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 المقدمة  .1

تمد االقتصاد الُمع )Knowledge Economy (يعتبر اقتصاد المعرفة     
ى ة علعلى صناعة وتداول وتقييم المعرفة، حيث تقل فيه األهمية المترتب

في  نُدرةل التكاليف العمالة، كما ال يستخدم المفاهيم التقليدية لالقتصاد مث

ه نمو رد، واقتصاد المعرفة هو نوع من أنواع االقتصاد الذي يعتمدالموا
فاإلنتاج  على نوعية وكمية المعلومات المتاحة، والقدرة على الوصول إليها،

ً م صل ا يحواالستهالك فيه يعتمد على استخدام رأس المال الفكري، وغالبا

ة اقتصاد المعرفة على حصة كبيرة ضمن النشاطات االقتصادية الخاص
 بالدول ذات النمو االقتصادي المتقدم.

، لبشريامال ويعتبر التعليم العالي أساس التنمية واالستثمار في رأس ال     

 روريألنه يساهم في التقدم والتطور في مختلف المجاالت، وأصبح من الض
ارات المهوأن يسعى التعليم العالي إلى تزويد رأس المال البشري بالكفاءات 

ئم دعا التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص من أكثرالمناسبة، ف

 تعليمل الاقتصاد المعرفة، ألن التعليم العالي يُعد مرحلة متقدمة من مراح
عمل ل ويالمختلفة، وبما أن التعليم العالي وسيلة من وسائل النهوض بالدو

إلى  تاجحيعلى تطوير طاقتها البشرية لتحقيق التقدم،  فإن التعليم العالي 

و أليه، اق عالمزيد من اإلهتمام والدعم من جانب الدولة سواء في زيادة اإلنف

يد متزازيادة معدالت االستثمار لتطويره في مصر بما يتناسب مع النمو ال
 في أعداد الطالب في الجامعات المصرية.

 وعليه فإن اشكالية الدراسة تتمثل في التساؤل التالي:

ي لعالاقتصاد المعرفي على جودة التعليم إلى إي مدى قد يؤثر اال
 في مصر؟

وترتكز الدراسة على فرضية أساسية مؤدها: قد يساهم      

االقتصاد المعرفي بشكل مؤثر في جودة التعليم العالي في 
 مصر.

 وتهدف الدراسة إلى      

  دراسة مفهوم اقتصاد المعرفة وخصائصه

 ومؤشراته.

  دراسة مفهوم جودة التعليم العالي ومعاييرها

 وأهميتها. 

 م دراسة العالقة بين االقتصاد المعرفي وجودة التعلي

 العالي. 

  دراسة التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق جودة
 التعليم في مصر في ظل االقتصاد المعرفي.

 وتنبع أهمية الدراسة في أن:

   

م حول ضمان 2021المؤتمر الدولي 

 جودة مؤسسات التعليم العالي

 

 دور اقتصاد المعرفة في تحقيق جوده التعليم العالي في مصر

 شادي إبراهيم حسن شحاده

 مصر. -القاهرة  –جامعة السويس  -كلية السياسة واالقتصاد  -قسم االقتصاد 

 الُملخص

 
 

ً تسعى الدول والمجتمعات إلى تحقيقه من خاليُعد االقتصاد المعرفي  ً حديثا ً عالميا ن ستفادة مل اإلتوجها

تصاالت يا اإلمعطيات العصر، والتحول من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد معلوماتي والذي يعتمد على تكنولوج

ي رفع ف اهمالتعليم العالي أحد المؤشرات االساسية القتصاد المعرفة مما يسوالمعلومات واإلنترنت، و
ت هذه ك هدفمستوى التعليم من خالل عمليات التدريب والتأهيل واإلستغالل الجيد لمنابع المعرفة. لذل

على  لباحثاالدراسة إلى دراسة دور اقتصاد المعرفة في تحسين جودة التعليم العالي في مصر، حيث ركز 

 بيق جودةاجه تطيات والعقبات التي توالتحددراسة العالقة بين اقتصاد المعرفة والتعليم العالي، وإبراز 

وصفي نهج الولتحقيق ذلك اعتمد الباحث في منهجيته على المالتعليم في مصر في ظل االقتصاد المعرفي، 
كمي في هج الالتحليلي من خالل تناول المعلومات والدراسات الخاصة بموضوع البحث، مع اإلستعانة بالمن

لعالي التعليم االدراسة إلى أنه ال يمكن االنطالق نحو جودة مؤسسات وقد توصلت عرض البيانات وتحليلها. 

لوجيا لتكنوافي مصر دون وجود نظام تعليمي متطور، وبيئة مشجعة على البحث العلمي مبنية على إستخدام 
 الحديثة والمتطورة.
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  ً ً هاما في تقدم الدول اقتصاد المعرفة يلعب دورا

ويساهم في زيادة قدرتها على اإلندماج في االقتصاد 

 العالمي.

  حاجة الدول النامية ومصر إلى التحول نحو االقتصاد

 المعرفي وذلك للنهوض بالنشاط االقتصادي.

  أهمية التعليم العالي ألنه يعد أحد الركائز األساسية
 لتحقيق التنمية المستدامة.

 ل البشري والذي يعد من االستثمار في رأس الما

عناصر اإلنتاج الهامة لتحقيق المهارات واإلبتكارات 
 في النشاط االقتصادي.

 الدراسات السابقة

هناك مجموعة من الدراسات السابقة التي كانت لها نتائج متباينة ويمكن 
 عرضها على النحو التالي:

 

ان جودة ( "مدى تطبيق معايير ضم2019فنجد دراسة )بن أم السعد، رفاع 

التعليم العالي في الجزائر"، والتي إستهدفت إبراز تطبيق معايير الجودة في 
مؤسسات التعليم العالي. من خالل عرض نموذج جامعة قاصدي مرباح 

ورقلة، والتي تسعى لتطبيق المعايير التي نص عليها المرجع الوطني 

معة محل للجودة، حيث تم اإلستعانة بالتقرير الصادر عن الجودة بالجا
الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تطبيق لبعض المعايير التي 

نص عليها الدليل وهناك عراقيل يجب التركيز عليها لضمان جودة التعليم 
 العالي.

( " مؤشرات االقتصاد المعرفي في الجامعات 2019أما دراسة )سيد، 

"، قد 2030 المصرية الحكومية دراسة وصفية لتحقيق أهداف رؤية مصر

تناولت وصف لمؤشرات االقتصاد المعرفي وتحليلها في الجامعات 
المصرية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج 

االحصائي الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى أن اقتصاد المعرفة يتعامل 

ه مع الموارد الالمادية من بيانات، معلومات، معارف وبرمجيات، كما إن
يركز على العناصر غير الملموسة كاالستثمار في مجال التربية، تنمية 

 العنصر البشري، والملكية الفكرية. 

( " متطلبات تحول الجامعات 2019ونجد في دراسة )خميسي، الرميدي 

المصرية الحكومية نحو اقتصاد المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

وافرها داخل الجامعات المصرية التدريس" قد بينت المتطلبات التي يجب ت

حتى تضمن نجاح التحول نحو اقتصاد المعرفة، ومواجهة كافة تحدياته، 
واستغالل كافة الفرص المتاحة أمامها للتطور والنمو. وقد توصلت الدراسة 

إلى أن الُمتطلبات المطلوبة خاصة بأعضاء هيئة التدريس، البنية التحتية 

الحوكمة، التدريس الجامعي، القيادات والتكنولوجية، البحث العلمي، 
ً متطلبات خاصة  الجامعية، خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية، وأخيرا

 .باإلبداع واإلرشاد األكاديمي

( " اإلستثمار في رأس المال 2017وقد إستهدفت اطروحة )مدفوني 

البشري كمدخل إستراتيجي لتحسين جودة التعليم العالي في ظل اقتصاد 

دراسة حالة بعض الجامعات الجزائرية" إبراز المنهج القائم على  -المعرفة 

تحسين جودة التعليم العالي وربط الجامعة بالمحيط اإلقتصادي والنسيج 
لصناعي، من خالل التعرف على تنمية الموارد البشرية كمدخل إستراتيجي ا

لتعظيم اإلستثمار في رأس المال البشري، وإعتمدت الدراسة على 

 465إستمارةإستبيان تم توزيعها على أساتذه الجامعات لعينة مكونة من 
أستاذ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود دور لإلستثمار في رأس المال 

على تحسين جودة التعليم العالي من خالل مايلي: جودة بيئة التعليم البشري 

والتعلم والتجهيزات، جودة البرامج والمناهج التعليمية، القيادة اإلدارية ذات 

الرؤية اإلستراتيجة التي تعكس جودة األداء الجامعي، جودة المكتبة 

عضاء هيئة ومصادر المعلومات التعليمية، السمعة واإلنتاجية العلمية أل
 .التدريس

( إستهدفت " العالقة بين تكنولوجيا 2016أما دراسة )البقور 

المعلومات والتشارك بالمعرفة وأثرهما في ضمان جودة التعليم 
العالي في جامعة الطائف، وشملت الدراسة الكليات المختلفة في 

الجامعة، ولتحقيق ذلك إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

الدراسة، وصممت إستبانة ألغراض الدراسة  التحليلي في هذه
تكونت من عدد من األسئلة حول متغيرات الدراسة الشخصية 

والوظيفية، تكنولوجيا المعلومات، التشارك بالمعرفة، ضمان 

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  .جودة التعليم العالي

التي تغذي  أهمها: أن تكنولوجيا المعلومات تعد البنية األساسية
الجامعة، اإلستفادة من الخبرات والمعارف المتوفرة لديها. كما 

تعمل الجامعة على تشجيع األنشطة التي تهتم بتدريب العاملين 

لتطوير معارفهم، توفر لهم تكنولوجيا متطورة وحديثة لتحسين 
قدراتهم العملية واألكاديمية. إضافة إلى ما سبق أوجدت الدراسة 

إرتباط معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى  أن هناك عالقة
 ( بين تكنولوجيا المعلومات والتشارك بالمعرفة". 0.05معنوية )

( " اقتصاد المعرفة و جودة التعليم 2015ووفقاً ألطروحة )ليلي 

العالي في الجزائر دراسة مقارنة"، حيث تناولت الدراسة مدى 

لعالي و فرضها لتطبيق تأثير اقتصاد المعرفة على جودة التعليم ا
مبادئ الجودة و ذلك عن طريق مقارنة مجموعة من الدول، 

حيث إستخدمت الدراسة بيانات البانل داتا لعينة مكونة من عشر 

، وقد توصلت الدراسة إلى أن 2014- 2000دول في الفترة من 
مؤشرات عدد الطلبة المسجلين، ومعدل االلتحاق االجمالي 

ءات اإلختراع لها اثر ايجابي على جودة بالتعليم العالي وبرا

التعليم العالي وعلى العكس معدل التأطير ونسبة الطلبة 
 .المسجلين خارج الجزائر كانت ذات تأثير سلبي

( "واقع التعليم العالي في ظل 2014أما دراسة )مكيد، يحياوي 

إبراز أهمية وحتمية  اقتصاد المعرفة"، فقد إستهدفت الدراسة
مؤسسات التعليم العالي إلقتصاد المعرفة، والتأكيد  مواكبة أداء

على ضرورة تحول الجامعات الجزائرية من الدور التقليدي في 

توفير المعرفة إلى الدور اإلستراتيجي في إنتاجها. إضافة إلى 
معرفة العوامل اإلستراتيجية اإللزامية لتحسين نوعية التعليم 

اج المعرفة، وقد بالجامعات وضرورة إنشاء نسق فعال إلنت

توصلت الدراسة إلى أن مهمة التعليم العالى األساسية في 
اقتصاد المعرفة تنحصر في تأهيل القوى البشرية العليا، لكي 

تمارس البحث العلمي وتنتج المعرفة وتطبيقاتها العملية 

ً واقتصادياً،  المباشرة، وتنظيم وإدارة المجتمع والدولة سياسيا
 ية وفاعلية.ولكي يتم ذلك بإيجاب

( " دور إدارة المعرفة في ضمان 2010أما أطروحة )ماضي 

حالة دراسية الجامعة اإلسالمية بغزة "،  –جودة التعليم العالي 
فقد إستهدفت بيان أثر تطبيق مفهوم إدارة المعرفة في ضمان 

تحقيق جودة التعليم العالي في الجامعة اإلسالمية، حيث إعتمد 

ي، كما تم تصميم إستبانة الباحث على المنهج التحليلي الوصف
 359لجمع المعلومات األولية، تم توزيعها على عينة الدراسة 

أستاذ بالجامعة محل الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى 

مجموعة من النتائج كالتالي: وجود فروق في آراء أفراد العينة 

حول البنية التحتية إلدارة المعرفة ترجع للدرجة العلمية 
التدريسية، وعدم وجود فروق في أفراد العينة ألعضاء الهيئة 

حول ضمان الجودة ترجع للدرجة العلمية ألعضاء هيئة 

التدريسية، وجود فروق في آراء المبحوثين ترجع للخبرة لعضو 
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هيئة التدريس، ووجود عالقة بين حوسبة المكتبات وضمان 
 تحقيق جودة التعليم العالي.

إيصال اإلنترنت مع باإلضافة إلى عدم وجود عالقة بين 

مكتبات الهيئة التدريسية وقاعات الدراسة من جهة وضمان 

قة تحقيق جودة التعليم العالي من جهة أخرى، وكذلك وجود عال
 بين توفير المستلزمات العلمية الحديثة وضمان تحقيق جودة

 ناتالتعليم العالي، ووجود عالقة بين اإلشتراك بقواعد البيا

ذلك وضمان تحقيق جودة التعليم العالي، كالخارجية والداخلية 
 وجود عالقة بين تنويع المكتبة وضمان تحقيق جودة التعليم

 العالي.

 الفجوة بين الدراسات السابقة والحالية

ي فسهم تتعتبر جميع األدبيات السابقة دراسات مرجعية، خاصة وأنها      

جودة في معظمها في تحليل العالقة بين إقتصاد المعرفة وإدارة ال
ية زائرمؤسسات التعليم العالي، وتركيزها بصفة كبيرة على الجامعات الج

ي والعربية، أما هذه الدراسة فقد ركزت على دور اقتصاد المعرفة ف

تحقيق جودة التعليم العالي في مصر، وهى تعبر عن إضافة جديدة 
 للدراسات الخاصة بهذا المجال.

 المنهجية  .2
ي من إستخدام المنهج الوصفي التحليلة على تعتمد منهجية الدراس     

م خالل تناول المعلومات والدراسات الخاصة بموضوع البحث. كما سيت

طة خوتم تقسيم اإلستعانة بالمنهج الكمي في عرض البيانات وتحليلها، 
 الدراسة إلى:

 مؤشراته. -خصائصه  -اوالً / مفهوم االقتصاد المعرفي 

 .األهمية -المعايير  -العالي ثانياً / فهوم جودة التعليم 

 ي.لعالثالثاً / العالقة بين اإلقتصاد المعرفي وجودة التعليم ا

ً / التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق جودة التع ي فليم رابعا
 مصر في ظل االقتصاد المعرفي.

 مؤشراته -خصائصه -اوالً / مفهوم االقتصاد المعرفي 

ركزت النظرية االقتصادية الكالسيكية منذ ظهورها في      

القرن الثامن عشر الميالدي على رأس المال والعمل كعاملين 

رئيسيين يحددان مستوى الناتج االقتصادي. في حين أعطت 

الكالسيكية الجديدة أهمية أكبر للتقدم التكنولوجي والمعرفي 
إلى جانب عوامل كأحد العوامل التي تدعم النمو االقتصادي 

 اإلنتاج التقليدية )رأس المال والعمل(.

ولعل  تعاظم دور المعرفة واإلبتكار في العقود األخيرة في 

دعم النمو االقتصادي وتعزيز تنافسية الدول. أعطى أهمية 

أكبر لتكثيف اإلستثمار في المعرفة عالية الجودة، أو بناء ما 
أمثل لزيادة أصبح يعرف بـ "اقتصاد المعرفة" كسبيل 

التنافسية واستدامة النمو في عالٍم موسوم بدرجة عالية من 

 .العولمة وإندماج األسواق

" اإلقتصاد الذي يقوم على  :ويقصد باقتصاد المعرفة     

المعلومات، فالمعلومات هي العنصر الوحيد في العملية 
، فالمعلومات ، وهي المنتج الوحيد في هذا االقتصاداإلنتاجية

كنولوجياتها هي التي تشكل أو تحدد أساليب اإلنتاج وفرص وت
 (.38، ص2012)غدير،  .التسويق ومجاالته"

" ينبع من  :أن االقتصاد المبني على المعرفة في حين     

إدراك مكانة المعرفة والتكنولوجيا والعمل على تطبيقها في 

األنشطة اإلنتاجية، فهو يعتبر مرحلة متقدمة من االقتصاد 
المعرفـي، أي إنه يعتمد على تطبيق االقتصاد المعرفـي في 

مختلف األنشطة االقتصادية واإلجتماعية في مجتمع يمكن أن 

 (.497، ص2020)فوزي،  ."نطلق عليه المجتمع المعلوماتي

كما يُعرف اقتصاد المعرفة بأنه: " تخصص فرعي من      
ً بالمعرفة من جهة ومن جهة أخرى  علم االقتصاد يهتم أساسا

يعاير ظاهرة اقتصادية حديثة تتميز بتغير سير االقتصاديات 

وتنظيم النشاطات االقتصادية". )غرسي   من حيث النمو
 (.29، ص2019واخرون، 

اقتصاد المعرفة بأنه: " االقتصاد الذي تحقق فيه  وهناك من يرى     
المعرفة الجزء األعظم من القيمة المضافة، وهذا يعني أن  المعرفة 

ً في العملية اإلنتاجية كما في  ً أساسيا في هذا االقتصاد، تشكل مكونا

القائم على تكنولوجيا  وأن  النمو يزداد بزيادة هذا المكون ،لتسويقا
بإعتبارها المنصة األساسية التي ينطلق منها".  ،المعلومات واإلتصال

 (. 573، ص2020)الشاعر، 

فيما يُعرفه آخرون بأنه: " االقتصاد الذي ينشئ الثروة من خالل      

التحسين، والتقاسم، والتعّلم، عمليات المعرفة وخدماتها كاإلنشاء، و

والتطبيق واالستخدام للمعرفة بأشكالها في القطاعات المختلفة 

باإلعتماد على األصول البشرية والالملموسة ووفق خصائص وقواعد 

 (.250، ص2020جديدة ". )صالح، 

ويمكن تعريف اقتصاد المعرفة من وجه نظر الباحث على إنه      

ً لدور المعرفة ورأس يقوم على االقتصاد الذي  فهم جديد أكثر عمقا

المال البشري في تطور االقتصاد وتقدم المجتمع، فهو يعتمد على نشر 

 وتكوين وتبادل المعرفة كنشاط اقتصادي.

ً اقتصادياً و      يتميز اقتصاد المعرفة بخصائص عده تجعل منه نمطا

ا )حسن، جديداً يعمل على تغيير االقتصاد التقليدي وأسسه، ومن أهمه

 :(416 -415، ص ص2020

حيث تُشكل المعرفة المورد األساسي ورأس المال  :المعرفة .1

 .الرئيسي مما يجعلها أهم مصادر الثروة والسلطة

يعمل إقتصاد المعرفة من خالل اقتصاد عالمي العالمية:  .2
مفتوح، بفضل التطورات التقنية الهائلة، ويدفع نحو التكامل 

 . االقتصادي العالمي

ً من  :التنوع .3 ً هائالً وكثيفا يوفر إقتصاد المعرفة طيفا
المنتجات المتنوعة تُلبي حاجات مختلف شرائح األفراد 

والشركات ورغباتها، بعد أن كانت تُسَتهدُف الشرائح 

 .الكبرى فقط

أصبح تعاون الشركات وحتى مع األفراد إلنتاج  :اإلنفتاح .4

ً ومطلوباً، ضمن إطار  شراكة تتخطى المعرفة أمراً طبيعيا

 . الحدود والعقلية المركزية الضيقة

تتمتع بمهارات وخبرات عالية وقابلة للتطور  :قوة عمل .5

بشكل مستمر، وتعمل من خالل فريق عمل متكامل يستطيع 

 .كل فرد فيه في أي مرحلة أن يبدي مالحظاته وإقتراحاته

م وتوَجد مجموعة من المؤشرات المرتبطة باقتصاد المعرفة، وتُستخد

للداللة على  إنه النمط المستخدم ضمن االقتصاد، مّما يساهم بتطبيق 
مجموعة من المقارنات بين الدول، من أجل تحديد مستوى تطورها 
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االقتصادي، وفيما  يلي مجموعة من أهّم المؤشرات المستخدمة لقياس 

 .المعرفة

ً للبنك الدولي هناك مجموعة من المؤشرات التي تقيس مدى  التقدم في فوفقا

 ,Bashir( ، )11-8، ص2014إقتصاد المعرفة، وقد قسمت كما ذكرها )علة، 
2013, p31-33:إلى ) 

مؤشر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت: ويُعد مؤشر   (1

ية تنكولوجيا المعلومات واإلتصاالت على قدر كبير من األهم

خاصة مع  الواقع الذي نعيشه األن، حيث التقى اإلقتصاد 

لى دى إعلى المعرفة بقاعدة تكنولوجية مالئمة وهذا ما أ القائم
تعزيز مشترك بين إزدهار النشاطات الُمكثفة في المعرفة 

ات أثيرواإلنتاج، و نشر التكنولوجيا الجديدة والتي لها ثالث ت

 في اإلقتصاد وهي:
  تسمح بجني أرباح إنتاجية خاصة في مجال

 المعالجة والتخزين وتبادل المعلومات.

  ُعزز في ظهور وإزدهار صناعات جديدة مثل ت

وسائل اإلعالم المتعددة، التجارة اإللكترونية، 
 والجداول اإللكترونية. 

  تحث على إعتماد نماذج تننظيمية أصلية بهدف

إستخدام أفضل لإلمكانيات الجديدة لتوزيع ونشر 
 المعلومات.

مؤشر التعليم والتدريب: وهو من اإلحتياجات األساسية  (2

مات اجية والتنافسية االقتصادية، حيث يتعين على الحكواإلنت
ال أن توفر األيدي العاملة الماهرة واإلبداعية أو رأس الم

ل، البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العم

 وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
مج عليمية وبرافضالً عن المهارات اإلبداعية في المناهج الت

 التعلم مدى الحياة.

وهو نظام فعال من  :مؤشر البحث و التطويرواإلبتكار (3
الروابط التجارية مع المؤسسات األكاديمية وغيرها من 

المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة الُمتنامية 

 .وإستيعابها وتكييفها مع اإلحتياجات المحلية

مؤشر البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات  (4

واإلتصاالت: وهي التي تُسهل نشر وتجهيز المعلومات 

والمعارف وتكييفه مع اإلحتياجات المحلية، لدعم النشاط 

 .   اإلقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم ُمضافة عالية

ة قتصاديمؤشر الحاكمية الرشيدة: وهي التي تقوم على أسس إ  (5

هدف تقوية تستطيع توفير كل األطر القانونية والسياسية التي 

ت إلى زيادة اإلنتاجية والنمو. وتشمل  مجموعة من السياسا
ثر والتي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أك

إتاحة ويسر وتتمثل في: تخفيض التعريفات الجمركية على 

التنافسية للمؤسسات منتجات تكنولوجية وزيادة القدرة 
، ص 2015)خضيراتو الشدوح،  .الصغيرة والمتوسطة

274) 

 
-28: ص 2016ووفقاً لمؤشرات المعرفة العربي )تقرير المعرفة العربي، 

 ( فقد قسمت  إلى:31

ارد مؤشر اإلقتصاد، والذي يرتكز على األداء التنظيمي والمو (1
 صادي،البشرية، التنافسية والتطور اإلبداعي للهيكل اإلقت

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت المرتبطة باإلقتصاد.

 مؤشر ما قبل التعليم الجامعي. والذي يعتمد على الركائز (2
ق التالية: رأس المال المعرفي، البيئات التمكينية، السيا

 التنموي العام، إدارة وحوكمة المنظومة التعليمية.

رتكز على مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، والذي ي (3

 الطلب على القوى العاملة، الريادة، عرض القوى العاملة.
مؤشر التعليم العالي، والذي يعتمد على الركائز التالية: جودة  (4

عمليات التعليم العالي، مدخالت التعليم العالي، مخرجات 

 التعليم العالي، النسق المجتمعي.

ر، مؤشر البحث والتطوير، والذي يرتكز على البحث والتطوي (5
   اإلبتكار، البيئة السياسية واإلجتماعية والمؤسساتية.  

مؤشر تكنولوجيا المعلومات، والذي يرتكز على: البنية  (6

التحتية، تكلفة اإلتصال، جودة التعليم، البحث العلمي 
 واإلبتكار، المعرفة من أجل التنمية.

 

 :Ayad& others, 2018, pأما منظمة التعاون اإلقتصاديوالتنمية     

( فقد قامت بوضع مقياس يتمحور في خمس مؤشرات أساسية (211
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت،  –هي: اإلقتصاد القائم على المعرفة 

 سياسات العلوم والتقنيات، العولمة، المخرجات والتأثير. 

 

كما أن هناك من حدد عدد من المؤشرات )أبو الشامات و أخرون، 
 في:( متمثلة 599، ص 2012

 نسبة المعرفة ضمن أسعار الخدمات والسلع. (1
معدل تجارة المعرفة الموجودة ضمن الميزان التجاري  (2

 .الخاص بكل دولة

المؤشرات الخاصة بتوجه المجتمع بإتجاه المعلومات، مثل  (3

 نات،معدالت البنية الرئيسية وتشمل: شبكة اإلنترنت، والتلفو
 والمحتوى الرقمي.

 . ة،  وبراءاتاإلختراععدد حقوق الملكية الفكري (4

عدد السنوات الخاصة بالتدريب والدراسة، والمرتبطة  (5
 بالمرحلة العمرية عند األفراد.

معدل اإلنفاق من الناتج المحلي اإلجمالي على التطوير  (6

 .والبحث
 

 األهمية -المعايير  -ثانياً / مفهوم جودة التعليم العالي 

عليم ين التبقة تأتي أهمية جوده التعليم لتحقيق النمو والتنمية من العال     

اء رتقوتراكم راس المال البشري، فالتعليم هو سبيل الدول للتقدم واال
 باإليدي العاملة لتحقيق النمو على الصعديين المحلي والدولي. 

 

 ي تهدفلتة اويُمكن تعريف الجودة في التعليم على أنها تلك " العملي     

 ق حزمةطبيإلى االرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق نقلة نوعية من خالل ت

تلفة، ُمخمن اإلجراءات واألنظمة التعليمية وتوثيق للبرامج التعليمية ال
رفع  اللخوجدير بالذكر أن هذا االرتقاء في العملية التعليمية يتكون من 

 نت هذه المستويات علىالمستويات الُمختلفة لدى الطالب، سواء كا

لى الصعيد الجسمي أو النفسي أو حتى االجتماعي والعقلي مما يؤدي إ

تحسين المستويات التعليمية لهوالء الطالب وقدرتهم على القيام 
 ب فقط،طالبالعمليات التعليمية المختلفة، وال تقتصر جودة التعليم على ال

ً نواحي مختلفة كالُمعلم والمنهج ا ع لدراسي والمجتمبل تشمل أيضا
 (.803، 2019الجامعي والبيئة المحيطة". ) محمد و لخضر، 

 

جودةالتعليم على أنهاتلك" وهناك من يُعرف      

العمليةالخاصةبالتحققمنأن المعاييراألكاديميةالمتوافقةمع 

رسالةالمؤسسةالتعليميةقدُحددت 
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وُعرفتوُحققتعلىالنحوالذييتوافقمعالمعاييرالمناظرة لهاسواء 

علىالمستوىالقوميأوالعالمي،وأنمستوىجودةفرصالتعلم والبحثالعلمي 
والمشاركةالمجتمعيةوتنميةالبيئةتعدمالئمة،أو 

تفوقأنواعالمستفيدينالنهائيين كافةمن الخدماتالتيتقدمها المؤسسةالتعليمية". 
 (.10، ص: 2011)المليجي، 

ا مكل قاء بويرى الباحث من وجه نظره أن جوده التعليم تعني اإلرت     

سواء  طالبيخدم العملية التعليمية من المؤسسات واالساتذة واإلداريين وال

عدها ما بللمستوى ما قبل الجامعي )التعليم االساسي( أو مستوى الجامعة و
مجتمع ر المن دراسات عليا )التعليم العالي(، ألنها تعمل على تنمية وتطوي

 المتغيرات والتحديات بالشكل الذي يجعل منه مجتمع متقدم في خضم
 الدولية واالقليمية.

لى ل عويوجد العديد من المعايير الخاصة بجودة التعليم التي تعم     

تي ال تأكيد عملية النجاح في أي نظام تعليمي، ومن أبرز هذه المعايير
 يجب أن يحتويها النظام التعليمي:

 فأن تكون أهداف النظام التعليمي واضحة وُمبينة وذلك بهد .1

 تحسين اإلنتاج والقيام بتطويره.
ً على منهج للقيادة قاد .2 ى ر علأن يكون النظام التعليمي محتويا

 األخذ به نحو األفضل.

القيام بوضع برامج تربوية من شأنها العمل على رفع  .3
 المستوى الذاتي لألشخاص. 

العمل على تحسين العمل من خالل الحرص على وضع  .4

 ناسب. الرجل الُمناسب في المكان المُ 

لى عزيادة الثقة بين أفراد المؤسسة الواحدة من خالل العمل  .5
 إزالة مصادر الخوف الُمختلفة.

خلق ُمناخ اجتماعي مناسب في داخل تلك المؤسسات عبر  .6

 تجنب النقد غير الهادف، حيث أن هذا األمر يؤدي إلى خلق
 .العداء بين األفراد )المعلميين واالداريين(

مكن التي يُ وئد ودة التعليم العالي لتحقيق العديد من الفواوتنبع أهمية ج     
عض بالحصول عليها جراء تطبيق نظام ومفهوم الجودة في التعليم، ومن 

 (407، ص: 2018فوائد هذا النظام ما يلي: )محمد،

ية زيادة وتطوير أداء النظام اإلداري في المؤسسات التعليم .1
ي التعليم يقوم الجامعية، حيث أن تطبيق مفهوم الجودة ف

 بتوزيع المسؤوليات بين األشخاص وتحديد دور كل منهم.

زيادة الكفاءة التعليمية لجميع العاملين في المؤسسات  .2
 الجامعية. 

تطوير مستويات الطالب المختلفة ومن جميع النواحي سواء  .3

 كانت العقلية أو النفسية أو حتى الجسدية. 
ذه اءات الوقائية لهمنع حدوث المشاكل من خالل اتباع اإلجر .4

المشاكل، وحل المشكالت التي قد وقعت من خالل اتباع 
 الُطرق الِعلمية الصحيحة.

 ثالثاً / العالقة بين االقتصاد المعرفي وجودة التعليم العالي

 لفةالتعليم هو أساس تقدم أي دولة، وعلى الرغم من إرتفاع تك      
ها، تقدير مكنيلجهل الدائم التي ال التعليم إال أنه يبقى أقل تكلفة من تكلفة ا

أهم  عدفالتعليم يمثل االستثمار في رأس المال البشري، فالعنصر البشري يُ 

ي فهم العناصر االنتاجية التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية، بل ويسا
 (.103، ص: 2020تراكم راس المال البشري. )محمود، 

والتعليم من العوامل األساسية التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة ومن      
المصادر المهمة التي تعمل على تعزيز التنافسية الدولية خاصة في 

مجتمع المعلومات، فهو يمثل بوابة المرور لعصر المعرفة وتطوير 

المجتمعات، وهو يعمل على تهيئة المناخ لتطوير االقتصاد وتحقيق 

المستدامة، كما يشكل التعليم العالي المساهمة االساسية في بناء  التنمية

مجتمع يحارب الفقر والجهل، ويوفر االيدي العاملة المدربة التي تساهم 
 (.79 ، ص:2015في رفع االنتاجية وزيادة النمو. )قريبي و سفيان، 

يم لالتع أن إن العالقة وثيقة بين التعليم واقتصاد المعرفة كون           

لى عمن أهم متطلبات وروكائز اقتصاد المعرفة، والتعليم الجيد يعمل 
ي علمتنمية الموارد البشرية، فاإلنسان هو المحرك األساسي للتقدم ال

 راتوالتكنولوجي واالقتصادي واإلجتماعي، واالستثمار في تنمية القد

ين يب إال من خالل التعليم والتدريب، والشكل التالي البشرية ال يكون
 عالقة اقتصاد المعرفة بالتعليم العالي.

 

 ( العالقة بين االقتصاد المعرفي والتعليم العالي1شكل )

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على: العساف و مزاهرة، 

 .     181(، التربية والمجتمع المعرفي، ص: 2011)

مصر، وعن دور اقتصاد المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي في 

فتسعى الدولة المصرية إلنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها 

هود في إطار الج .في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم
ينها ن بالمبذولة لالرتقاء بالمنظومة التعليمية على كافة المستويات وم

لى عالتعليم الجامعي بما يساهم في خروج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة 

 بحثأعلى مستوى تلبي طموحات الدولة في التنمية المستدامة ويثري ال
مصرية بحيث العلمي، فضالً عن خلق مميزات تنافسية للجامعات ال

ة تكون قادرة على جذب الطالب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمي

وتدفقات النقد األجنبي، وزيادة فرص خريجي الجامعات في الحصول 
 على فرص عمل إقليمية ودولية.

 وتتمثل جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم العالي فيما يلي:

المجمعات التوسع في الجامعات الحكومية واألهلية و -1

 التكنولوجية: )وزارة التعليم العالي(

 جامعة 27%، لتصل إلى 17.4زادت الجامعات الحكومية بنسبة       
، فضالً عن 2014/2015جامعة عام  23، مقارنة بـ 2019/2020عام 

إلى  %، لتصل23.2زيادة الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية بنسبة 

كلية ومعهد عام  401مقارنة بـ  ،2019/2020كلية ومعهد عام  494
، كما تم زيادة البرامج الجديدة لتخصصات تخدم سوق 2014/2015

ً عام  188%، لتصل إلى 59.3العمل بنسبة  ، 2019/2020برنامجا
 .2014/2015برنامجاً عام  118مقارنة بـ 

%، لتصل إلى 94.4كما زادت الجامعات الخاصة واألهلية بنسبة      

، 2014/2015جامعة عام  18، مقارنة بـ 2019/2020جامعة عام  35

حيث بلغت اإلعتمادات المالية للتوسع في إنشاء الجامعات األهلية التابعة 
، وجاري إتخاذ 2020/2021مليار جنيه عام  30للجامعات الحكومية 

 -جامعات أهلية جديدة وهي )حلوان 10اإلجراءات الالزمة إلنشاء 

 -قناة السويس -المنصورة -المنيا -وانأس -بنها -بني سويف -أسيوط

اقتصاد المعرفة والتعليم العالي 

فتح آفاق متقدمة للمعرفة والمعلومات
المضافة، تطوير إحتياجات األساتذة 

والطالب، تقديم  األطروحات 
المتنوعة 

تحسين نوعية التعليم والتعلم

تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية 
لتطوير مناهجها، اساليب التخطيط 

والتطوير، فلسفتها التربوية

تطوير نماذج التعليم 

تعليم الكتروني مبرمج

التعليم عن بعد

تعليم ذاتي مستمر

تعزيز إستخدام التكنولوجيا في 
المؤسسات التعليمية

أعداد الطالب للدخول لسوق العمل 
بالمهارات والكفاءات التكنولوجية
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مجمعات لإلبداع التكنولوجي  5سوهاج(، في حين تم تنفيذ  -بورسعيد

ً لمعاهد التدريب التابعة لوزارة االتصاالت في جامعات  تضم فروعا
 آخرين. 6حكومية، وجارى تنفيذ 

 مية:زيادة أعداد الطالب المقيدين بالجامعات والمعاهد الحكو -2

 كزي للتعبئة العامة واالحصاء المصري()الجهاز المر
 ميةحيث زاد أعداد الطالب المقيدين بالجامعات والمعاهد الحكو     

، 2019/2020مليون طالب وطالبة عام  3%، ليصل إلى 15.4بنسبة 
 .2014/2015مليون طالب وطالبة عام  2.6مقارنة بـ 

إفتتاح جامعات أهلية جديدة خالل العام الدراسي الجديد  -3

2020/2021 
لية تم إفتتاح جامعات أه 2020/2021خالل العام الدراسي الجديد     

 جديدة وهي:

لة(، جامعة الجال –جامعة العلمين الجديدة  –)جامعة الملك سلمان     
 %،    5حيث تم تخفض الحد األدنى للقبول بها بنسبة 

لخاصة ت امقارنة بالحد األدنى للقبول بالكليات المناظرة في الجامعا    
 واألهلية األخرى، وتبلغ التكلفة اإلستثمارية إلنشاء  

  مليار جنيه مصري. 40الثالث جامعات     

 ن منرفع نسب القيد بالكليات التكنولوجية من إجمالي المقيدي -4

ً إلى   4,4 ، لرفع الكفاءات 2030% في   15% تقريبا
ً دوالبشرية المتعلمة لتكون متسقة مع إحتياجات سوق العمل   ليا

 .ومحلياً بما يدفع االقتصاد نحو التنمية المستدامة

 

ً / المعوقات والتحديات التي تواجه مصر في تطبيق الجودة  ي فرابعا

 التعليم العالي.

ات يواجه التعليم العالي في مصر مجموعة من التحديات والمعوق     
ى عل ولتوضيح ذلك يمكن تقييم أداء التعليم العالي في مصر باإلعتماد

 بعض المؤشرات لبيان مستوى أدائه وذلك على النحو التالي:

 مؤشر البنية التحتية التكنولوجية -1

ل وسوف يتم التعبير عن هذا المؤشر بعدد المستخدمين لإلنترنت )لك
 مليون شخص(، ويمكن بيان ذلك من خالل الجدول التالي:

 – 2010( عدد مستخدمي اإلنترنت في مصر خالل الفترة 1جدول )
 لكل مليون شخص       2019

 

 .دوليعلى قاعدة بيانات البنك ال باالعتمادالمصدر: من إعداد الباحث 

ي حيث يتتضح من الجدول أن أعداد مستخدمي االنترنت في مصر ف     

على التوالى،  2011، 2010مقارنة بعامي  2019، 2018تزايد خالل 

 سكان في مصر والذيولكن هذا التزايد يعتبر ضعيف مع حجم ال 2019

 مليون نسمة تقريباً وهذا يرجع إلى: 110يصل إلى 

 .إرتفاع تكلفة خدمة اإلنترنت في مصر 

  عدم قدرة بعض السكان في بعض المناطق مثل االرياف

والمناطق المجاورة االخرى من الحصول على الخدمة بسبب 
 عدم توافر البنية التحتية التكنولوجية في تلك المناطق.

ة الحال سيؤثر ذلك على أعداد مستخدمي اإلنترنت في مصر وبطبيع

ساع ىاتومن ثم على قدرة الدولة على التوجه نحو االقتصاد المعرفي، ومد

 رقعة من يحصلون على االنترنت في الجامعات والمؤسسات التعليمية

ت رجاوارتباطتها بقواعد البيانات الداخية والخارجية، ومن ثم على مخ

 ة المتطورة والماهرة.التنمية البشري

 (R & Dمؤشر البحث والتطوير )

نسبة ر )يتم التعبير عن هذا المؤشر باالنفاق على البحث والتطوي       

وير) لتطمن اجمالي الناتج المحلي(، الفنيون العاملون في مجال البحث وا

كل لكل مليون شخص(، الباحثون العاملون في مجال البحث والتطوير )ل

 ( يوضح ذلك:2والجدول التالي رقم )مليون شخص( 

 2010( مؤشرات البحث والتطوير في مصر خالل الفترة من 2جدول )

– 2018 

 

 ي.دوللمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الا

ث وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن نسبة اإلنفاق على البح     

ول والتطوير في مصر تعتبر ضيئلة ومحدودة إذا ما تم مقارنتها مع د
 يقدر ب 2018العالم، فنسبة ما تنفقه مصر في البحث والتطوير في 

لى ع% من إجمالي الناتج المحلي في حين أن حجم ما يتم انفاقه  0.72

ً البحث والت ازيل . كما أن المانيا والبر2018% في  2.27طوير عالميا

 %، 1.26%،  3.09واإلمارات تنفق على البحث والتطوير بما قيمته 
وهو ما يبين قدرتها على صناعة  2018% على التوالي في 1.3

ير التكنولوجيا والتطوير في مجال المعرفة وتفوق هذه الدول في تصد
 صادراتها.   

ً لتصنيف تصنيف الجامعا -1 ً وفقا ً وعالميا ت المصرية عربيا

QS 
أحد تصنيفات  Quacquarelli Symondsيعتبر تصنيف مؤسسة      

 عملها داتبالجامعات والتي تحدد أداء التعليم العالي في دول العالم، وقد 

جامعة على مستوى العالم، ووفقاً  1000حيث تحدد أفضل  2004منذ 

ً في هذا  QSلتصنيف  ً وعالميا فقد حصدت مصر مراكز متأخره عربيا
، وهو ما يوضح وجود فجوة بين الجامعات 2021التصنيف لعام 

ول لجدالمصرية ونهضة المجتمع والتأثير عليه والمساهمة في تنميته، وا
 ( يوضح ذلك:3رقم )

( تصنيف الجامعات العربية العشر األوائل عربياً وعالمياً وفق 3جدول )
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 2021لعام  QSتصنيف 

المصدر من إعداد الباحث باإلعتماد على 

-versityhttps://www.topuniversities.com/uni

rankings/2021-university-rankings/world 

 مدخالت ومخرجات التعليم العالي وجودته -1

ير تطوويكتسب قطاع التعليم العالي أهمية كبيرة في تعليم الشباب      
ألي  سيةكفاءاتهم وتوسيع قدراتهم ومعارفهم، مما يساهم في تحسين التناف

ا ى الدخل الفردي، وهو مدولة في األسواق العالمية، وفي رفع مستو

ي يؤدي بطبيعة الحال إلى نمو المجتمع ككل. كما إنه عنصر أساسي ف
ة مليدعم القدرات على إنتاج المعرفة والتطور التكنولوجي وتحسين الع

 اإلنتاجية في مختلف المراحل والدفع نحو اقتصاديات المعرفة. 

ن بؤسسة محمد الصادر عن م 2019ووفقاً لمؤشر المعرفة العالمي      

 (، يوضح أنUNDPراشد آل مكتوم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 هناك فجوة بين مدخالت التعليم العالي ومخرجاته وجودته في مص، 
 ( يوضح ذلك:2والجدول رقم )

( مدخالت ومخرجات التعليم العالي وجودته في مصر لعام 4جدول )

2019 

 

المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على 
https://www.knowledge4all.com/ar/CountryProfiles/1 

 .)األفضل( 100)األسوأ( إلى  0مالحظة: جميع البيانات مطبوعة من 

 

 مدخالت ومخرجات اإلبتكار والبحث والتطوير -1

في  ولةديعتبر قطاع البحث والتطوير واإلبتكار ذو أهمية لنجاح أي      

ث بناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة الخاصين بها، ويساهم البح
ما كالعلمي في زيادة المخزون المعرفي على مستوى األقاليم والدول، 

 يعتبر اإلبتكار أساس إنتاج سلع وخدمات وعمليات إنتاجية ونماذج

 ركاية وتسويقية جديدة. إن اإلبتكار والبحث والتطوير ههما محتنظيم

 مة، فيتقدالنمو االقتصادي والتنمية المستدامة لجميع الدول النامية والم
ما ظل الثورة الرابعة )ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت(، وه

 وسيلة الربط بين جميع القطاعات األخرى بالدولة.

ً لمؤشر المعرفة  ي فنجد أن مصر لها دور محدود  2019العالمي ووفقا

مجال اإلبتكار وبطبيعة الحال هناك فجوة بين مدخالت ومخرجات 
 ( التالي يبين ذلك:  3اإلبتكار، والجدول رقم )

 2019( مدخالت ومخرجات االبتكار المجتمعي في مصر لعام 5جدول )

 

المصدر:من إعداد الباحث باإلعتماد على 

https://www.knowledge4all.com/ar/CountryProfiles/1 

 .)األفضل( 100)األسوأ( إلى  0مالحظة: جميع البيانات مطبوعة من 

( مدخالت ومخرجات البحث والتطوير 4كما يوضح الجدول رقم )     

في مصر والذي يبين مدى القصور في هذا القطاع والذي سينعكس 

ر، طوين والباحثين في مجال البحث والتبطبيعة الحال على أعداد الفنيي

ا على عدد العلماء ومخرجات البحث والتطوير في الدولة وعلى قدرته

 وإمكانياتها البحثية والعلمية.  

 2019( مدخالت ومخرجات البحث والتطوير في مصر لعام 6جدول )

 

المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على 
https://www.knowledge4all.com/ar/CountryProfiles/1 

 .)األفضل( 100)األسوأ( إلى  0مالحظة: جميع البيانات مطبوعة من 
 

ً لما سبق يمكن أن نستعرض العقبات التي تواجه جوده التع  ليموبناءا
 العالي في مصر على النحو التالي:

 

لى لإلنفاق عالقيود التمويلية والممثلة في محدودية الموارد  -1

 البحث والتطوير واإلبتكار.
الحاجة المستمرة إلنتاج ونشر المعرفة بشكل يساهم في  -2

 تطوير المؤسسات التعليمية في ظل اقتصاد المعرفة.

 وجود فجوة بين الجامعات المصرية ونهضة المجتمع والتأثير -3

 عليه واإلسهام في تنميته.
 محدودية دور مصر في مجال اإلبتكار. -4

رة على عمل تدريب شامل لنوعية جديدة من عدم القد -5

 العاملين الذين يُطلق عليهم "عمال المعرفة".
عدم كفاءة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير نتيجة  -6

 غياب السياسات والخطط التي توظف الموارد توظيف جيد.

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
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وجود فجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات قطاع التعليم  -7

ي بة التطور بفعل التقدم التكنولوجالعالي نتيجة عدم مواك
 والمعرفي. 

 .ضعف االنظمة والقوانين والسياسات الداعمة للبحث العلمي  -8

 عدم وجود بيئة محفزة على اإلبداع واإلبتكار. -9

 

 عرض النتائج والتعليق عليها  .3
يق تحق حاول الباحث في هذه الدراسة بيان دور اقتصاد المعرفة في     

لى جودة التعليم العالي في مصر، حيث تم التعرف في هذه الدراسة ع
م مفهوم االقتصاد المعرفي وخصائصه ومؤشراته، كما تم توضيح مفهو

صاد القتاجودة التعليم العالي ومعاييرها وأهميتها، وبيان العالقة بين 

 وقاتعرفي وجوده التعليم العالي، وأخيرا تناول الباحث أهم المعالم
 والتحديات التي تواجه جوده التعليم العالي في مصر.  

وال  معرفة،ال فالتعليم العالي يعتبر أحد الركائز التي يعتمد عليها اقتصاد  

م يمكن التوجه نحو جودة المؤسسات التعليمية في مصر دون وجود نظا
ر، وبيئة مشجعة على البحث العلمي، باإلضافة إلى تعليمي متطو

 إستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

صر مإن دور اقتصاد المعرفة في تحسين جوده التعليم العالي في      

م ساهيتظهر في الجامعات التي تُسارع عملية إنتاج ونشر المعرفة وبما 

 سمىياد الطلب على ما في بناء مجتمعات المعرفة، وفي الوقت ذاته إزد
رف معابعمال المعرفة الذين يمتلكون المهارات والكفاءات والخبرات وال

 في المتميزة، وهذا لن يكون إال من خالل التعليم الجيد واإلستثمار

ً في إعداد البها طُ  الموارد البشرية، فالجامعات لها دوراً فاعالً وهاما
 دة.جديتطلبات بيئة العمل العلمياً وأكاديمياً بشكل يلبي إحتياجات وم

 في وتسعى الدولة المصرية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي

مصر بالرغم مما تعانية من قصور من خالل التوسع في الجامعات 
معات لجاالحكومية واألهلية والتكنولوجية، زيادة أعداد المقبوليين في ا

 الحكومية والتكنولوجية سنوياً.

 الخالصة  .4

م تعليعلى الرغم من أن هناك جهود للدولة المصرية  لتطوير منظومة ال

ل تقليالعالي إال أن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه جودتة. ول
 تلك المعوقات والتحديات يوصي الباحث بما يلي: 

 اة زيادة اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي مع مراع

يق الجودة في تخصيص الموارد التخصيص الجيد لتحق

 التعليم العالي.

 ي بداعتطوير المناهج التعليمية وتحويلها إلى التعليم اإل

القائم على اإلبتكار، من أجل بناء جيل قادر على 
 التطوير واالبداع.

  اإلهتمام بالتدريب المستمر وإقامة الدورات وورش

 العمل التي تساعد في بناء عمالة ماهرة ومدربة. 

 امعات المصرية واألجنبية مما عمل شركات بين الج

يعزز المشروعات البحثية المصرية ويرفع من 

 تنافسيتها في المؤشرات الدولية. 

 المراجع  .5

في  ( واقع التعليم العالي2014مكيد، على. يحياوي، فاطمة. ) .1

، ةالمجلة الجزائرية لالقتصاد والماليظل اقتصاد المعرفة. 

 .27 -7، الجزائر، ص ص: 1العدد 

( مدى 2019بن أم السعد، نور االيمان. رفاع، شريفة. ) .2

نموذج خلية ضمان  -تطبيق ضمان جودة التعليم في الجزائر

 مجلة أبحاث اقتصاديةالجودة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة. 
 .20 -1، الجزائر، ص ص26، العدد 13، المجلد وإدارية

( مؤشرات االقتصاد المعرفي في 2019سيد، أحمد. ) .3

ت المصرية: دراسة وصفية لتحقيق أهداف رؤية الجامعا
مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في . 2030مصر 

 -9، ص ص12، العدد 6، المجلد علوم المكتبات والمعلومات

84 . 

( متطلبات تحول 2019خميسي، بن رجم. الرميدي، بسام. ) .4

 الجامعات المصرية الحكومية نحو اقتصاد المعرفة من وجهة

 مجلة االقتصاد والقانون جامعةضاء هيئة التدريس. نظر أع
، 4، العدد محمد الشريف مساعدية سوق أهراس الجزائر

 .107 -90ص ص: 

م اقتصاد المعرفة و جودة التعلي( 2015بن نونيسه، ليلي. ) .5
، كلية رسالة دكتوراه. العالي في الجزائر دراسة مقارنة

 معةالتسيير، جا العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم

 مصطفى إسطنبولي معسكر، الجزائر.

اإلستثمار في رأس المال البشري ( 2017مدفوني، هند. ) .6
كمدخل استراتيجي لتحسين جودة التعليم العالي في ظل 

. دراسة حالة بعض الجامعات الجزائرية -اقتصاد المعرفة

رية ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارسالة دكتوراه
 – أم البواقي –وم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي وعل

 الجزائر.

دور إدارة المعرفة في ضمان ( 2010ماضي، اسماعيل. ) .7
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