولوجية الحالية والماتقبمية.

  :بالجامعات المصرية لكترونىاإلالتعلُّم  (0)

بحت الجامعػػات العربيػة تركػػز عمػػ  ولهػػذا أصػ ،العصػػر الحػال  أصػبحت التكنولوجيػػا ل ػة  
ولػػـ تكػػف الجامعػػات المصػػرية بمعػػزؿ عػػف  ،وتعتبػػرل حاجػػة ممحػػة وماػػتمرة لكترونػػ اإل الػػتعمُّـ 

محيطهػػا العربػػػ  حيػػػث "قامػػت وحػػػدة إدارة مشػػػروعات تطػػػوير التعمػػيـ العػػػال  بتمويػػػؿ مشػػػروع 
 Information andلتطػػػػػوير نظػػػػػـ وتكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات فػػػػػ  التعمػػػػػيـ العػػػػػال  

Communication Technology Project (ICTP)  حتػػ   8224فػػ  الاتػػرة مػػف
مػف خػ ؿ شػػبكات  لكترونيػةوذلػؾ بهػدؼ العمػؿ عمػ  إتاحػة المعمومػات فػ  الصػورة اإل  8228

وتحقيػؽ الميكنػة  ،وااػتحداث أنمػاط تعميميػة جديػدة ،معمومات الجامعات بشػكؿ مباشػر واػريع
تمع الجامع  لمتعامؿ معهػا مػف خػ ؿ التػدريب الموجػه وتهي ة المج ،المتكاممة لإلدارة الجامعية

 :إلػػ  خماػػة محػػاور ر ياػػية هػػ  ICTPبمشػػروع والماػػتمر. وقػػد تػػـ تقاػػيـ محػػاور العمػػؿ 
الػػتعمُّـ محػػور  ،محػػور نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة ،محػػور البنيػػة األاااػػية لشػػبكات المعمومػػات

 .(145)كنولوجيا المعمومات"محور التدريب عم  ت ،الرقميةمحور المكتبات  لكترون ،اإل 
بتمويػػػػؿ عػػػػدد مػػػػف  (ICTP)و"يقػػػػـو مشػػػػروع تطػػػػوير نظػػػػـ وتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات 

المشػػروعات بالجامعػػات والمجمػػس األعمػػ  لمجامعػػات بمػػا يعمػػؿ عمػػ  تطػػوير نظػػـ وتكنولوجيػػا 
المعمومػػػات واالتصػػػاالت بالجهػػػات الماػػػتايدة وتاعيػػػؿ ااػػػتخدامها بمػػػا يايػػػد عمميػػػات التعمػػػيـ 

 .(146)واإلدارة"
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فػػ  التعمػػيـ العػػال  فػػ   ICTPوقػػد اػػاهـ مشػػروع تطػػوير نظػػـ وتكنولوجيػػا المعمومػػات 
حيػػث تػػـ تطػػوير كػػؿ  8227 – 8226تطػػوير كاػػاءة شػػبكة الجامعػػات المصػػرية خػػ ؿ عػػام  

وتػػـ تطػػوير كافػػة مقوماتهػػا بمػػا ياػػاعد عمػػ   ،المكونػػات الماديػػة بشػػبكات الجامعػػات المصػػرية
 .(147)لكترونيةلجامعات المصرية مف إتاحة مصادر المعمومات اإل توافر بنية تكنولوجية تمكف ا
نهايػػة المرحمػػة األولػػ  لمشػػروع فػػي حظ أنػػه مػػع  لكترونػػ اإل الػػتعمُّـ وبالناػػبة لمحػػور 

أصبب هناؾ المركز القػوم  لمػتعمـ  ICTPطوير نظـ وتكنولوجيا المعمومات ف  التعميـ العال  ت
مػػف  بكػػؿ جامعػػة لكترونيػػةمركػػز إلنتػػاج المقػػررات اإل و  ،بػػالمجمس األعمػػ  لمجامعػػات لكترونػػ اإل 

اإلشػػراؼ الانػػ   لكترونػػ الجامعػػات المصػػرية الحكوميػػة حيػػث يتػػول  المركػػز القػػوم  لمػػتعمـ اإل 
قػرر المجمػس األعمػ  لمجامعػات أف  8229وفػ  ينػاير  ،عم  أعماؿ مراكػز اإلنتػاج بالجامعػات

 لكترونيػةماػ ولة عػف اعتمػاد المقػررات اإل هػو الجهػة ال لكترون يكوف المركز القوم  لمتعمـ اإل 
بتحديد مشروعات محػور  ICTPوقد بدأت المرحمة الثانية لمشروع  ،داخؿ الجامعات المصرية

ومػف خػ ؿ هػذل المشػروعات يػتـ تاعيػؿ ااػتخداـ تكنولوجيػا المعمومػات فػ   ،لكترونػ اإل التعمُّـ 
 .(148)ـالتعمُّ 

امػػت معظػػـ جامعػػات مصػػر بالعمػػؿ عمػػ  تحويػػؿ فقػػد ق لكترونػػ اإل الػػتعمُّـ ألهميػػة  ا"ونظػػر  
إال أف  ،إلكترونيػةوعم  األخص الت  تخدـ قاعػدة عريضػة مػف الطػ ب إلػ  مقػررات  ،المقررات

عم  شبكة اإلنترنت تحتػاج إلػ  مهػارات لمتعامػؿ معهػا مػف قبػؿ  االمقررات الت  يتـ نشرها حالي  
إال  لكترونػ اإل الػتعمُّـ قة ف  مجاؿ فعم  الرغـ مف كؿ الجهود الااب ،(149)عضو هي ة التدريس"

اػيجد أف هنػاؾ العديػد مػف جوانػب الضػعؼ  اأف المتأمؿ لواقعنا الحػال  فػ  هػذا المجػاؿ تحديػد  
   :والقصور والت  يمكف توضيحها فيما يم 

عم  البرامج التدريبيػة الكافيػة إلكاػابهـ  معاونوهـهي ة التدريس و  أعضاءلـ يحصؿ  -
 .لكترون اإل  كاايات تكنولوجيا التعميـ

معظػػػـ الكاايػػػات لتحقيػػػؽ ااػػػتراتيجية  معػػػاونوهـهي ػػػة التػػػدريس و  أعضػػػاءال يمتمػػػؾ  -
 .لكترون الخاصة بتكنولوجيا التعميـ اإل التعمُّـ الكميات لمتعميـ و 

 لكترونػ هي ة التدريس ممف تتوفر لديهـ كاايات تكنولوجيػا التعمػيـ اإل  أعضاءغالبية  -
تدريبية يحتاجوف إل  بػرامج صػقؿ وتنميػة ل رتقػاء بالمماراة أو مف خ ؿ البرامج ال

 بماتوى الكاايات لديهـ.
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كاايػات تخطػيط وتصػميـ وتطػوير وتقػويـ  معػاونوهـهي ة التػدريس و  أعضاءال يمتمؾ  -
دارة المقرر اإل   .(152)لكترون وا 

  العمميػة فػ لكترونػ هي ػة التػدريس فػ  توظيػؼ التعمػيـ اإل  أعضػاءعدـ رغبػة بعػض  -
 التعميمية.

فػػ  العمميػػة  غيػػر مجػػد   لكترونػػ هي ػػة التػػدريس أف التعمػػيـ اإل  أعضػػاءبعػػض  تصػػور -
 التعميمية.

 أعضػاءبػيف طػ ب الجامعػة والعػامميف بهػا مػف  لكترونػ اإل الػتعمُّـ ضعؼ وجود ثقافة  -
 هي ة التدريس وغيرهـ.

فػػػ  البي ػػػة الجامعيػػػة عمػػػ  الطػػػرؽ التقميديػػػة دوف الػػػتعمُّـ التعمػػػيـ و اعتمػػػاد أاػػػاليب  -
 ـ.ف  التعمُّ  لكترون الكاف  بعمميات التطوير بتطبيؽ البعد اإل  االهتماـ

هي ػػة التػػدريس ل هتمػػاـ بػػالتعميـ  أعضػػاءضػػعؼ توجيػػه وتشػػجيع الطػػ ب مػػف قبػػؿ  -
 ؼ عم  خصا صه.والتعرُّ  لكترون اإل 

بشكؿ دقيؽ مع الط ب عم  الرغـ مػف وجػود بعػض  لكترون ضعؼ تطبيؽ التعميـ اإل  -
 .(151)لكترونيةالمقررات ذات الطبيعة اإل 
مػػف الجهػود التػ  قامػت بهػا الجامعػات المصػرية فػػ   الػرغـيتضػب ممػا اػبؽ أنػه عمػ  

أمػاـ تحقيػؽ  زاؿ هناؾ العديد مف المعوقػات التػ  تقػؼ حػا     إال أنه ما لكترون اإل التعمُّـ مجاؿ 
اػب اآللػ  نشػر أجهػزة الحا دال يعنػ  مجػر  لكترونػ اإل التعمُّـ فالواقع أف " ،هذل الجهود ألهدافها

ػػػ –وال يعنػػػ   ،فػػػ  الاصػػػوؿ الدرااػػػية أو فػػػ  الممػػػرات فػػػ  المبػػػان  األكاديميػػػة تمديػػػد  - اأيض 
هػو ونشػرل عمػ  شػبكة  لمحتػوى التعميمػ  كمػاا وال يعنػ  نقػؿ ،الشبكات وزيادة اعات االتصاؿ

اػير بػؿ هػ  تطويػع التقنيػة لتي ،تقنيػة بالمقػاـ األوؿلياػت  لكترون اإل التعمُّـ فقضية  ،اإلنترنت
ويمكػػف تطويػػع هػػذل التقنيػػة بالجامعػػات المصػػرية مػػف خػػ ؿ بنػػاء  ،(158)ـ"عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمُّ 

 مػف خبػرات بعضػهـ وياػتايد ا،مع   عضاء، حيث يتعاوف األلكترون ـ اإل مجتمعات مماراة لمتعمُّ 
معمومػػاتهـ المرتبطػة بتطػػوير وااػػتخداـ  ويتبػػادلوف ،أنااػهـ فوينظمػػو ،فػػ  هػذا المجػػاؿ بعػض
مػف أجػؿ حػؿ مشػك تهـ فػ  هػذا  امع ػ فويتعػاونو ،ـالتعميـ والتعمُّ  ت ف  عممي لكترون اإل مُّـ التع

 المجاؿ حت  يكونوا قادريف عم  اكتااب أفضؿ المماراات ف  هذا المجاؿ.
  :إدارة المعرفة بالجامعات المصرية (3)
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 ؿ تاريخهػا ارتػبط ماهػـو الجامعػة خػ فقػد ؛تعتبر الجامعة والمعرفة ماهوميف مت زمػيف
لػذلؾ  ،عرفيػة لممجتمػنظر إلػ  الجامعػة عمػ  أنهػا تمثػؿ المػوارد المعفي   ،الطويؿ بماهـو المعرفة

مع. وتنبػع أهميػة تإثراء وتطوير وتنمية البناء المعرف  لممجيقع عم  عاتؽ الجامعات ما ولية 
 ،(153)دامهاالجامعة ف  مجتمع المعرفة مف قيامها بابتكػار واكتاػاب المعرفػة ونشػرها وااػتخ

وفػػ  ظػػؿ التحػػديات المعرفيػػة والتكنولوجيػػة والتاػػابؽ العػػالم  فػػ ف "الجامعػػات المصػػرية تاػػع  
لػ  أف يكػوف لهػػا اػمعة ومكانػػة دوليػة تحتمهػػا مػف خػ ؿ وجػػود ترتيػب لهػػا ضػمف التصػػنياات إ

فمػػف مظػػاهر ذلػػؾ الاػػع   ،وخاصػػة فيمػػا يػػرتبط بأدا هػػا البحثػػ  ،اإلقميميػػة والعالميػػة لمجامعػػات
ووجػػػود العديػػػػد مػػػف المنشػػػورات العمميػػػػة الدوليػػػة الاػػػػنوية  ،ير بػػػرامج الدرااػػػػات العميػػػاتطػػػو 

 .(154)والمشروعات البحثية الممولة"
ومنذ أواخر الابعينات وأوا ػؿ الثمانينػات بػدأت حركػة نشػطة مػف التعاقػدات بػيف جهػات 

مقدمػة  أجنبية وبعض الجامعات المصػرية إلجػراء مشػروعات بحثيػة بتمويػؿ أجنبػ ، ويػأت  فػ 
 ،ومركػػز بحػػوث التنميػػة الدوليػػة بكنػػدا ،والبنػػؾ الػػدول  ،هػػذل الهي ػػات هي ػػة المعونػػة األمريكيػػة

اػهاـ مممػػوس فػ  رفػػع كاػػاءة إوبػرغـ مػػا حققتػه مػػف إيجابيػات ف نهػػا ظمػت قاصػػرة عمػ  تقػػديـ 
ولقػد اػاعدت هػذل البحػوث والمشػروعات عمػ  تنشػيط  ،التعميـ العػال  وفػ  التنميػة المجتمعيػة

حيث لػـ ينشػأ  ،وعم  قدر مف االحتكاؾ المحدود بجهات أجنبية ،البحث العمم  ف  مصرحركة 
كما أنػه لػـ يترتػب عميهػا فػ  ال الػب األعػـ  ،عنها تااعؿ حقيق  بيف الجانب المصرى واألجنب 

ومػػف جهػػة أخػػرى كانػػت هنػػاؾ جهػػود لتطػػوير التعمػػيـ الجػػامع   ،(155)ع قػػات بحثيػػة متجػػددة
األنشػػطة االاػػتراتيجية لػوزارة التعمػػيـ العػػال   :مجتمػػع المعرفػػة منهػا المصػرى لمواجهػػة تحػديات

بعػض الجامعػات إلػ  وضػع خطػة ااػتراتيجية  تع  وا ػ ،والبحث العمم  لتطوير التعمػيـ الجػامع 
 ،كمػا أف هنػاؾ مشػروعات تطػوير التعمػيـ الجػامع  ،لتميز ف  األداء الجػامع التحقيؽ الجودة و 

 المدمجة الت  تـ اختيارها مػف بػيف الخماػة والعشػريف مشػروع  ومف أهمها المشروعات الاتة ا
الصػػػػادرة مػػػػف المػػػػؤتمر القػػػػوم  األوؿ لتطػػػػوير التعمػػػػيـ العػػػػال  الػػػػذى عقػػػػد فػػػػ  فبرايػػػػر عػػػػاـ 

ولكػف  ،إلدارة المعرفػة بالجامعػات المصػرية اإف كؿ ذلؾ يؤكػد أف هنػاؾ جهػود   ،(156)ـ8222
فػ  د العديػد مػف جوانػب الضػعؼ والقصػور بالرغـ مف ذلؾ تشير العديد مف الدرااػات إلػ  وجػو 

   :هذا المجاؿ ومف أهمها ما يم 
 الثقافة الحالية ال تشجع مشاركة وتبادؿ المعرفة. -
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 لاوا د المتحققة مف تطبيؽ إدارة المعرفة.بانقص الوع   -

 االفتقار إل  التدريب المرتبط ب دارة المعرفة. -

التصػػاؿ غيػػر الاعػػاؿ وغيػػر االفتقػػار إلػػ  فهػػـ إدارة المعرفػػة بشػػكؿ صػػحيب باػػبب ا -
 .(157)الكؼء

والدرااػػػات العميػػػا عمػػػ  الماػػػتوى ضػػعؼ صػػػور التعػػػاوف العممػػػ  فػػػ  حقػػؿ البحػػػوث  -
المحم  بيف الكميات بؿ وبيف األقااـ األكاديمية داخػؿ الكميػة الواحػدة ممػا يػؤدى إلػ  

 إثرا ها وتطويرها. يؤدى إل  صعوبة تبادؿ المعرفة ونقمها واالاتاادة منها ومف ثـ

هي ػة التػدريس  أعضػاءوعػدـ تاػرغ ال البيػة العظمػ  مػف  ،فتقاد العمؿ بػروح الاريػؽا -
ونػػدرة المشػػاريع  ،وتركيػػز أغمػػبهـ عمػػ  البحػػث ألغػػراض الترقيػػة ،لمعمػػؿ فػػ  الجامعػػة
وافتقػػاد صػػور التعػػاوف والتااعػػؿ ممػػا يحػػوؿ دوف مماراػػة إدارة  ،البحثيػػة المشػػتركة

 .(158)المعرفة

امعػػة ومؤااػػات المجتمػػع نتيجػػة غيػػاب الايااػػات ضػػعؼ قنػػوات االتصػػاؿ بػػيف الج -
ممػا ينػػتج عنػػه  ،الموجهػة لمبحػػث العممػ  الوجهػػة الصػػحيحة عمػ  ماػػتوى الجامعػػات

وعػدـ اهتمػاـ جهػات التنايػذ  ،هي ػة التػدريس بخطػط التنميػة أعضػاءعدـ ربط بحوث 
هي ػػة التػػدريس بالجامعػػات والمراكػػز البحثيػػة مػػف تجػػارب وبحػػوث  أعضػػاءبمػػا يجريػػه 

هي ػػة التػػدريس  أعضػػاءهي ػػة التػػدريس باإلحبػػاط نتيجػػة لشػػعور  أعضػػاءيشػػعر ممػػا 
 .(159)بمحدودية أثر بحوثهـ وعدـ جدواها ف  تطوير المجتمع أو تنميته

مف خ لهػا أف  صرية بحاجة إل  وايمة فعالة يمكفإف ما ابؽ يوضب أف جامعاتنا الم
 ،امػػؼ التخصصػػات مع ػػهي ػػة التػػدريس مػػف مختمػػؼ الجامعػػات بػػؿ ومػػف مخت أعضػػاءيتواصػػؿ 

بػػؿ هػػ  ناتجػػة عػػف ت قػػ  وتػػرابط مجموعػػة مػػف  ،فالمعرفػػة ال تقتصػػر عمػػ  تخصػػص بعينػػه
فينجػر وهػو األب الروحػ  لمجتمعػات المماراػة  أفالتخصصات المختماة وكما اػبؽ وأوضػحنا 

أف ظهور تخصص مثؿ عمـ المناعة النااية والعصػبية يػدؿ عمػ  ت قػ  وتػرابط مجموعػة ذكر 
لذلؾ ف نه يمكف عػف طريػؽ بنػاء مجتمعػات المماراػة أف يحػدث  ،والتخصصاتات مف الممارا
 اكمػػا يمكػػف لمجامعػػة أف تحػػدد النػػوع المنااػػب لهػػا مػػف مجتمعػػات المماراػػة طبق ػػ ،هػػذا التػػرابط

الحتياجاتهػػػا حتػػػ  ناػػػتطيع أف نعبػػػر هػػػذل الحػػػدود التػػػ  صػػػنعناها بأنااػػػنا بػػػيف التخصصػػػات 
هػ  واػيمة كمػا أف مجتمعػات المماراػة  ،المعرفػة ونشػرها المختماة ونكوف قادريف عمػ  تبػادؿ
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وواػػيمة فعالػػة ل ػػرس روح الاريػػؽ  ،فعالػػة ل تصػػاؿ بػػيف الجامعػػة ومؤااػػات المجتمػػع المػػدن 
 اهي ة التدريس مف خ ؿ المشروعات المختماة والتػ  تجعمنػا نتعػاوف مع ػ أعضاءوالتعاوف بيف 

جػػؿ مواجهػػة الماػػتقبؿ والت مػػب عمػػ  تحدياتػػه ال مػف أجػػؿ الػػذات والتاكيػػر فػػ  الترقيػػة بػػؿ مػػف أ
 القادمة مف خ ؿ تنمية البناء المعرف .

اإلجتتترا ات المقترحتتتة لالستتتتفادة متتتن تطبيقتتتات مجتمعتتتات  :الخطتتتوة الستتتابعة
   :الممارسة فى جامعات بعض الدول األجنبية فى جمهورية مصر العربية

وخبػرات جامعػات بعػض الاػابؽ لإلطػار الاكػرى لمجتمعػات المماراػة  ضف  ضوء العػر 
يمكػػف عػػرض أهػػـ النتػػا ج التػػ  توصػػمت إليهػػا الدرااػػة ثػػـ  ،اؿجػػالػػدوؿ األجنبيػػة فػػ  هػػذا الم
والمعوقات الت  يحتمؿ أف تواجػه تطبيػؽ مجتمعػات المماراػة فػ   ،توضيب اإلجراءات المقترحة

 الجامعات المصرية وابؿ الت مب عميها.
  :نتائج الدراسة - أولا 

   :مجموعة مف النتا ج يمكف إيجازها عم  النحو التال  توصمت الدرااة إل 
ويؤكػد  ،المػوقا  والتااعػؿ االجتمػاع الػتعمُّـ أف ماهـو مجتمػع المماراػة يقػـو عمػ  -أ

 عم  ضرورة التشارؾ بيف األفراد لمعالجة قضايا محددة.
 ،والمجتمػػػع ،المجػػػاؿ :عاصػػػر أاااػػػية هػػػ  ةتتضػػػمف مجتمعػػػات المماراػػػة ث ثػػػ-ب
وقػاـ بتقاػيـ  ،لتحديػد مجتمعػات المماراػة اكما أف فينجر وضع أربعة عشر مؤشػر   ،والمماراة

 هذل المؤشرات ف  ضوء ث ثة أبعاد محددة.
ااػػتطاعت جنػػوب أفريقيػػا االاػػتاادة مػػف إقامػػة مجتمعػػات المماراػػة عمػػ  ماػػتوى -جػػػ

ؿ الدولػػة لتحقيػػؽ ااػػتراتيجيات وايااػػات الحكومػػة مػػف خػػ ؿ التركيػػز عمػػ  قضػػايا محػػددة مثػػ
كما قامت جنوب أفريقيا ب قامة مجتمعات المماراػة عمػ   ،الاقر وعدـ المااواة والتعميـ وغيرها

ماػػػتوى الجامعػػػات لتعزيػػػز األداء وتحايػػػز االبتكػػػار ومواجهػػػة المشػػػك ت التػػػ  تعػػػان  منهػػػا 
 الجامعات.
أف تاػػػتخدـ مجتمعػػػات المماراػػػة لمواجهػػػة مػػػا ياػػػم  بالعزلػػػة  أاػػػترالياااػػػتطاعت -د
عمػ  إقامػة مجتمعػات  أاػترالياحرصػت  فقػد ؛ة بها والناتجػة عػف كبػر ماػاحة الدولػةاالجتماعي

ولقػػد اعتبػػرت  ،المماراػػة عبػػر اإلنترنػػت لاػػهولة التااعػػؿ مػػع األقػػراف وزيػػادة الػػدعـ المهنػػ 
أف مجتمعػػات المماراػػة ااػتراتيجية أاااػػية فػػ  تطػػوير نظػاـ التػػدريب القػػوم  بقطػػاع  أاػتراليا

العديػػد مػػف وعمػػ  ماػػتوى التعمػػيـ الجػػامع  فقػػد لجػػأت  ،األاػػترال نػػ  التػػدريب والتعمػػيـ المه



 ................................................ دراسة مقارنة لمجتمعات الممارسة فى جامعات بعض الدول األجنبية

 - 337 - 

إلػػ  إقامػػة مجتمعػػات المماراػػة لتوليػػد المعرفػػة وتطبيقهػػا وتبادلهػػا ونقمهػػا إلػػ   االجامعػػات بهػػ
 اآلخريف.
اتجهػػت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إلػػ  إقامػػة مجتمعػػات المماراػػة فػػ  مختمػػؼ -هػػػ

ػػ ؿ العديػػد مػػف الدرااػػات إلػػ  أهميػػة الػػدور الػػذى تقػػـو بػػه عػػف توصػػ االمجػػاالت وكػػاف ذلػػؾ ناتج 
 مهػـ لذا كاف لمجتمعات المماراػة دور ؛الع قات االجتماعية ف  مواجهة العديد مف المشك ت

وزيػػادة الثقػػة بػػيف  ،االنخػػراط فػػ  المحادثػػات المهنيػػةفػػ  و  ،فػػ  التقميػػؿ مػػف الشػػعور بالعزلػػة
 ايف التواصؿ داخؿ المؤااات التعميمية.وتح ،والوصوؿ إل  أفضؿ المماراات ،األفراد

 ،لهػػػا دور مهػػػـ وبػػػارز فػػػ  جامعػػػات جنػػػوب أفريقيػػػا كػػػافف مجتمعػػػات المماراػػػة إ -و
الػتعمُّـ و  ،التنميػة المهنيػة :والواليات المتحدة األمريكية ف  العديػد مػف القضػايا أهمهػا أاتراليا،و 

دارة المعرفة. لكترون ،اإل   وا 
   :اإلجرا ات المقترحة - اثانيا 

   :يمكف تصميـ وبناء مجتمعات المماراة بالجامعات المصرية مف خ ؿ المراحؿ التالية
  :مرحلة التهيئة )أ(

ػػتيعتبػػر ماهػػـو مج ػػ احػػديث   امػػع المماراػػة ماهوم  لػػذا  المصػػرية؛مػػا عمػػ  جامعاتنػػا  انوع 
 ينب   ف  البداية أف تحرص جامعاتنػا عمػ  نشػر ثقافػة مجتمعػات المماراػة داخمهػا مػف خػ ؿ

ػ ،لمجامعػة لكترونػ وعبر الموقػع اإل  ،والمحاضرات ،المؤتمرات والندوات واالجتماعات مػف  اوأيض 
اػػػهاماتها فػػػ   ،خػػػ ؿ طبػػػع اإلرشػػػادات والكتيبػػػات التػػػ  توضػػػب معنػػػ  مجتمعػػػات المماراػػػة وا 

 مواجهة تحديات ومشك ت الجامعة.
  :مرحلة اإلعداد )ب(

ة والتخطيط لوحدة مجتمعات المماراػة ف  هذل المرحمة يتـ تخصيص االعتمادات المالي
تكػوف عمػ  النحػو  بالجامعة والجهاز التنايذى لها وتحديػد أهػداؼ هػذل الوحػدة والتػ  يمكػف أف

 :  التال 
 نشر ثقافة مجتمعات المماراة عم  ماتوى الجامعة. -

 رصد القضايا والمشك ت الت  تواجه الجامعات المصرية. -

 جامعات والمؤااات المختماة.نشر المعرفة وتبادلها عم  ماتوى ال -

الرصػػػد والتتبػػػع الماػػػتمر لمتجػػػارب الناجحػػػة لمجتمعػػػات المماراػػػة فػػػ  الجامعػػػػات  -
 المتقدمة.
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 عماؿ لكؿ مجتمع مماراة.األدوؿ جالتصديؽ عم   -

 تقييـ مجتمعات المماراة ومدى تحقيقها ألهدافها. -

 ـ إليه.ل نضما عضاءتحديد نطاؽ كؿ مجتمع مماراة وال رض منه قبؿ دعوة األ -

 .عضاءوالمعنوية لأل الحوافز الماديةتحديد  -
ريف تكػػوف ا ػػي  إلػػ  الجهػػاز التنايػػذى لموحػػدة ينب ػػ  تحديػػد مجموعػػة مػػف الم  وباإلضػػافة 

   :مهامهـ عم  النحو التال 
وعبػػر  لكترونػػ ،هي ػػة التػػدريس والطػػ ب مػػف خػػ ؿ البريػػد اإل  أعضػػاءالتواصػػؿ مػػع  -

 نات.و  د  لويب والم  وصاحات ا ،لموحدة لكترون الموقع اإل 

 التواصؿ مع الجامعات األخرى ومؤااات المجتمع المدن . -

 لموحدة. لكترون اإلع ف عف مجتمعات المماراة عبر الموقع اإل  -

نشػػػاء اػػػجؿ لكػػػؿ عضػػػو يوضػػػب اختصاصػػػه واػػػيرته الذاتيػػػة  ،عضػػػاءتاػػػجيؿ األ - وا 
اهاماته داخؿ مجتمع المماراة.  وا 

 المماراات الت  تـ التوصؿ إليها.إعداد ونشر تقارير ماتمرة حوؿ أفضؿ  -

فػػػ  تحديػػػد الموضػػػوعات والقضػػػايا التػػػ  اػػػوؼ تتناولهػػػا  عضػػػاءاالشػػػتراؾ مػػػع األ -
مجتمعات المماراة وتحديد اآللية الت  يمكػف مػف خ لهػا أف يحقػؽ المجتمػع الهػدؼ 

 المرجو منه.

 حموؿ المناابة لها.لموالتوصؿ  عضاءفحص شكاوى األ -

 تحديد أماكف االجتماعات. -

ؼ عمػ  مػدى تحقيقهػا ألهػدافها وهػؿ مااهمة ف  تقييـ مجتمعػات المماراػة والتعػرُّ ال -
 ؟يتـ ااتمرار المجتمع أـ يتـ إغ قه إذا كاف ال يؤدى الهدؼ المرجو منه

 )جـ( مرحلة المبادرة: 

فػػ  هػػذل المرحمػػة يقػػـو الجهػػاز التنايػػذى لوحػػدة مجتمعػػات المماراػػة بػػ جراء المقػػاب ت 
حػػوؿ  حهي ػػة التػػدريس والطػػ ب فػػ  حػػوار ماتػػو  أعضػػاءلكميػػات إلشػػراؾ واالجتماعػػات داخػػؿ ا

مجتمعػػػات المماراػػػة وأهػػػدافها وأنواعهػػػا والقضػػػايا التػػػ  ينب ػػػ  أف تشػػػممها وطػػػرؽ ومميػػػزات 
 تطبيقها ف  جامعات الدوؿ المتقدمة.

   :مرحلة التنفيذ )د(
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قضػػايا فػػ  هػػذل المرحمػػة تقػػـو وحػػدة مجتمعػػات المماراػػة بالجامعػػة بػػاإلع ف عػػف ال
هي ػة التػدريس الػراغبيف فػ   أعضػاءوعمػ   ،الر ياية الت  اوؼ تتناولها مجتمعػات المماراػة

وفػ  ضػوء  ،لموحػدة لكترونػ االشتراؾ ف  إحدى هذل القضػايا تاػجيؿ بيانػاتهـ عبػر الموقػع اإل 
خبػػرة جامعػػات الػػدوؿ المتقدمػػة الاػػابؽ عرضػػها يمكػػف تحديػػد أهػػـ هػػذل القضػػايا عمػػ  النحػػو 

 :التال 
   :التنمية المهنية (1)

يمكػػػف إقامػػػة مجتمعػػػات مماراػػػة فػػػ  الجامعػػػات المصػػػرية لتحاػػػيف وتعزيػػػز فعاليػػػة 
كما يمكف أف يتناوؿ مجتمع المماراة قضػية "الكتابػة  ،وتنمية مهارات البحث العمم  ،التدريس

ذا تناولنػػا  ،هي ػػة التػػدريس الجػػدد وطػػ ب الدرااػػات العميػػا بالجامعػػة أعضػػاءالبحثيػػة" لػػدى  وا 
هنػػػا يمكػػػف أف تقػػػـو وحػػػدة مجتمعػػػات المماراػػػة بالجامعػػػة  ،ضػػػية "الكتابػػػة البحثيػػػة" كمثػػػاؿق

 ،مػػف كػػؿ كميػػة عضػػاءوتحديػػد نطػػاؽ األ لكترونػػ بػػاإلع ف عػػف هػػذا المجتمػػع عبػػر موقعهػػا اإل 
ػػػا  وي   وياضػػػؿ فػػػ  هػػػذا  ،مػػػف الكميػػػة الواحػػػدة اعضػػػو   82 – 15ؿ أف يتػػػراوح العػػػدد مػػػا بػػػيف ض 

الخػػت ؼ طبيعػػة البحػػوث بػػيف  اف مػػف كميػػة واحػػدة نظػػر  والمشػػترك ءعضػػاالمجتمػػع أف يكػػوف األ
، ويمكػف أف يشػتمؿ مجتمػع المماراػة لتنميػة مهػارات الكتابػة لكميات العممية والكميات النظريػةا

   :ربع مماراات أاااية ه أالبحثية عم  
هي ػة التػدريس القػدام  خبػراتهـ  أعضػاءحيػث يقػدـ  :المماراة األول  "عرض الخبػراء"

عمػ   امع ػ اجميع ػ فويعممػو ،الجػدد وطػ ب الدرااػات العميػا عضػاء  مجاؿ الكتابة البحثيػة لألف
 .اتكويف شبكة مف الع قات االجتماعية الت  تااعدهـ عم  تبادؿ خبراتهـ ومعارفهـ مع  

حيػػث ينب ػػ  أف يػػدرؾ  :المماراػػة الثانيػػة "الكتابػػة كعمميػػة قابمػػة لمصػػياغة والمراجعػػة"
ريس الجدد أف األبحاث الت  تػـ نشػرها بالاعػؿ فػ  المجػ ت العمميػة قػد مػرت هي ة التد أعضاء

ثػـ تطورهػا فػ  ذهنػه إلػ  أف وصػؿ إلػ   ،بعدة مراحؿ بدايػة مػف توصػؿ الباحػث لماكػرة البحثيػة
ويقػـو الباحػث بػػ جراء  ،مػػيفك  ح  ؿ الم  ب ػوبعػػد االنتهػاء يػتـ التحكػػيـ مػف قِ  ،مرحمػة الكتابػة العمميػة

وهػػذل المراحػػؿ ينب ػػ  أف  ،وبػػة منػػه حتػػ  يصػػؿ البحػػث إلػػ  صػػورته النها يػػةالتعػػدي ت المطم
وعمػيهـ أف  ،حػاالت تػـ فيهػا رفػض األبحػاثأف هنػاؾ  اوأف يدركوا أيض   ،الجدد عضاءيدركها األ

وأهمية النقد البنػاء لوصػوؿ البحػث إلػ   ،يتعرفوا عم  أاباب رفض األبحاث مف قبؿ المحكميف
 الصورة المرجوة منه.
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فػ  هػذل المماراػة يعمػؿ  :راة الثالثة "الكتابة كجزء ال يتجزأ مػف العمميػة البحثيػة"المما
الجدد وه  أف مرحمػة كتابػة البحػث  عضاءعم  توضيب نقطة أاااية لأل عضاءالخبراء مف األ

ويػػتـ عػػرض الطػػرؽ  ،تاكيػػر الباحػػثل انعكػػاسإال   مػػا هػػوأف الكتابػػة  ،لياػػت مرحمػػة ختاميػػة
 كتابة ماودة البحث.ية المختماة لمكتابة وكيا

الجػػػدد بكتابػػة أوراؽ بحثيػػػة  عضػػاءحيػػث يقػػػـو األ :المماراػػة الرابعػػػة "عػػرض األقػػػراف"
 ،توجيهػاتهـ إذا تطمػب األمػر فويقـو أقرانهـ بمراجعتها مع وجود الخبراء الػذيف يقػدمو ،مص رة

 الخبراء.ويتـ مراجعتها مف قبؿ األقراف و  ،الجدد بكتابة ماودات بحثية عضاءكما يقـو األ

مجتمػع المماراػة الجػدد مهػاراتهـ فػ  مجػاؿ  أعضػاءومف خ ؿ هذل المماراات ينمػ  
كتابة البحوث بشكؿ تدريج  عف طريؽ دعـ الخبػراء والمياػريف واألقػراف فػ  الجماػات وورش 

 العمؿ.
  لكترونى:اإلالتعلُّم  (0)

عػػات فػػ  العصػػر مػػف أهػػـ القضػػايا التػػ  تواجػػه الجام لكترونػػ اإل الػػتعمُّـ تعتبػػر قضػػية 
ولقػد انتقمػت المجتمعػات مػف محػو  ،فالثقافة الت  تاود العالـ اآلف ه  الثقافة الرقمية ،الحال 

الػػػتعمُّـ لػػػذا عمػػػ  الجامعػػػات تنميػػػة مهػػػارات  ؛األميػػػة الهجا يػػػة إلػػػ  محػػػو األميػػػة التكنولوجيػػػة
ـ عمُّ ويمكػػػف أف يكػػػوف مجتمػػػع المماراػػػة لمػػػت ،هي ػػػة التػػػدريس والطػػػ ب عضػػػاءأل لكترونػػػ اإل 
   :عم  النحو التال  لكترون اإل 

مػف مختمػؼ التخصصػات  أعضاء   لكترون ـ اإل يمكف أف يشمؿ مجتمع لممماراة لمتعمُّ  -
الػتعمُّـ يشػتركوف فػ  االهتمػاـ بمجػاؿ  عضػاءوهؤالء األ ،اومف مختمؼ الجامعات أيض  

 .لكترون اإل 

ويمكػػػف أف  ،يػػتـ اإلعػػ ف عػػػف المجتمػػع عبػػػر وحػػدة مجتمعػػات المماراػػػة بالجامعػػة -
 لوجه أو عبر شبكة اإلنترنت. اوجه   عضاءقابؿ األتي

ر مجتمػػع المماراػػة بتحديػػد مواعيػػد االجتماعػػات والمقػػاءات التػػ  تػػتـ عبػػر يا ػػيقػػـو م   -
أهميػػة التكنولوجيػػا  :ويمكػػف أف يتضػػمف المجتمػػع موضػػوعات أاااػػية مثػػؿ ،اإلنترنػػت

فػ  مجػاؿ التػدريس مثػؿ والتطبيقػات األاااػية التػ  يمكػف ااػتخدامها  ،ف  التػدريس
والتطبيقػػػات  ،لكترونيػػةوطريقػػة تصػػميـ المقػػػررات اإل  ،برنػػامج العػػروض الباوربوينػػػت

 التعميمية.
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بتوضػيب أفضػؿ المماراػات فػ  هػذا المجػاؿ  لكترون اإل التعمُّـ يقـو الخبراء ف  مجاؿ  -
الجدد ف  هذا المجاؿ كيايػة تاػجيؿ  عضاءكما يوضب الخبراء لأل ،مف خ ؿ خبراتهـ

والبػػث  ،وطريقػػة تشػػ يؿ الايػػديو كػػونارانس ،لمحاضػػرات وبثهػػا عبػػر شػػبكة اإلنترنػػتا
وطػػػػػرؽ ااػػػػػتخداـ التطبيقػػػػػات  ،لكترونيػػػػػةوطريقػػػػػة تصػػػػػميـ المقػػػػػررات اإل  ،المر ػػػػػ 

 التكنولوجية المختماة.

  :إدارة المعرفة (3)

مػػف مختمػػؼ  أعضػػاءفػػ  مجتمعػػات المماراػػة المتعمقػػة بػػ دارة المعرفػػة يمكػػف إشػػراؾ 
 ،دارة المعرفػػةبػػ ت ومػػف المؤااػػات األكاديميػػة والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة المهتمػػة التخصصػػا

والترابط بيف العمػـو المختماػة عمػ   مؿداث التكاعم  إحوهنا يجب أف تركز مجتمعات المماراة 
لتحػػديات التكنولوجيػػة والمعرفيػػة الحادثػػة االمعرفػػة حتػػ  يمكػػف مواجهػػة  مػػؿنحػػو ياػػهـ فػػ  تكا
عمػـ  :فمقػد اػاعد هػذا التقػدـ المعرفػ  عمػ  تولػد نظػـ معرفيػة جديػدة مثػؿ ،عم  ماتوى العالـ

لػذا ينب ػ   ؛والهنداػة الوراثيػة ،وعمـو البرمجة الحااوبية ،والكيمياء الحيوية ،النانو تكنولوج 
أف تحرص الجامعات مف خ ؿ مجتمعات المماراة عم  تنظيـ الماػاهيـ واألفكػار المتعػددة فػ  

   :وهنا يمكف اقتراح مجتمعات المماراة التالية ،شكؿ مترابط ومتكامؿالمجاالت المختماة ب
  :العمـو والتكنولوجيا والمجتمعمجموعة  -

 ،والكميػات التكنولوجيػة ،مػف كميػات العمػـو أعضػاءيمكف أف يشترؾ ف  هػذل المجموعػة 
إلػػ  طػػرح  عضػػاءوفػػ  هػػذل المجموعػػة ياػػع  األ ،مػػف مؤااػػات المجتمػػع المػػدن  أعضػػاءو 

كػؿ منهمػا ف ؛ت وقضايا تااهـ فػ  إحػداث التكامػؿ بػيف العمػـو والتكنولوجيػا والمجتمػعموضوعا
فالعمـو الطبيعية ترتبط بالتطبيقات التكنولوجية وكػؿ منهمػا يػؤثر عمػ  البي ػة  ،يؤثر عم  اآلخر

 االجتماعية.
   :والهنداة والرياضياتوالتكنولوجيا مجموعة العمـو  -

الحػال  الػذى انتشػرت فيػه مػدارس  رة فػ  العصػخاصػ وهذل المجموعة لها أهمية كبيػرة
STEM هػذل مػف  العديػد انتشػرت فمقػد ؛ف  جميع أنحاء العالـ وف  مصػر عمػ  وجػه التحديػد
 هػػذل المػػدارس هػػ  اختصػػار لممجػػاالت التػػ  تػػدعمها STEM، وفػػ  اآلونػػة األخيػػرةالمػػدارس 
ـ تتضػػمف فػػالعمو  Science, Technology, Engineering, Mathematics :وتشػػمؿ

أمػا  ،والتكنولوجيا تتضمف التطبيقػات العمميػة وعمػـو الكمبيػوتر ،المعارؼ وطرؽ التاكير العمم 
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بينمػػا تتضػػمف  ،الرياضػػيات فتتضػػمف قواعػػد وأاااػػيات الرياضػػيات وحػػؿ المشػػك ت الرياضػػية
وهػػذل المجػػاالت األربعػػة هػػ  أاػػاس التقػػدـ عمػػ   ،الهنداػػة كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالتصػػميـ الهنداػػ 

 اإحػػداث التكامػػؿ بػػيف هػػذل المجػػاالت نظري ػػإلػػ    قامػػة مجتمػػع مماراػػة ياػػعا  ، و العػػالـ ماػػتوى
اػػػوؼ يػػػؤدى إلػػػ  توليػػػد معرفػػػة جديػػػدة يمكػػػف نشػػػرها ونقمهػػػا وتبادلهػػػا عمػػػ  ماػػػتوى  اوعممي ػػػ

 المؤااات التعميمية المختماة.
  :مجموعة "عمـ الناس"-

الػناس مػف الكميػات المتخصصيف فػ  عمػـ  عضاءهذل المجموعة مف األ أعضاءيتكوف 
ػػ فهنػػاؾ تػػرابط  ،ف مػػف كميػػات الطػػبياألطبػػاء النااػػيمػػف  االمختماػػة مثػػؿ اآلداب والتربيػػة وأيض 

وتكامؿ بيف عمـ الناس والطب الناا  حيث يدرس عمـ الناس اموؾ اإلنااف بهدؼ فهػـ هػذا 
 ،لنااػيةبينما يركز الطػب النااػ  عمػ  العقػؿ ومنػع االضػطرابات ا ،الاموؾ وتاايرل والتنبؤ به

وهذل المجموعة اوؼ تااهـ مف خ ؿ القضايا الت  تطرحها إل  إحداث التكامػؿ والتػرابط بػيف 
 الع ج الناا  واموؾ اإلنااف لموصوؿ إل  أفضؿ النتا ج.
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  :معوقات تنفيذ اإلجرا ات المقترحة وسبل التغلب عليها - اثالثا 

رحػة مثػؿ مشػكمة عجػز ميزانيػة إف هناؾ معوقات يمكف أف تواجه تنايػذ اإلجػراءات المقت
ناب التمويؿ الض يمة المخصصة لمتعمػيـ والبحػث العممػ  ربمػا تػؤدى ؛ ف ف الجامعات المصرية

قامػة مجتمعػات المماراػة باإلضػافة  ،إل  عدـ توفير اإلمكانيػات والتجهيػزات ال زمػة لتصػميـ وا 
فػػػ  مجتمعػػػات  هي ػػػة التػػػدريس عمػػػ  تػػػوفير الوقػػػت الػػػ ـز لممشػػػاركة أعضػػػاءإلػػػ  عػػػدـ قػػػدرة 

ولكػف يمكػػف مواجهػة هػػذل المعوقػات مػػف خػ ؿ تػػوفير التمويػؿ الػػ ـز مػػف  ،بالجامعػػةالمماراػة 
كمػا أف الجامعػة ينب ػ  أف تكػوف جامعػة  ،خ ؿ صػناديؽ الكميػات ومؤااػات المجتمػع المػدن 

منتجة وقادرة عم  زيادة مواردها مف خ ؿ إقامػة مشػاريع بحثيػة إنتاجيػة وتكػويف ع قػات مػع 
أمػػا مشػػكمة الوقػػت فػػيمكف مواجهتهػػا مػػف خػػ ؿ نشػػر ثقافػػة مجتمعػػات  ،لمؤااػػات المختماػػةا

فهذل الثقافة اػوؼ تجعمنػا نػدرؾ أهميػة تػوفير الوقػت الػ ـز ل شػتراؾ فػ   ،المماراة بالجامعة
قتصػر عمػ  الجامعػة فقػط بػؿ عمػ  المجتمػع الخػارج  تألهميتهػا التػ  ال  اهذل المجتمعات نظػر  

لوجػه طػواؿ الوقػت فمقػد  امجتمعات المماراة ال تتطمب أف يتقابؿ أعضاؤها وجه  كما أف  ،اايض  
 عضػاءلػذا يمكػف أف يتواصػؿ األ ؛أاهمت التكنولوجيا الحديثػة فػ  كاػر حػاجز الزمػاف والمكػاف

أف مماراػاتنا لػف يػتـ تطويرهػا  اوف  النهاية عمينا أف ندرؾ جميع   ،مف خ ؿ الشبكة العنكبوتية
فالتاكير الجماع  ينتج عنه أفكار إبداعيػة ال يمكػف أف  ،اوف والعمؿ الجماع إال مف خ ؿ التع

 يصؿ إليها الارد بماردل.
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هيئدد  الودددريم  أعادا أ درف محمدد:د أحمدد محمدد:د  وو دد:ر مقودرح لوردد:ير مراكدي ونميدد  ادددرات  (138)

، ص مرجػع اػابؽا:  بى  ال برات المىا رة، ل الودريم :الوىم م عمل بالجامىات الم ري  ن
131. 

:ت عبددددد الحميددددد عبددددد الحددددانظ :ال دددديدة محمدددد:د إبددددراهيم  ددددىد  ورؤيدددد  مقورحدددد  أد:ار اددددادة  ددددر  (139)
، ال دن  الرابىد ، الىددد اإلدارة التربويةم ر:عات الوىميم الىالل بم ر نل ا:  و:ج ات ورد:ير"و، 

 – 58، ص ص 2017ال انل ع ر، الجمىي  الم ري  لموربي  المقارند  :اادارة الوىميميد ، مدارم 
59. 

هيئ  الودريم الجدامىل ندل اد:   عاا أمل عبد المرمب  ىد عبد المرمب  والونمي  الم ني  أ (140)
، الجدي  اأ:ل، كميد  الوربيد ، جامىدد  75، الىددد مجمػة كميػة التربيػة بالمنصػورةو، اأ دورالي ال بدرة 

 .109، ص 2011المن :رة، 
هيئدد  الودددريم بالجامىددات  عاددا م نيدد  أأمددانل ال دديد :بدد:ر  ودرا دد  وق:يميدد  لبددرام  الونميدد  ال (141)

–المؤتمر العمم  الانوى العرب  الخػامس الم ري  نل ا:  بى  الوجارب الىربي  :الىالميد و، 
االتجاهػػػات الحديثػػة فػػػ  تطػػوير األداء المؤااػػ  واألكػػػاديم  فػػ  مؤااػػػات  –الػػدول  الثػػان  
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، كميد  أبريػؿ 15 – 14لاتػرة مػف التعميـ العال  النوع  فػ  مصػر والعػالـ العربػ ، المنعقػد فػ  ا
 .238، ص 2010الوربي  الن:عي ، جامى  المن :رة، 

المػػؤتمر اإلقميمػػ  مح ددن الم دددد  ددىيد  وأ ددر م دداريم إ ددوح الوىمدديم الىددالل  حالدد  م ددرو،  (142)
، منظمد  نحو فضاء عرب  لمتعميـ العػال : التحػديات العالميػة والماػؤوليات المجتمعيػة –العرب  

 .527، ص 2009دة لموربي  :ال قان  :الىم:م، اأمم الموح
هيئدد  الودددريم بالجامىددات الم ددري   عاددا راددا إبددراهيم المميجددل  والونميدد  الم نيدد  الم ددودام  أ (143)

ماػػػتقبؿ إصػػػ ح التعمػػػيـ العربػػػ   –المػػػؤتمر الػػػدول  الخػػػامس ندددل اددد:  احوياجددداو م الودريبيددد ، 
المركدي الىربدل لموىمديم :الونميد ، القداهرة، ي:ليد:  ،2الجدي   لمجتمع المعرفة تجارب ومعػايير ورؤى،

 .1101 – 1100، ص ص 2010
هيئدد  الودددريم بالجامىددات  عاددا أمددانل ال دديد :بدد:ر  ودرا دد  وق:يميدد  لبددرام  الونميدد  الم نيدد  أ (144)

 .251 – 250، ص ص مرجع اابؽالم ري  نل ا:  بى  الوجارب الىربي  :الىالمي و، 
مشػػروع تطػػوير نظػػـ وتكنولوجيػػا المعمومػػات فػػ    ، :يارة الوىمدديم الىددالل جم :ريدد  م ددر الىربيدد (145)

، :حددة إدارة الم در:عات، 8228 – 8224التعميـ العال : األهداؼ واإلنجازات، المرحمة األول  
 .iص 

مشػػروع تطػػوير نظػػـ وتكنولوجيػػا المعمومػػات فػػ  جم :ريدد  م ددر الىربيدد ، :يارة الوىمدديم الىددالل   (146)
ممخػػػص أدوار وماػػػ وليات  – MIS : دليػػػؿ ااػػػتخداـ نظػػػـ المعمومػػػات اإلداريػػػة التعمػػػيـ العػػػال

، المجمددم اأعمددل لمجامىددات، ي:نيدد: قا مػػة بوظػػا ؼ ومخرجػػات التطبيقػػات –الجهػػات المشػػاركة 
 .1، ص 2010

 الد عبد الفواح محمد  ووأ ير مق:مات م ر:ع المكوب  الرامي  لمجامىات الم ري  عمل مىدات  (147)
، مجمدد درااات عربية فػ  المكتبػات وعمػـ المعمومػاتلكور:ني و، ن م ادر المىم:مات اااانادة م

 .32 – 31، ص ص 2009، دار :ريب لمرباع  :الن ر :الو:ييم، ماي: 2، الىدد 14
محمدددد عبدددد الدددرحمن ال دددىدنل  ومى:ادددات ا دددو دام الدددوىم م االكور:ندددل ندددل بدددرام  وىمددديم المكوبدددات  (148)

 ، مرجػػػػػع اػػػػػابؽهيئددددد  الوددددددريمو،  أعادددددا ات الم دددددري  مدددددن :ج ددددد  نظدددددر :المىم:مدددددات بالجامىددددد
 .38ص 

محمددد محمددد عبددد ال ددادد بددد:د  وبرنددام  ودددريبل مقوددرح اددائم عمددل نظددم إدارة الددوىم م االكور:نددل عبددر  (149)
، جامىددد  مجمػػػة التربيػػػةهيئددد  الوددددريم بكميدددات الوربيددد  :نددد  احوياجددداو م الودريبيددد و،  عادددا ال دددبكات أ

 .78 – 77، ص ص 2010، كمي  الوربي ، جامى  اأيهر، 6جي   – 144لىدد ا اأيهر،
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هيئد   أعادا أحمد عبد الفواح ح ين  وكفايات وكن:ل:جيا الوىميم االكور:ندل :درجد  و:انرهدا لددد  (150)
الوددددريم بكميددد  الوربيددد  الرياادددي  جامىددد  المن ددد:رة ندددل اددد:  ا دددوراويجي  لكميددد  لموىمددديم :الدددوىممو، 

، كميددد  الوربيددد  الرياادددي ، جامىددد  17، الىددددد ميػػػة لعمػػػوـ التربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػةالمجمػػػة العم
 .320، 319، ص ص 2011المن :رة، 

هيئ  الوددريم بجامىد  المن:نيد  أنظمد  إدارة  أعاا محمد ن:يد أحمد بد:د  ومى:اات ا و دام  (151)
، الىددد 30  المن:نيد ، مجمدد ، جامىدمجمة كمية التربيػةمن :ج   نظرهم،  IMSالوىم م االكور:نل 

 .123، 122، ص ص 2015، أكو:بر 4
محمدددد عبدددد الدددرحمن ال دددىدنل  مى:ادددات ا دددو دام الدددوىم م االكور:ندددل ندددل بدددرام  وىمددديم المكوبدددات  (152)

 .7، ص مرجع اابؽهيئ  الودريم،  أعاا :المىم:مات بالجامىات الم ري  من :ج   نظر 
دارة المىرنددد  كمدددد ل لوح دددين جددد:دة أدا  ال دمددد  الوىميميددد  هيددد م محمدددد عبدددد الىييدددي جبريدددل  وإ (153)

، كميدد  الوجددارة، مجمػػة البحػػوث الماليػػة والتجاريػػةبالجامىددات ال ا دد  الم ددري   درا دد  ميدانيدد و، 
 .506 – 505، ص ص 2014، 2جامى  ب:ر ىيد، الىدد 

امىدات الم ددري  نددل :ا  محمد:د عبددد اح محمد:د  وو دد:ر مقودرح لونميدد  رأم المدال الفكددرد بالج (154)
، 116، الىدد 29، كمي  الوربي ، جامى  بن ا، مجمد مجمة كمية التربيةا:  مد ل إدارة المىرن و، 

 .57، ص 2018أكو:بر 
ماتقبؿ  ن م  عبد القادر ها م  وإدارة المىرن  مد ل لإلبداع الونظيمل نل الجامىات الم ري و، (155)

 .55، ص 2005مركي الىربل لموىميم :الونمي ، ي:لي: ، ال38، الىدد 11، مجمد التربية العربية
أميرة رماان عبد ال دادد  وإدارة المىرند  كمدد ل لوحقيد  الميدية الونان دي  بالجامىدات الم دري ،  (156)

 .478، ص مرجع اابؽ
عمار نوحل م: ل إ ماعيل  ومى:اات وربي  مدد ل إدارة المىرند  ندل مؤ  دات الوىمديم الىدالل  (157)

الػدول   –بحػث مقػدـ إلػ  المػؤتمر الاػنوى )العربػ  الاػابع  القيدام المقدارن(، نل م ر )مد ل
دارة رأس المػػاؿ الاكػػرى فػػ  مؤااػػات التعمػػيـ العػػال  فػػ  مصػػر والػػوطف  الرابػػع، إدارة المعرفػػة وا 

، ص 2012جامىد  المن د:رة،  –، كميد  الوجدارة أبريػؿ 18 – 11العرب ، المنعقد ف  الاترة مف 
20. 

لحميد ا ين :ن م   يد أب: عمي:ة  ودرا   مقارند  لوربيقدات إدارة المىرند  ندل بىد  محمد عبد ا (158)
مكانيدد  اانددادة من ددا نددل م ددر :المنرقدد  الىربيدد و، ، مجمػػة التربيػػة المؤ  ددات الجامىيدد  ا  ددي:ي  :او

الجمىيددد  الم دددري  لموربيددد   –، المجمدددم الىدددالمل لجمىيدددات الوربيددد  المقارنددد  39، الىددددد 16مجمدددد 
 .178، 177، ص ص 2013رن  :اادارة الوىميمي ، نبراير المقا
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هيئ  الودريم بالجامىدات  عاا أميم  حممل عبد الحميد م رفل  ووح ين اانواجي  الىممي  أ (159)
، 2011، 44، جامىد  رنردا، الىددد مجمػة كميػة التربيػةالم ري  با و دام مدد ل إدارة المىرند و، 

 .391ص 


