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 :الملخص

واستخدمت  ،في ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين العربية منظومة الجامعات استشراف مستقبل إليت الدراسة ىدف 
 ( فردًا من الخبراء األكاديميين تم اختيارىم بطريقة قصديو. واستخدمت18، وتكونت عينة الدراسة من )وصفيال منيجالدراسة ال
عدل، واستخدمت الدراسة بعض األساليب اإلحصائية كأداة لجمع المعمومات، وتم تطبيق االستبانة وفق أسموب دلفي الماالستبانة 

 المناسبة كالتكرارات، والوسط المرجح، والوزن المئوي. وتوصمت الدراسة إلي عدد من النتائج، أىميا، التالي: 
                                                                                                     أسفر عرض متغيرات القرن الحادي والعشرين عن عدد من المؤشرات المؤثرة عمى منظومة الجامعات. -
إجماع آراء الخبراء األكاديميين حول آفاق مستقبل منظومة الجامعات العربية في ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين بالنسبة  -

                                            إلجمالي األداة، وجميع المجاالت.                           
وقد خمصت الدراسة إلي صياغة رؤية مستقبمية لمنظومة الجامعات العربية تتضمن مجموعو من البدائل المتوقعة آلفاق المستقبل لمدة 

 زمنية تمتد لعشر سنوات قادمة.                                          
 شراف، منظومة الجامعات العربية، متغيرات القرن الحادي والعشرين.است الكممات المفتاحية:

Abstract 

This study aimed at out looking the future of the Arab universities' system in the light of the 21
st
 

century varaibles. Using a qualitative and descriptive approaches, (18) academic experts of different 

specializations were selected purposively from some Arab universities. Then, a questionnaire was 

constructed on the basis of the previous studies and literature review in addition to the consultation  

committee's views composing of five specialists in the future studies. Then it was applied according 

to one of the future out looking techniques, namely Delphi scale. However, other appropriate 

statistical techniques such as frequencies, means, and percentages were additionally used. On the 

basis of the data analysis, the study revealed the following findings:  showing the variables of the 21
st
 

century revealed a number of effective indicators on the universities' system; and there was a 

unanimity held by all academic experts around the future prospects of the Arab universities' system 

in the light of the 21
st
 century variables in regard to the total scores of the instrument and all areas, as 

well.The study concluded with stating a future vision for the Arab universities' system involving 

some expected alternatives for future prospects within ten coming years. 
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 :المقدمة
المعرفية،  منياالقرن الحادي والعشرين متغيرات عديدة  يحمل

والعممية والتكنولوجية، واالقتصادية، والسياسية والقانونية، 
 االستعداد لو،مما يفرض عمى البشرية  والثقافية، واألمنية.

 
األخذ بأسباب مواجيتو، بجيد جماعي عممي يستشرف و 

المتغيرات عبر أدوات االستشراف المستقبمي وما تنذر بو من 
 تحديات وما تنبئ عن من فرص، ويشحذ االستعداد عمى

مواجية القوى المضادة والعوامل غير المرغوبة والتأثير فييا 
والتعامل مع المتغيرات المتسارعو في كافة المجاالت 

وقد أثرت ىذه المتغيرات عمى  (.01، 3102صور، )من
العربية  الجامعاتبصفة عامة، وعمى  المؤسسات العربية

بصفة خاصة باعتبارىا الوسيمة الفاعمة في مواجية ىذه 
المتغيرات من خالل إعدادىا لجيل من المتخرجين يتميز 
بالقدرة عمى اإلبداع والمنافسة في سوق العمل العربي 

 (. 31، 3113دولي )الياللي، واإلقميمي وال
تبرز أىمية دور الجامعات باعتبارىا المنتج األصيل لممعرفة و 

في االستجابة لتحديات ىذه  مسؤلياتياوتطبيقاتيا، وتتعاظم 
إذ (. 089، 3112البيئة، والتفاعل مع تأثيراتيا )السيد، 

تفرض متغيرات القرن الحادي والعشرين ضرورة إعادة النظر 
خصصات ونظم البحث بما يساعد الجامعة عمى في بنية الت

وبما يخدم  قيادة تحالفات مع المؤسسات اإلنتاجية والخدمية،
  (Thorens,1996).  عصر اقتصاديات المعرفة

وأصبح التعميم الجامعي العربي بمثابة البنية التحتية    
الدينامكية لمتنمية، وبات استثمار الفرص ومواجية التحديات 

راتيجيات أساس مسيرتو في القرن الحادي وبناء اإلست
والعشرين. مما يجعمنا نخطط لتفادي األزمات التي من 
الممكن أن تمر بيا الجامعات العربية مستقباًل، وحتى ال نجد 
أنفسنا مضطرين فجأة إلحداث تغيرات ال مفر منيا في نظمنا 
التعميمية وبدون سابق تخطيط، فخياراتنا المستقبمية تتحدد 

تيار بين القرارات والبدائل المتاحة،  فالتغير سوف لالخ
يفرض عمينا سواًء أردنا أم أبينا وتصبح كل محاوالتنا غير 
مجدية، ونفاجأ ميما حاولنا بالوصول إلي نقطة الكارثة 

 (. 310-311، 3110)زاىر، 

   
 نحوأصبح مطموب استشراف وتطمع أفاق جديدة كما  

لي توجيو ىذا المستقبل مستقبل أفضل لممجتمع العربي، و  ا 
(. إذ يحقق استشراف 7-6، 0998وصياغتو )اليونسكو، 

مستقبل الجامعات العربية تمكينيا من اكتشاف المشكالت 
قبل وقوعيا ومن ثم التييؤ أو الحيمولة دون وقوعيا، 
ويساعدىا في استثمار القدرات والموارد والطاقات خاصة ما 

ة االختيارات الممكنة ىو كامن منيا، كما يمكنيا من بمور 
، 3101)محمود،  والمتاحة وترشيد عممية المفاضمة بينيا

مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتبصر  فالجامعة (.68
المستقبل وآفاقو البديمة، بما يسيم في تطوير بالعممي الدقيق 

رؤاىا ووظائفيا وأدوارىا ومسيرتيا، وبما يدعم جيودىا 
كيميا، بما ينسجم مع التخطيطية الالزمة إلعادة تش

المستجدات والتحديات العربية واإلقميمية والعالمية )زاىر، 
3110 ،021.) 

حققتو من  ماو العربية،  اتوبالنظر إلي واقع الجامع   
ال تزال قاصرة عن تحقيق الطموحات  إال أنيا، كمية إنجازات

تارة، ومخيبة لمتوقعات تارة أخرى، ويكاد ينبئ ذلك كمو بعمق 
ة التي تواجو تمك األنظمة، ويبرر الحاجة الممحة األزم

من خالل معالجة مبتكرة عناصرىا.  لمتطوير الشامل لكافة
تنطمق من إعادة النظر في الجامعات العربية، وتطوير ذاتيا 
وتجديدىا ليس فقط كاستجابة خجولة لضغط جممة من 
المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعممية 

نما أيضًا كمبادرة ذاتية تسعى إلييا بخطى والتكن ولوجية، وا 
مطمئنة من أجل المحافظة عمى بقائيا وتحقيق التميز في 
أدائيا واستمرارىا. ورغم كثرة الحديث عن مستقبل الجامعات 
العربية وتحدياتو في الوطن العربي، فإن ىناك نقصًا ممحوظًا 

 جامعات العربية.كميًا ونوعيًا في الدراسات االستشرافية في ال
لذلك تأتي ىذه الدراسة كمحاولة عممية متواضعة    

الستشراف مستقبل منظومة الجامعات العربية في ضوء 
 متغيرات القرن الحادي والعشرين.

 مشكمة الدراسة:
أصبح من غير الممكن أو المعقول أن تواجو الجامعات    

المختمفة، العربية متغيرات القرن الحادي والعشرين وتأثيراتيا 
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والتي يزداد حجميا وقوتيا يومًا بعد يوم بجيود فردية تعاني 
من االنعزال والتفتت والتجزؤ فيما بينيا، مما يترتب عميو 
أتساع الفجوة بينيا وبين جامعات الدول المتقدمة، وانعكاس 

تفرض تمك تأثيراتيا سمبًا عمى األفراد والمجتمعات العربية. و 
قراءة حجم تمك  ات العربيةالجامعمنظومة المتغيرات عمى 

 واختيار، في الماضي والحاضر التأثيرات ونوعيا وأبعادىا
 مستقبالً  أفضل الطرق والوسائل واألدوات العممية التي تساعد

. في استثمارىا من أجل تحقيق الجودة والتميز في أدائيا
محاولة عممية متواضعة ك الدراسة هىذ وبناًء عمى ىذا تأتي

في ضوء العربية  اتالجامعمنظومة مستقبل راف بغية استش
 متغيرات القرن الحادي والعشرين، وتقديم رؤية مستقبمية ليا.

 أهداف الدراسة:
 اتالجامعمنظومة  استشراف مستقبل إلي: تيدف الدراسة    

في ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين، ويمكن  العربية
 األسئمة اآلتية: تحقيق ىدف الدراسة من خالل اإلجابة عمى

ما أبرز مؤشرات متغيرات القرن الحادي والعشرين  -0
        المؤثرة عمى منظومة الجامعات العربية؟

ما تصورات الخبراء األكاديميين حول آفاق مستقبل  - 3
منظومة الجامعات العربية في ضوء متغيرات القرن الحادي 

 والعشرين بشكل عام؟

نظومة الجامعات العربية في ما الرؤية المستقبمية لم -2
 ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين؟

 أهمية الدراسة:
 من خالل اآلتي:الدراسة تبرز أىمية 

إسيام الدراسة في إثراء المكتبة العربية لندرة دراسات  -0
 استشراف المستقبل فييا.

 زيادة حاجة منظومة الجامعات العربية الماسة لمواكبة  -3
 والعشرين. القرن الحاديمتغيرات 

متغيرات القرن الحادي والعشرين مؤشرات  تشخيص  -2
 الجامعات العربية. منظومة المؤثرة عمى

 ةالعربي اتالجامعمنظومة  آفاق مستقبلاستقراء   -0

 .مواجية متغيرات القرن الحادي والعشرينفي 

تقديم رؤية مستقبمية لمنظومة الجامعات العربية في  -2
 رين.ضوء متغيرات القرن الحادي والعش

في في التعميم العالي العربي  أصحاب القرار مساعدة -6
 وضع الخطط والبرامج واألنشطة.

 حدود الدراسة:
استشراف مستقبل عمى  الدراسة الحاليةقتصر ت 

منظومة الجامعات العربية في ضوء متغيرات القرن الحادي 
)المعرفية، والعممية والتكنولوجية، واالقتصادية،  والعشرين

وتحددت عينة  والقانونية، والثقافية، واألمنية(،والسياسية 
الدراسة بمجموعة من الخبراء األكاديميين في جامعات الدول 
العربية )مصر، األردن، الجزائر، اليمن، فمسطين، السعودية، 
السودان، ليبيا، العراق، سوريا(، خالل العام الجامعي 

 م.3106/3107
  تحديد مصطمحات الدراسة:  
ن الدراسة توضيح مكوناتيا ممثمو باالستشراف، فرض عنوا  

منظومة الجامعات العربية، ومتغيرات القرن الحادي 
 والعشرين، ويمكن عرضيا كاآلتي:

 استشراف:  -1
يعرف االستشراف بأنو" تصور مستقبمي يمكننا من  -أ  

، 3116استخالص عناصر التوقع اإلنسانية" )الياس، 
201.) 
جيدًا عمميًا منظمًا يؤل إلي ويعرف االستشراف بأنو"  -ب

صياغة مجموعو من التنبؤات المشروطة التي تشمل المعالم 
الرئيسية ألوضاع معينة أو مجموعة المجتمعات عبر مدة 
زمنية تمتد ألكثر من عشرين عامًا وذلك عن طريق التركيز 
عمى المتغيرات التي يمكن تغييرىا بواسطة القرارات" )زكي، 

3112 ،08.) 
االستشراف إجرائًيا بأنو: رؤية مستقبمية لمنظومة ويعرف  

الجامعات العربية تتضمن مجموعو من البدائل المتوقعة 
آلفاق المستقبل في مجال )التقدم العممي والتكنولوجي، 
والثقافي، والمعرفي، واالقتصادي، والسياسي والقانوني، 
ية واألمني(، بناًء عمى قرارات الخبراء االكادييمين، لمدة زمن

 تمتد لعشر سنوات قادمة وفق معايير محددة.
منظومة الجامعات العربية، تعرف إجرائًيا بأنيا: كيان  -3

يتألف من مجموعة من الجامعات العربية تتفاعل مع بعضيا 
البعض، وترتبط فيما بينيا بعالقات تأثير وتأثر، وتنسيق 
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وتعاون وتكامل وتبادل واعتماد، بيدف زيادة قدرتيا في 
جية تأثيرات متغيرات القرن الحادي والعشرين، وتحسين موا

 مستوى أدائيا وتميزىا.
متغيرات القرن الحادي والعشرين، تعرف إجرائًيا بأنيا:  -2

مجموعو من العوامل المعرفية، والعممية والتكنولوجية، 
واالقتصادية، والسياسية والقانونية، والثقافية، واألمنية، التي 

 لجامعات العربية.تؤثر عمى منظومة ا
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

: استشراف المستقبل:  أوًلا

حاولت الدراسة عرض أبرز المالمح ذات العالقة، حيث    
تناولت أىمية استشراف المستقبل، وأىدافو، وأسسو المنيجية، 

 كالتالي:

 أهمية استشراف المستقبل: -1
يجة لمتطورات اليائمة تزايد االىتمام باستشراف المستقبل نت   

والمتسارعة في شتى مناحي الحياة والذي استمزم من الجميع 
االىتمام باستشراف المستقبل من أجل تحديد رؤية مستقبمية 
تمكنو من مالحقة تمك المتغيرات ومواكبتيا، ويعد الوعي 
بالمستقبل واستشراف آفاقو وفيم تحدياتو من المقومات 

ممجتمعات بشكل عام الرئيسة في صناعة النجاح ل
ولممنظمات بشكل خاص، فال يمكن أن يستمر النجاح ألي 
منظمة إذا لم تمتمك رؤية واضحة لمعالم المستقبل )محمود، 

3101 ،67.) 

فتقدم المنظمات وقدرتيا عمى معالجة المشكالت    
المصاحبة لمتطور االقتصادي واالجتماعي والعممي 

اد لو رىن بمدى قدرة تمك والتكنولوجي السريع والمعقد واإلعد
المنظمات عمى استشراف المستقبل واإلعداد لو والتخطيط 

( . إذ يساعد 026، 3117لمقائو والتعامل معو )كورنيش، 
استشراف المستقبل عمى التخفيف من األزمات عن طريق 
التنبؤ بيا قبل وقوعيا والتييؤ لمواجيتيا، وفي تأمين بدائل 

اعمية المؤسسات التربوية )منصور، ابتكاريو تزيد من كفاءة وف
(. فضاًل عن أىميتو في ترشيد عممية صناعة 00، 3102

القرارات، فالدراسات المستقبمية دراسات جادة تقوم عمى 
مناىج بحث وأدوات مقننة، وتحضى بقدر عال من االحترام 

 (. 001، 3116في األوساط العممية )عامر، 

تنمية ميارات نفاذ  ومن خالل االستشراف تستطيع الجامعات
البصيرة لدى الشباب لمواجية تحديات عالم سريع التغير، 
حتى يصبحون مدركين لممخاطر التي يمكن أن يتجنبوىا 
والفرص التي يمكنيم اإلمساك بيا، وىذه المعرفة إلمكانات 
المستقبل تمكنيم من أن يكونوا سباقين في التفاعل، بداًل من 

مبية في تعامميم مع التحديات. أن يكونوا دائمًا متمقين بس
فبدون نفاذ بصيرة سيصبحون عمى األرجح ضحايا األقدار، 

، 3117غير مجيزين لمعالم الذي يعيشون فيو )كورنيش، 
208.) 

 أهداف استشراف المستقبل: -7
تتعدد وتتنوع أىداف استشراف المستقبل بتنوع وتعدد    

ستقبل اختصاصات الكتاب والباحثين، إذ يسعى استشراف الم
إلي تحقيق عدد من األىداف أىميا: توفير لمقائمين عن 
عممية التخطيط واالستراتيجيات جانبًا ميما من القاعدة 
المعرفية التي تمزم لصياغة االستراتيجيات ورسم الخطط فكل 
عمل تخطيطي جاد غالبًا ما يكون مسبوقًا بنوع وبقدر ما من 

ل وفق نظرة العمل أالستشرافي، وتوفير إطار زمني طوي
، 3116طويمة المدى وبأفق زمني طويل نسبيًا )عامر، 

(. واستقراء التوجيات العامة في حياة البشرية، التي 001
تؤثر بطريقة أو بأخرى في مسارات كل فرد وكل مجتمع. 
وىذا االستقراء يسيل عمى الفرد وعمى المجتمعات واألمم 

ارات ما التييؤ بشكل أفضل لما سيأتي وأن يأخذ من القر 
، 3117يمكن أن يجعل المستقبل المتوقع أفضل )كورنيش، 

(. واستطالع نتائج وتداعيات المسارات المستقبمية لقرار 02
اليوم، والتبصر بجممة البدائل المتوقعة التي تساعد عمى 

 (. 37، 3112االختيار الواعي لمستقبل أفضل )زكي، 
إذ يحاول كما ييدف إلي تحديد وفحص المستقبالت البديمة 

تعريف طبيعة المستقبل، وال يقوم عمى فكرة التنبؤ ألن التنبؤ 
يعني ضمنيًا الوصول إلي مستقبل وحيد محدد سمفًا ومعروف 
مسبقًا، لكن يؤكد عمى التصورات الممكنة وعمى خياراتو 
المستقبمية، وتحديد اإلنذارات والتحذيرات التي تفرضيا 

مفاجئات، واستكشاف التغيرات المتطورة من أجل تقميل ال
مجموعة النواتج أو المترتبات التي قد تكون ذات تأثير عمينا 
وعمى مستقبمنا، وتوصيف درجة عدم  اليقين المصاحبة لكل 
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احتمال أو مستقبل بديل من خالل التركيز عمى العوامل التي 
يمكن أن تعدل ىذه األمور التي يمكن الوثوق بيا، واكتساب 

لمتعبير، ألن فيمنا غالبًا ما يكون غير فيم لمعممية الضمنية 
كاف لنواتج االستشراف بعيد المدى مع أي درجة من اليقين 
بسبب أىمية األحداث غير المتوقعة أو األحداث الطارئة 

 (.26-22، 3110والعارضة )زاىر، 

 األسس المنهجية المعتمدة في استشراف المستقبل: -3

جب أن من األسس المنيجية التي ي ةىناك مجموع
تقوم عمييا عممية استشراف المستقبل، وينبغي أن تتصف بيا 
وىي: الشمول والنظرة الكمية لألمور من أوضاع سياسية، 
واقتصادية، واجتماعية...الخ، وتفاعميما مع بعضيما توفر 

تبسيط  تفادي اإلفراط فيو التعقيد  ومراعاةرؤية شاممة، 
لمماضي  ظواىر المدروسة، والقراءة الجيدةالجريد تو 

والحاضر، والمزج بين األساليب النوعية والكمية في العمل 
المستقبمي، فاألساليب النوعية لوحدىا أو األساليب الكمية 
لوحدىا يندر أن تفي بمتطمبات إنتاج دراسة مستقبمية جيدة 
نما المزج بين األسموبين يؤدي إلي نتائج أفضل، والحيادية  وا 

البدائل وعدم استبعاد بدائل والعممية من خالل التعرف عمى 
معينة لمجرد رفض الدراسة لمنطمقاتيا أو ادعاءاتيا، وعمل 
الفريق واإلبداع الجماعي أمر تفرضو طبيعة الدراسة 
المستقبمية، واإلدراك الكامل بأن أفضل المعرفة ىو معرفة 

في بنائو لمخطط واستكشافو  المخططينبغي عمى و  ،المستقبل
ىداف أن ينحو نحو معرفة المستقبل لمبدائل واختياره لأل

من القراءة الجيدة لمماضي والحاضر وكيف سيؤثر  امنطمقً 
قدر ما يممك من وسائل وأساليب وبعمى األحداث المستقبمية، 

بداعو  عممية في النظر لممستقبل والتحرك إليو يكون صنعو وا 
 (.3118،310(، )عامر،32، 3112)زكي،  ليذا المستقبل

 متغيرات القرن الحادي والعشرين المؤثرة مؤشراتا: ثانيا 
  العربية: اتالجامعمنظومة عمى 
تتعدد متغيرات القرن الحادي والعشرين المؤثرة عمى    

منظومة الجامعات العربية، ولعل من أبرزىا التالي: )لإلجابة 
 عمى السؤال الرئيس األول(.

منظومة عمى  المؤثرةالمتغيرات المعرفية مؤشرات  -0
شيد العالم منذ منتصف القرن : العربية اتالجامع

العشرين تزايدًا في إنتاج المعرفة بكل أنواعيا، وتزايدًا في 
حجم المعرفة العممية حتى أصبحت األمم تصنف بأنيا 
دول فقيرة أو غنية بقدر ما تمتمكو من معرفو )مطير، 

 عمى يفرضالتقدم المتسارع لممعرفة (. ف2، 3112
تحديث متواصل لممناىج ولشتى  لتعميم الجامعي إجراءا

المواد الدراسية، ومراجعة عممية التدريس بحيث تسيم 
في تعميم كيفية التعمم وكيفية القيام بالمبادرات، إضافة 
إلي ذلك فإن تقدم المعرفة يفرض عمى التعميم الجامعي 
أن يطبق في وقت واحد مسارات ومناىج دراسية جديدة 

سية من أنماط جديدة من النمط التقميدي ومناىج درا
ومتنوعة من أجل أولئك الذين يقبمون عمى التعميم 
الجامعي، سواء كانوا من الحاصمين أو غير الحاصمين 
عمى شيادات من ىذا التعميم، سعيًا لتحديث معارفيم 
ومياراتيم أو لمحصول عمى تدريب تجديدي أو لتغيير 
 تخصصيم الميني أو لتحسين ثقافتيم العامة، إذ ينبغي
عمى التعميم الجامعي أن ينظر إلي ىذا النشاط باعتباره 
وظيفة أساسية ستتزايد أىميتيا في المستقبل )اليونسكو، 

0998 ،01.) 

أدى االنفجار المعرفي إلي زيادة كم المعمومات كما   
والحقائق والنظريات بصورة كبيرة، وترتب عمى ذلك 
ك زيادة فروع المعرفة وتعددىا، ومن ثم أصبحت ىنا

كما  ،حاجة متزايدة إلعداد كوادر عممية متخصصة
فرضت ىذه الزيادة القيام ببعض اإلجراءات الميمة منيا 

بناء قنوات بين الفروع والتخصصات  :عمى سبيل المثال
العممية القديمة والجديدة، حيث أصبح المتخصص في 

يحتاج إلي  حاجة إلي معرفة بفروع وتخصصات لم يكن
األمر الذي  .(Svarc,p:377)معرفتيا في السابق 
العربية االستفادة من المتغيرات  اتيفرض عمى الجامع

المعرفية من أجل أن تحافع عمى بقائيا واستمرار 
 منافستيا وتميزىا في السوق العربي والدولي.

عمى  المؤثرةالمتغيرات العممية والتكنولوجية مؤشرات  -3
 :ات العربيةالجامعمنظومة 

العممي والتكنولوجي العديد من  ترتب عمى التقدم    
التغيرات التي انعكست عمى كافة مجاالت المجتمع 
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وبات من  البشري ومن بينيا التعميم بمراحمو المختمفة،
الضروري التركيز عمى إكساب الطالب قدرات وميارات 

ومن أبرزىا: تحصيل  ،التعامل مع مجتمع المعموماتية
يميا وتوظيفيا المعمومات من مصادرىا المتعددة، وتنظ

والربط بينيا واستنباط معمومات جديدة منيا، والتعامل 
، 0996مع التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بيا )دمحم، 

72.)  
كما أحدثت الثورة العممية والتقنية تطورات واسعة    

وميمة في تقنية المعمومات واالتصاالت والتقنية 
الدول  الحيوية، أدت إلي زيادة الفجوة العممية بين

المتقدمة والدول العربية، وألقت بأعباء إضافية عمى 
الجامعات في الدول العربية، كونيا القادرة عمى التعامل 
مع ىذه التغيرات الجديدة، إال أن ىذه الجامعات تفتقر 
إلي اإلمكانيات الضرورية التي تساعد عمى نقل المعرفة 

إلي والتعامل معيا، كالحاجة إلي الحواسيب، والحاجة 
االتصال بشبكة المعمومات الدولية، إضافة إلي ضعف 
البنية التحتية، كضعف أجيزة االتصال وتردى 
المواصالت، وضعف مستوى الطاقة الكيربائية، وقمة 
الكادر المتخصص القادر عمى التعامل مع ىذه 
التطورات، واستخدام التقنية الحديثة في تنفيذ برامج 

لمفتوحة، مما يتطمب من التعميم عن بعد، والجامعات ا
الجامعات العربية تييئة مستمزماتيا من أجيزة تقنية، 

إذ لم يعد    (.373، 3111ومناىج الكترونية )العناد، 
تزويد الطالب ببعض الخبرات والتدريب عمييا من شأنو 
أن يمكنو من مواجية المستقبل، وأصبح من الضروري 

ة ىذه وىياكل تربوية جديدة لمواجي ىالبحث عن بن
التغيرات التي تتطمب التأكيد عمى عدد من الميارات 
كالقدرة عمى التكيف وقبول المخاطرة والمرونة والقدرة 

 (.72، 3110عمى استشراف الغد والتييؤ لو )نصار، 
كما ستؤدي التغيرات العممية والتكنولوجية الحالية    

والمستقبمية إلي تغير معايير تقييم الجامعات وتحوليا 
المعايير المحمية إلي المعايير العالمية، وسيصبح من 

االعتماد األكاديمي أمرًا ضروريًا ألي جامعة. وكذلك 
سيقوى االتجاه نحو تطبيق المحاسبية التعميمية والتي 

تيتم بقياس نتائج العممية التعميمية بصورة مباشرة، من 
خالل التأكد من أن األداء الذي تم إنجازه يتواءم بدرجة 

ة مع األىداف المحددة، وتيدف المحاسبية إلي كبير 
الحفاظ عمى مستوى األداء وتحسينو، واالرتقاء بو من 
خالل وجود نظام مناسب لحل المشكالت، ودفع 
العاممين وحفزىم نحو مزيد من الجودة 

(Harrey,1996,p38.)  األمر الذي يفرض عمى
جية العربية مواكبة المتغيرات العممية والتكنولو  اتالجامع

من أجل أن تحافع عمى بقائيا واستمرار منافستيا 
 وتميزىا في السوق العربي والدولي.

منظومة عمى  المؤثرةالمتغيرات اًلقتصادية مؤشرات  -2
 :ات العربيةالجامع

يتمثل أحد التحديات االقتصادية الحاسمة التي     
تواجو الكثير من البمدان، بما في ذلك البمدان الصناعية 

دمًا، في زيادة قدرتيا عمى التكيف لمتغيرات في األكثر تق
مجاالت االقتصاد، وتتصف ىذه التغيرات بالسرعة 
والعمق بشكل لم يسبق لو مثيل، وىي تغيرات تؤثر عمى 
العديد من مجاالت النشاط البشري، إذ أن تأثير التغيرات 
االقتصادية بمغ حدًا يمكن معو إذا لم يعالج في الوقت 

حو مالئم، أن يؤدي إلي ظيور المناسب وعمى ن
مجموعو كاممة من المشكالت االجتماعية والسياسية 
التي تترتب عمييا آثار حتمية عمى الصعيد المحمي 
والوطني واإلقميمي والدولي، وينتظر من التعميم الجامعي 
أن يقدم الكثير من أجل مواجية ىذا التغير)اليونسكو، 

األخيرة من (. إذ شيدت العقود الثالثة 09، 0992
القرن العشرين تغيرات ىائمة في المجال االقتصادي 
سواء عمى المستوى الفكري أو مستوى األداء واإلنتاج 

 (. 079، 0992)حجاج، 
وتتجمى ىذه التغيرات في العديد من الجوانب التي ليا    

تأثيرىا الكبير عمى منظومة التعميم الجامعي، ومن أىميا 
يم االقتصادية ومضامينيا، التغير السريع في المفاى

كاإلنتاج واالستيالك واالدخار واالستثمار والتي تغير 
مدلوليا، فأخذت أشكال مغايرة عما كانت عميو من قبل، 
األمر الذي أصبح يتطمب ضرورة اإللمام بمدلوالت ىذه 
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 (.3113المفاىيم وتوضيح أبعادىا لمطالب )عشيبة، 
عي ببعض كما يتطمب قيام مؤسسات التعميم الجام

األنشطة التي تستطيع من خالليا تحقيق موارد مالية 
تنعكس بالفائدة عمييا وعمى العاممين بيا، حيث أن 
الجامعات تضم صفوة من العمماء والباحثين في مختمف 
التخصصات يمكن االستفادة منيم لخدمة مجال األعمال 
وقطاعات اإلنتاج الخاص والعام من خالل إجراء 

وث وتقديم المشورة بما قد يعود عمى الدراسات والبح
الجامعة بدخول إضافية، كما قد تمتمك الجامعة مزارع 
ومستشفيات وورشًا ومراكز يمكن أن تستغل في اإلنتاج، 
ويمكن لمجامعات أيضًا أن تدخل مجال الصناعة 
والتصنيع بالتدريج مستغمة إمكاناتيا العممية والبشرية 
المتميزة في ىذا الصدد 

(.(Rooney&Borden,1999,P3  األمر الذي يفرض
العربية زيادة قدرتيا في التكيف مع  اتعمى الجامع

المتغيرات االقتصادية من أجل أن تحافع عمى بقائيا 
 واستمرار تميزىا ومنافستيا في السوق العربي والدولي.

عمى  المؤثرةالمتغيرات السياسية والقانونية مؤشرات  -4
 : ات العربيةالجامعمنظومة 

ال يمكن لممؤسسات الجامعية أن تعيش وتمارس    
نشاطاتيا بمعزل عن الوضع السياسي المحيط بيا 
ومجمل القوانين التي تصدرىا الدولة، فالتطورات 
السياسية يمكنيا أن توسع أو تحد من حرية المؤسسات 
الجامعية في مزاولة نشاطاتيا، فالمتغيرات السياسية 

ي العام في البمد، واالستقرار والقانونية مثل النظام السياس
السياسي، ونظام االنتخابات، والعالقات السياسية مع 
الدول األخرى،والمتغيرات السياسية والقانونية تشكل إما 
فرصًا أو تيديدًا لمجامعات من الضروري أن تؤخذ في 
االعتبار في استشراف والتطمع نحو المستقبل ) العريقي، 

3102 ،22-26.) 
ظمة التعميم الجامعية جزء من استقرار وألن أن    

الدولة، فإن عدم االستقرار، واألزمات السياسية ، 
والصراعات ليا تأثيرات واضحة عمى مستوى إيفاء 
أنظمة التعميم الجامعية بالتزاماتيا )القيسي وعبد الجبار، 

إذ أدت التغيرات السياسية إلى إعادة  .(0999،93
مستويات أعمى من  تحديد نطاق السمطة صعودًا إلى

الدولة وربطو بمؤسسات عالمية األىداف، وتجاوز 
مفيوم االستقالل والسيادة إلى مفيوم المشاركة والتفاعمية 
في الشؤون العالمية والسالم الدولي، وظيور مفيوم 
المواطنة العالمية أو المتعددة األبعاد لموطن والعالم 

السمطة  بكافة ثقافاتو، إضافة إلى إعادة تحديد نطاق
ىبوطًا إلى اليياكل والتنظيمات المحمية فيما يعرف 
بفرضية "التقارب"، والتي نتج عنيا تسارع وتفعيل النزعة 
العممانية والعقالنية والكفاءة في إدارة الدولة الميبرالية، 
وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم )الخضيري، 

3110 ،092 .) 
لمؤسسات التعميم، ومن ىنا تبرز الوظيفة السياسية    

وذلك من خالل تعريف األفراد بحقوقيم وواجباتيم، 
وتحقيق الحوار الوطني والمشاركة المفتوحة مع أفراد 
يجاد جذور  وجماعات ومؤسسات المجتمع المحيطة، وا 
ليا في سموكيات األفراد وفي حياتيم العممية، وأيضًا 

ع ) التوازن مع السمطة والممارسة الديمقراطية في المجتم
(. وىكذا يمكن القول أن المتغيرات 88، 0999الطويل، 

السياسية تؤثر عمى أنظمة التعميم الجامعية من زاويتين، 
أوليما النظرية السياسية التي تؤمن بيا ويمارسيا 
المجتمع ونظام الحكم السياسي القائم فيو، أما الثانية 
الظروف السياسية الطارئة التي تفرض نفسيا عمى 

وما تمميو ىذه الظروف من متطمبات )القيسي  المجتمع
(. األمر الذي يفرض عمى 93، 0999وعبد الجبار، 

العربية أن توازن في خيرات المواجية  اتالجامع
والتحرك بين النظرية السياسة التي يؤمن بيا كل مجتمع 
عربي ونظام الحكم القائم فيو، وبين الظروف السياسية 

ى المجتمع وما تمميو من الطارئة التي تفرض نفسيا عم
 .متطمبات وأعباء

منظومة عمى  المؤثرةالمتغيرات الثقافية مؤشرات  -5
 :ات العربيةالجامع

تشيد الثقافة العربية نموًا متزايدًا في اإلتباع والتقميد،     
واالبتعاد عن التفكير الخالق واإلبداع، ذلك أنيا تشيد 
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بعضيا ظيور تيارات فكرية متعارضة تعمل عمى عرقمة 
لبعض، نتيجة عدم التكامل والتصارع والتناقض )عبد 

وقصور الدور التثقيفي  (.000، 3100الوىاب، 
لموسائط الجماىيرية في مواجية ما تحممو الفضائيات 
من قيم وعادات مختمفة لعالم متقدم شديد اإلبيار. 
والعجز في الصناعات الثقافية، واستيالك ثقافة الغير، 

تي تكبل الحريات الفردية عمى الباحثين وتسميط القيود ال
والمبدعين، وأجواء القير االجتماعي والطبقي)ىارون، 

3113 ،037 .) 

وألن كل فعل اجتماعي يتضمن عناصر تربوية تحدد    
خصائصو فإن العممية الثقافية داخل المجتمع ترتكز 
عمى عمميات تربوية تحدد خصائصيا، وتتمثل تمك 

واالنتقاء واستخالص المعاني وراء العمميات في التداول 
المعطيات الثقافية المختمفة، فالوظيفة الثقافية لممؤسسات 
التعميمية ال ينبغي أن تقتصر عمى إكساب الفرد 
نما إكسابو  الخبرات المعرفية لثقافة المجتمع فحسب وا 
ميارات التعامل مع ىذه الثقافة وتدعيم اتجاىاتو 

ستمرارية الثقافة واالختيار االيجابية نحو القيم الخاصة با
الثقافي. وأدى التغير الثقافي إلى نشوء شبكات اتصال 
عالمية تربط فعاًل جميع البمدان والمجتمعات من خالل 
تزايد التدفقات الرمزية والصور والمعموماتية عبر الحدود 
القومية بسرعة إلى درجة أصبحنا نعيش في قرية كونية. 

ي المصدر األقوى إلنتاج البصر -ليصبح النظام السمعي
وصناعة القيم والرموز الثقافية، ومن ثم االندماج 
العالمي األعمق، بإخضاع المجتمعات لتاريخية ومكانية 
واحدة ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا )غميون وسمير، 

(. بالرغم من أن الدور الثقافي لجامعاتنا 06، 3111
ا بين ضعيف إلى حد يمكن تجاىمو، إضافة إلى توزعي

قطبي جدلية العالمية والحداثة في مجال الثقافة، مما 
يجعل حركة التطور في التعميم الجامعي بشكل عام 
تتسم بضبابية تمف فمسفة التعميم الجامعي ومحتواه، 

، 0999وتجعل مسيرتيا أقرب إلى العشوائية )نجيب، 
من أىم رساالت الجامعة  فقد أصبح اليوم (.327

حث العممي وفي إطار خدمة المجتمع بجانب التعميم والب

العناية بالثقافة وتحديدىا ونشرىا والعمل عمى تنميتيا في 
العربية  اتمما يفرض عمى الجامع المجتمعات.

االستفادة من المعطيات االيجابية لممتغيرات الثقافية 
العالمية مع الحفاظ عمى ىويتيا وخصوصيتيا الثقافية 

 الفريدة التي تميزىا.
 منظومة عمى المؤثرةالمتغيرات األمنية مؤشرات  -6

  :ات العربيةالجامع

أصبحت الجامعات اليوم تعيش مشكالت مجتمعيا    
وتمعب دورًا بالغًا في حياة األمم والشعوب عمى اختالف 

فالجامعات كأي  مراحل تطورىا االقتصادي واالجتماعي،
كيان اجتماعي يتأثر بالقوى والمؤثرات االقتصادية 

عية ويؤثر فييا وىو األمر الذي أستوجب عمى واالجتما
الجامعات أال تقتصر رسالتيا عمى األىداف التقميدية في 
التعميم والبحث عن المعرفة من أجل العمم بل أصبحت 
أدوات المجتمع األساسية التي تعني بتطوير العمم 
والمعرفة من أجل النيوض بتمك المجتمعات وحل 

بنائيا، فأصبح ليا الدور مشاكميا وتحقيق حياة أفضل أل
 األساسي في تحقيق التنمية واالستقرار واألمن الوطني.

حيث ظل مفيوم األمن الوطني لفترات طويمة مقتصرًا    
عمى البعد العسكري، متمثاًل في ضمانات الحفاظ عمى 
األسرار السياسية والحربية وتوفير القدرات الالزمة لحماية 

كنو سرعان ما أصبح يمثل أيضًا حدود البالد والدفاع عنيا، ل
توفير الحماية الكاممة لموطن والمواطن في آن معًا، ومن ثم 
فإنو يعني توفير الضمانات الكافية لحماية العقل واليوية 

وىناك ه، والثقافة والقيم، والخصوصيات المميزة لممجتمع بأسر 
عدة أخطار وتيديدات تتعمق بالمستوى الداخمي لألمن القومي 

ي، وىي التيديدات القائمة أو المحتممة داخل مجتمع ما، العرب
والتي قد تكون ناشئة عن عوامل سياسية؛ كعدم االستقرار 
السياسي، وضعف شرعية السمطة، وسيادة العنف، أو قد 
تكون ناشئة عن عوامل اقتصادية واجتماعية كضعف البنية 

لة، األساسية واإلنتاجية، والتبعية الغذائية، وانتشار البطا
وتفشى األمية...الخ، ويمكن مواجية ىذا النوع من األخطار 
التي تيدد األمن القومي بتبني وتحقيق برامج متكاممة لمتنمية 
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، 3111السياسية واالقتصادية واالجتماعية )الشيباني، 
0130 .) 

لقد شيد العالم الغربي في أوروبا وفي أمريكا تطورًا كبيرًا   
لبحوث اإلستراتيجية، ولقد أدركت في أعداد ونوعية مراكز ا

ىذه الدول أىمية توظيف المعرفة والبحث العممي في خدمة 
قضايا األمن الوطني واالستراتيجي في المرحمة الحالية وذلك 
اقتناع منيا بما ليذه القضايا من تأثيرات مباشرة عمى حياة 

 ه(.0032واستقرار األمن لألفراد )آل ناجي، 
أىم القضايا اإلستراتيجية التي تؤثر وال شك أن من بين    

بشكل واضح عمى تنمية المجتمعات العربية ىي قضايا 
األمن الوطني التي ارتبطت بالمجتمعات منذ نشأة اإلنسان، 
إال أن دور الجامعات ومراكز البحث العممي في إجراء 
الدراسات واألبحاث المتعمقة بيا لم تتبمور بشكل واضح، 

ية عاجزة عن تحريك عجمة التنمية وظمت الجامعات العرب
االقتصادية واالجتماعية بما يحقق االستقرار واألمن الوطني 

العربية قراءه  اتلممجتمع العربي. مما يفرض عمى الجامع
المؤشرات المؤثرة عمى األمن الوطني العربي، واألخذ 
باألساليب والوسائل والبدائل األكثر مالئمة لمحد من تأثيراتيا 

عمى االستقرار،  وبما يعزز عنصر التنمية والتقدم السمبية 
 والرخاء والرفاىية داخل المجتمعات العربية.

 :الدراسات السابقة
تناولت الدراسة عدد من الدراسات التي ليا صمة   

بموضوعيا، وقد تم عرض ىذه الدراسات حسب تاريخ 
 الدراسة، وذلك عمى النحو اآلتي:

ىذه الدراسة إلي تحديد  ىدفت (:1988دراسة )الرشيد، -1
ماىية دراسة المستقبل، والتركيز عمى الصعوبات التي تواجو 
استشراف المستقبل العربي، وتوجيو االىتمام عمى متطمبات 
استشراف المستقبل في الوطن العربي. وتوصمت الدراسة إلي 
عدد من النتائج أىميا: أن استشراف المستقبل يعتمد عمى 

اد في فيم صورة المستقبل، وتتحدد تحميل الماضي واالجتي
صورة المستقبل عمى مدى الجيد العممي المبذول في 
استشراف عناصرىا، وتواجو دراسة المستقبل عدة صعوبات 
منيا: عدم وضوح مفيوم االستشراف، واالنفصام بين الفكر 
والواقع، وقمة اإلمكانات المادية والبشرية، والتبعية العممية 

خارجية، واإلىمال النسبي لمعوامل البحتة لمنماذج ال
االجتماعية والثقافية مقارنة بالجوانب التكنولوجية 
واالقتصادية، وقمة التنسيق بين الباحثين، وندرة الكتب 

 والمراجع الحديثة في مجال استشراف المستقبل.

تعرضت الدراسة لبعض مالمح  (:Nagai,1995دراسة ) -7
ءم متغيرات القرن الحادي التحول في الجامعات اليابانية لتال

والعشرين، ودور الجامعات في التنمية المستقبمية لممجتمع 
الياباني، وأىم السمات التي جعمت التعميم العالي في اليابان 

وتصف الدراسة ما حدث من تطورات  ،نموذجًا يحتذى عممياً 
ىيكمية في الجامعات اليابانية بفعل تحالفاتيا مع كثير من 

رى. كما ترى أن أىم ما يميز الجامعات اليابانية الشركات الكب
أنيا توازن في أدوارىا بين البعد االجتماعي والبعد االقتصادي 

 في تنمية المجتمع.

تناولت الدراسة بالمناقشة  (:Carlos, 1996دراسة ) -2
 تصور اليونسكو المستقبمي لمجامعة، وأطمقت عميو مصطمح

(Proactive Universityوتتحدد مال ) مح ىذه الجامعة في
أنيا تسعى لالرتباط بعالقات تعاون مع المؤسسات الصناعية 
والخدمية في مجتمعيا، وكما تسعى من خالل ىذه العالقات 
لتوجيو أنشطة ىذه المؤسسات، ولدييا القدرة عمى االستبصار 
بالمشكالت والتحديات التي يمكن أن تواجو كافة مؤسسات 

ورات حول أساليب الوقاية المجتمع، وتعمل عمى طرح تص
 منيا ومواجيتيا.

ىدفت الدراسة إلي معرفة  (:1997دراسة )درة،  -4
التحديات التي تواجو الجامعات العربية في القرن الحادي 
والعشرين. وكان من أىم نتائجيا، التخمي عن المنظومة 
الفكرية في التعميم الجامعي، ووضع خطة لتحسين األداء 

دخال اإلداري، وتحسين ا لمناىج وأساليب التدريس، وا 
 التكنولوجيا الحديثة.

تناولت  (:Lerner & Simon, 1998دراسة ) -2
الدراسة بالتحميل أىداف برامج الخدمات الممتدة التي تقدميا 
الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية، وأىم المشكالت 
يا التي تواجو ىذه البرامج. ومن القضايا الميمة التي أثارت

ىذه الدراسة ىي أن التحدي الذي يواجو تقديم برامج الخدمات 
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الممتدة، ويؤثر عمى فاعميتيا ىو وجود تباين بين ثقافة الحرم 
الجامعي وثقافة المجتمع الخارجي، ولذا ترى ىذه الدراسة 
ضرورة التقريب بين الثقافتين، وتوصى بضرورة إعداد 

 وارىم االجتماعية.أعضاء ىيئة التدريس وتدريبيم لمقيام بأد
ىدفت الدراسة إلي تحديد  (:7117دراسة )مصطفى،-6

أبعاد المنافسة بين الجامعات العربية في القرن الحادي 
والعشرين، وتحديد قيم التقدم لممنافسة بين الجامعات، 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لدراسة أبعاد 

لدراسة إلي عدد من المنافسة، وتحديد قيم التقدم. وتوصمت ا
النتائج من أبرزىا: تحديد مفيوم التنافسية في التعميم 
الجامعي، وأن تطور صناعة البحث العممي يعد من أىم قيم 

 التقدم لمجامعات ومن أبعاد التنافسية في التعميم الجامعي.

سعت الدراسة نحو تحقيق رؤية  (:7117دراسة )نصر،  -7
لوطن العربي في ضوء مستقبمية لجامعة المستقبل في ا

متغيرات وتحوالت الحاضر والمستقبل، وقد تناولت الدراسة 
بعض متغيرات العصر الحالي، وبعض متغيرات المستقبل، 
كما تناولت الدراسة بعض تحوالت العصر الحالي، وبعض 
تحوالت المستقبل . وخمصت الدراسة إلي تقديم رؤية مستقبمية 

ي في ضوء متغيرات لجامعة المستقبل في الوطن العرب
وتحوالت الحاضر والمستقبل من أبرز مالمحيا: االىتمام 
بتدريب الطالب عمى إنتاج المعرفة بداًل من تمقى المعرفة، 
وتمكين الطمبة من التعامل مع التكنولوجيا فائقة التقدم، 
وتعميق اليوية العربية لدى الطمبة العرب، وتعميق االنتماء 

ب نحو الوطن العربي، وربط والوالء لدى الطالب العر 
المقررات الدراسية بالتغيرات والتحوالت التي يتعرض ليا 

 مجتمع المستقبل.
ىدفت الدراسة إلي تبيان دور  (:7111دراسة )محمود، -8

وأىمية استشراف المستقبل من خالل التخطيط الناجح، إذ 
اتضح من خالل التحميل النظري لمضامين طروحات 

مجال بأن المقومات الرئيسية لصناعة الباحثين في ىذا ال
النجاح تبرز في قدراتيا الستشراف المستقبل لوضع الخطط 
المناسبة لمواجية ذلك المستقبل وفيم أفاقة وتحدياتو لتكوين 
رؤى واضحة ودقيقة. وقد خمص البحث إلي مجموعة من 
االستنتاجات من أىميا: ال يمكن أن يستمر النجاح ألي 

رؤية واضحة لممستقبل، واالستشراف  منظمة ما لم تمتمك
يوفر لمقائمين بعممية التخطيط جانبًا ميمًا من القاعدة 
المعرفية التي تتطمب لصياغة االستراتيجيات ورسم الخطط، 
وىنالك مقومات أساسية لنجاح عممية التخطيط مثل )وضوح 

 األىداف، واستمرار المعمومات، ومرونة الخطة(.

ىدفت الدراسة إلي معرفة  (:7116دراسة )الشربيني،  -9
مكانة الجامعات العربية من التصنيفات الدولية لمجامعات، 
من خالل دراسة التصنيفات الدولية لمجامعات من حيث 
المعايير والمؤشرات التي تستند إلييا، ونتائج التصنيفات 

م، وكذلك دراسة 3100وحتى  3100خالل الفترة من 
العربية، وفي ضوء دراسة  التحديات التي تواجو الجامعات

الواقع تم وضع صيغة مستقبمية لالرتقاء بمكانة الجامعات 
 العربية في سياق التصنيفات الدولية.

 جوانب اًلستفادة من الدراسات السابقة:

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في كثير من 
ب راز جوانبيا، ال سيما فيما يتعمق بإسناد مشكمة الدراسة وا 

أىميتيا، وبمورة مضامينيا النظرية، غير أن الدراسة الحالية 
 تتميز عن تمك الدراسات في الجوانب اآلتية:

أن معظم الدراسات قد تناولت موضوع استشراف   -
المستقبل من حيث  تحديد ماىية دراسة المستقبل، والتركيز 
عمى الصعوبات التي تواجو استشراف المستقبل ، وبعض 

تحول نحو المستقبل، وتوجيو االىتمام عمى مالمح ال
متطمبات استشراف المستقبل ، وتقديم الرؤى المستقبمية 
لجامعة المستقبل ، وتبيان دور وأىمية استشراف المستقبل 
بعموميتيا، في حين أن الدراسة الحالية تتمحور في األساس 

 حول استقراء آفاق المستقبل.
امعات العربية في أن معظم الدراسات قد تناولت الج -

إطارىا  الشكمي العام، بينما الدراسة الحالية تتمحور حول  
تكوينيا في شكل منظومة واحدة تظير نوع من التنسيق 

 والتعاون والتبادل واالعتماد والتكامل فيما بينيا.
أن معظم الدراسات اقتصرت عمى الدراسة المكتبية  -

في األساسي عمى  النظرية، في حين أن الدراسة الحالية تركز
الجانب المسحي آلراء عينة من الخبراء األكاديميين، إضافة 

 إلي قراءة المؤشرات وفق أطرىا النظرية.
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أن معظم الدراسات اقتصرت عمى عدد محدود من  -
متغيرات القرن الحادي والعشرين، بينما تكاد الدراسة الحالية 

 تغطي أغمب متغيرات القرن الحادي والعشرين.
 ات الدراسة الميدانية:إجراء

 منهج الدراسة:
نظًرا لطبيعة الدراسة الحالية فقد استخدمت المنيج    

الوصفي التحميمي المسحي القائم عمى عرض وتحميل 
مؤشرات متغيرات القرن الحادي والعشرين المؤثرة عمى 
منظومة الجامعات العربية نظريًا، واستقصاء إجماع آراء 

ديميين حول آفاق مستقبل منظومة مجموعة من الخبراء األكا
 الجامعات العربية، وصياغة مالمح رؤية مستقبمية ليا.

 مجتمع وعينة الدراسة:
الخبراء  مجموعة من منتكون مجتمع وعينة الدراسة    

ىم تم اختيار في عدد من الجامعات العربية،  األكاديميين
راد أن جميع أفبطريقة قصديو وفقًا لعدد من المعايير، األول: 

تنوع تخصصات  الثاني: من حممة الدكتوراه، عينة الدراسة
 ،أفراد عينة الدراسة لضمان الحصول عمى آراء وأفكار متعددة

الثالث: موافقة الخبراء عمى المشاركة واالستمرار عبر جوالت 
، ( خبيراً 18) بمغ عدد أفراد عينة الدراسةحيث دلفي الثالث، 

 :(1كما ىو موضح بالجدول التالي )
 العدد الجامعة الدولة م العدد الجامعة الدولة م
 1 جامعة المنوفية مصر  1

6 
 1 جامعة الممك سعود السعودية 

 1 جامعة حائل  1 جامعة بنيا
 1 جامعة مصراتو ليبيا 2

7 
جامعة  السودان  للعلوم   السودان 

 والتكنولوجيا
1 

 1 جامعة الخرطوم 1 جامعة سبيا
 1 الجامعة المسنصرية العراق  8 1 جامعة اليرموك األردن  3

 1 جامعة بغداد 1 جامعة اليرموك
 1 المسيمة -جامعة دمحم بو ضياف  الجزائر 9 1 جامعة القدس المفتوحة فمسطين  4

 .... جامعة أدرار   1 جامعة األقصى 
 1 جامعة دمشق  سوريا 10 1 جامعة إب اليمن 5

 .... جامعة حمص   1 جامعة عدن
 8 اإلجمالي    10 اإلجمالي   
   18 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

 
 أسموب جمع المعمومات:     
 Delphiاستخدمت الدراسة أسموب دلـفـي المعدل )     

Technique في الحصول عمى المعمومات الالزمة من )
ل استقصاء تقديرات الخبراء األكاديميين، وذلك من خال

المشاركين عبر الجولة األولى حول أىمية كل فقرة من 
الفقرات المتضمنة في كل مجال من مجاالت آفاق مستقبل 
الجامعات العربية في ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين، 
ثم تعاد ىذه التقديرات مرة أخرى إلي المشاركين أنفسيم عبر 

لنظر في تقديرىم ألىمية تمك الجولة الثانية لكي يعيدوا ا
الفقرات في ضوء المعمومات التي أسفر عنيا التحميل 

 اإلحصائي الستجاباتيم في الجولة األولى.

يعد تكنيك دلفي أحد أشير األساليب اإلستشرافيو و    
والتنبؤية المستخدمة في الدراسات والبحوث المستقبمية، 

ل إلي مستوى لموصول إلي رسم السياسات والبدائل أو الوصو 
من االتفاق. كما أنو قادرا بصيغة المختمفة عمى المزج بين 
األساليب الحدسية واالستطالعية والمعيارية في توليفة واحدة 
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قادرة عمى استشراف جماعي وتكنولوجي لممستقبل. لذا فإن 
الكثير من المستقبميين يعتبرونو بمثابة حجر الزاوية أو 

" فيو(. 030، 3110)زاىر،  األساس في المستقبل ودراساتو
طريقة تتضمن سمسمة من العمميات المتتابعة لجمع 
المعمومات أو اآلراء من عدد من الخبراء عن مشكمة أو 
قضية يصعب تجميع معمومات منظمة عنيا أو يؤثر فييا 
متغيرات كثيرة غير ممموسة، أو ال يمكن إدراكيا أو التنبؤ بيا 

" أسموب يمكن من ا أنوكم (.029، 3112بسيولة" )فيمي، 
خاللو جمع معمومات من مجموعة من الخبراء وذلك بوصف 
قضايا أو متغيرات ربما تكون غير محسوسة أو معقدة" ) 

 (.3116،006عامر، 

ويتم تطبيق أسموب دلفي من خالل عدد من المراحل أو   
 (.9، 0982الجوالت وفق الترتيب التالي: )بدر، 

راء القادرين عمى إبداء آراء اختيار الباحث عدد من الخب -0
سديدة حيال موضوع الدراسة موضحًا ليم مبررات 

 الدراسة.

يطمب الباحث من كل ىؤالء الخبراء إعداد قائمة بآرائو  -3
حول الموضوع المطروح لمبحث. وفي أحيان أخرى قد 
يستجيب الخبير لقائمة معدة مسبقًا من قبل الباحث، 

 االستطالعية.وتعد ىذه المرحمة شبيية بالمرحمة 

يقوم الباحث في ىذه المرحمة بتجميع آراء المحكمين  -2
األولية ويضمنيا في استبانة يستخدميا في الجولة 
األولى لعرضيا عمى الخبراء طالبًا منيم ترتيب العناصر 

 حسب أىميتيا وأولويتيا.

يقوم الباحث بالتحميل اإلحصائي إلجابات المحكمين  -0
ثم يتم إعادة ترتيب الفقرات عمى االستبانة السابقة، ومن 

بناًء عمى ىذا التحميل، وتضمينيا في استبانو أخرى 
 يستخدميا الباحث في الجولة الثانية.

يتم توزيع اإلستبانة عمى الخبراء أنفسيم مرة ثانية،   -2
إلعادة النظر في إجاباتيم السابقة، وذلك بعد تزويدىم 

 بممخص إحصائي لمفقرات حسب أىميتيا.
ث بتجميع استجابات الخبراء الخاصة بالجولة يقوم الباح -6

الثانية وتحميميا إحصائيًا، وا عادة ترتيب الفقرات في شكل 
 استبانو جديدة يتم تقديميا لمخبراء.

في ىذه الجولة يتم تجميع اآلراء لمتوصل إلي تحديد   -7
المتفق عمييا من قبل الخبراء، ثم وضعيا في تصور 

 نيائي.
 السيكومترية:أدوات الدراسة وخصائصها 

 :الدراسةأداة 
عمى اإلستبانة كأداة لجمع  الدراسة الحالية تاعتمد   

البيانات األولية، حيث تم تصميم االستبانة باالعتماد عمى 
الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع و اإلطار النظري 

( أفراد 5لدراسة، إضافة إلي آراء لجنة التسيير المكونة من )ا
التدريس المتخصصين في الدراسات من أعضاء ىيئة 

 ستة( فقرة موزعة عمى 41، وتكونت االستبانة من )المستقبمية
مجاالت، تعبر عن آفاق المستقبل في ضوء المتغيرات 

االقتصادية، السياسية  ،)المعرفية، العممية والتكنولوجية
 والقانونية، الثقافية، األمنية(.

 صــدق األداة:
داة بعرض فقرات اإلستبانة، تم التحقق من صدق األ    

( فقرة، عمى مجموعة من المحكمين، 41والتي تكونت من )
وذوي الخبرة من  المتخصصين( محكمًا من 12تألفت من )

وطمب  بعض الجامعات العربية، أعضاء ىيئة التدريس في
منيم إبداء آرائيم من حيث صياغة الفقرات، وانتماء الفقرات 

ترح، والفقرات المقترح إضافتيا إلي إلي المجال، والتعديل المق
وبناء عمى مالحظات المحكمين تم تعديل صياغة   ،المجال

لم تان بعض الفقرات من حيث البناء والمغة، كما حذفت فقر 
بحيث ، %( من آراء المحكمين80عمى نسبة اتفاق ) تحصال

 ( فقرة.39) أصبح مجموع فقرات االستبانة
 ثبات األداة:

حساب معامل ون بت األداة، قام الباحثلمتحقق من ثبا    
الثبات ليذه االستبانة بطريقة االتساق الداخمي، باستخدام 
معامل ألفا كرونباخ، وقد بمغت قيمة معامل الثبات الكمية 

(،  وتعد ىذه القيمة كافية ومقبولة لمتحقق من ثبات 0.85)
 األداة.

 : أسموب دلفي تطبيقإجراءات 
 يلجولة األولي بتقديم استمارة دلفبدأت إجراءات تطبيق ا   

الستقصاء آراء الخبراء المشاركين، تتضمن تعريف الخبراء 
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، وخطوات تصميم االستمارة، والتوضيح بوجود الدراسةبعنوان 
مكانية االستمرار بيذه الجوالت حتى النياية،  ثالثة جوالت، وا 

رسال  وتوزيع ( استمارة عمى عينة الخبراء، وا عطائيم 20)وا 
قت الكافي، حيث أبدو استعدادىم لمتعاون والمتابعة حتى الو 

نياية الجوالت، وقد صيغت جميع فقرات االستبانة وفق 
(، 3) كبيرهمقياس ليكرت الذي يتكون من ثالثة بدائل ىي: 

بتجميع  ون ثم قام الباحث (.1) ضعيفة(، 2) متوسطة
ألسباب مختمفة، واسترجع  خبراء( 2االستمارات، وقد اعتذر )

، حيث أعتمد الباحثون وزن ( استمارة لمخبراء18) ون الباحث
%( فأكثر كمعيار لقبول الفقرات، ونظرًا لكون 85مئوي )

جميع فقرات األداة حصمت عمى وزن مئوي أعمى من 
%(، فقد اكتفى الباحثون بالجولة األولى لتطبيق أسموب 85)

شاركين بنسبة كبيرة حول جميع دلفي، التفاق آراء الخبراء الم
 فقرات األداة.

 األساليب اإلحصائية:

تم استخدام معامل ألفا كرونباخ: لحساب الثبات بطريقة  -
 االتساق الداخمي لالستبانة.

 تم استخدام معادلة )فيشر(: لحساب الوسط المرجح. -
تم استخدام معادلة )الوزن المئوي(: لمحصول عمى درجات  -

 درجة األىمية.الحدة لترتيب 
وتم إيجاد المدى لتحديد الداللة المفظية لمحكم عمى درجة  -

 األىمية بحسب المعادلة اآلتية:

-3)أدنى بديل / عدد البدائل: ) -أعمى بديل 

، وبالتالي تكون الداللة المفظية لفرز النتائج  0.66=3÷2=1
 وفقًا لمقياس ليكرت الثالثي، عمى النحو التالي:

 =    درجة األىمية المستقبمية " ضعيفة ".  1.66 - 1من 
=  درجة األىمية المستقبمية " متوسطة  2.33  - 1.67من 
." 

 = درجة األىمية المستقبمية " كبيره"    3  -  2.34من 
%(  درجة القطع، واعتبار 91تم اعتبار الوزن المئوي ) -

%( 92%( إلي )90الفقرة التي تحصل عمى وزن مئوي من )
تحتاج في تنفيذىا إلي فترة زمنية أكثر من خمس ىي التي 

%(  96سنوات، والفقرة التي تحصل عمى وزن مئوي من )
%( ىي التي يمكن تنفيذىا خالل الخمس السنوات 011إلي )

 القادمة.
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

ما تصورات الخبراء  لإلجابة عمى السؤال الرئيس الثاني:)   
في  العربية اتالجامعمنظومة مستقبل  قاألكاديميين حول آفا

(، فقد تم ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين بشكل عام؟
إلجمالي حساب التكرارات، والوسط المرجح، والوزن المئوي 

جمالي األداة بشكل عام، ،كل مجال كما ىو موضح  وا 
 (:2بالجدول )

 لة المفظيةالدًل  الوزن المئوي  الوسط المرجح المجـــــــال الترتيب م
 كبيرة %94.33 2.83 المعـــرفي 3 1
97 2.91 العــــممي والتكنولوجي 1 2  %  كبيرة 
 كبيرة %94 2.82 االقتصـــــادي 4 3
 كبيرة %93.67 2.81 السيــاسي والقــانوني 5 4
96.67 2.90 الثقــــــافي 2 5  %  كبيرة 
 كبيرة %93.67 2.81 األمـــنــــي 5 6
 كبيرة 94.89 2.85 ــالياإلجمـــ  

أظيرت تصورات الخبراء األكاديميين أىمية كبيرة آلفاق    
مستقبل منظومة الجامعات العربية في ضوء متغيرات القرن 
الحادي والعشرين بشكل عام، وذلك بداللة إجمالي الوسط 

(، والوزن المئوي الذي بمغ 2.85المرجح الذي بمغ )

راء الخبراء األكاديميين وىذا يعني إجماع آ%(، (94.89
حول آفاق المستقبل، ولعل ذلك يعزى إلي اتفاق آراء الخبراء 

 األكاديميين، وتقارب اىتماماتيم المستقبمية.
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أما عمى مستوى المجال، فقد أظيرت تصورات الخبراء    
تصدر المجال العممي والتكنولوجي في العشر السنوات 

بية مستقباًل، وأنو األعمق القادمة أولوية اىتمام الجامعات العر 
تأثيرًا واألكثر أىمية في آفاق مستقبل الجامعات العربية، 

( ووزن مئوي 2.91حيث حصل عمى وسط مرجح مقداره )
%(، في حين حصل المجال الثقافي عمى الترتيب الثاني 97)

ضمن أولويات اىتمام الجامعات العربية، حيث حصل عمى 
%(. بينما حصل 96.67( ووزن مئوي )2.90وسط مرجح )

المجال المعرفي عمى الترتيب الثالث ضمن أولويات اىتمام 
( 2.83الجامعات العربية، حيث حصل عمى وسط مرجح )

  94.33%).ووزن مئوي )

كما جاء المجال االقتصادي في الترتيب الرابع ضمن    
أولويات اىتمام الجامعات العربية، حيث حصل عمى وسط 

%(. وجاء المجال السياسي  94ي )( ووزن مئو 2.82مرجح )
والقانوني والمجال األمني في الترتيب الخامس ضمن أولويات 
اىتمام الجامعات العربية، حيث حصال عمى وسط مرجح 

 %(.93.67( ووزن مئوي )2.81)
)ما تصورات الخبراء  :الفرعي األولالسؤال لإلجابة عمى    

 اتلجامعومة االمعرفي لمنظمستقبل ال األكاديميين حول آفاق
(، فقد تم حساب التكرارات، والوسط المرجح، والوزن ؟العربية

 (:3المئوي لفقرات المجال، كما ىو موضح بالجدول )

  م
 آفاق المستقبل المعرفي

  درجة األهمية المستقبمية
الدًللة 
 المفظية

الوسط  ضعيفة متوسطة كبيرة
 المرجح

الوزن 
 1ك 2ك 3ك المئوي 

 كبيرة 94.33 2.83 0 3 15 ن في تدريب وتأىيل طمبة الجامعات.التعاو  1

 كبيرة 94.33 2.83 0 3 15 تكامل الخبرات بين الكوادر اإلدارية واألكاديمية. 2

 كبيرة 89 2.67 0 6 12 تفعيل التعميم االلكتروني بين الجامعات. 3

 كبيرة 94.33 2.83 1 3 15 تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين الجامعات. 4

 96.33 2.89 0 2 16 .وضمان الجودةاألكاديمي  موحدة لالعتماد عممية بناء معايير 5
 كبيرة

 كبيرة 100% 3 0 0 18 تفعيل قنوات االتصال بالمكتبات االلكترونية بين الجامعات. 6

 كبيرة %89 2.67 0 6 12 التنسيق إلقامة الندوات والمؤتمرات العممية التخصصية. 7

8 
عيل البحوث العممية المشتركة بين الباحثين في مختمف تف

 التخصصات العممية.
 كبيرة 96.33 2.89 0 2 16

 كبيرة 94.33 2.83    اإلجمــــــــالي                           

 
أظيرت تصورات الخبراء األكاديميين أىمية كبيرة آلفاق    

بشكل عام، المستقبل المعرفي لمنظومة الجامعات العربية 
(، والوزن  2.83وذلك بداللة الوسط المرجح الذي بمغ )

وىذا يعني إجماع الخبراء %(، (94.33المئوي الذي بمغ 
األكاديميين حول آفاق المستقبل المعرفي لمجامعات العربية، 
ولعل ذلك يعزى إلي اتفاق آراء الخبراء األكاديميين، وتقارب 

قبل المعرفي لمجامعات اىتماماتيم وتقديراتيم آلفاق المست
 العربية.

( أن جميع 2أما عمى مستوى الفقرات فيظير الجدول )  
الفقرات حصمت عمى تصورات الخبراء األكاديميين بدرجة 

 كبيرة، ويمكن فرزىا وفق الترتيب اآلتي:
( احتمت المرتبة األولى حسب تصورات 6أن الفقرة ) -0

زن مئوي بمغ وو  3)الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
(، حيث مثل" تفعيل قنوات االتصال بالمكتبات %100)

اإللكترونية بين الجامعات"  أىمية كبيرة خالل السنوات 
الخمس القادمة، وىي نتيجة قد تعزى ألىمية تبادل المعرفة 
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بين الجامعات العربية، ودورىا الفاعل في مد جسور روابط 
عربية في إطار عمل العالقة وتحقيق التعاون بين الجامعات ال

 جماعي كمنظومة واحدة.

بين فقرات  الثانيالترتيب  ا( احتمت8، 5) أن الفقرتين -0
وسط ب حسب تصورات الخبراء األكاديميين المجال
حيث مثل"  (،96.33، ووزن مئوي )2.89)) بمغ مرجح

وضمان األكاديمي  موحدة لالعتماد عممية بناء معايير
ية المشتركة بين الباحثين تفعيل البحوث العمم " و"الجودة

" أولوية في التعاون في مختمف التخصصات العممية
والتكامل خالل الخمس السنوات القادمة بين الجامعات 
العربية، وىي نتيجة منطقية تؤكدىا الشواىد الحالية، 
حيث نجد تحرك معظم الجامعات العربية نحو االعتماد 

عيل األكاديمي وضمان الجودة في مؤسساتيا، وتف
البحوث المشتركة، مطمبًا ممحًا تفرضو معطيات التفاعل 
بين الجامعات العربية، وعناصر تميزىا ويتوقع تصاعد 

 وتيرتيا خالل السنوات العشر القادمة.
بين فقرات  الثالثاحتمت الترتيب  ( 2،4، 1أن الفقرات ) -2

 وسط مرجحب حسب تصورات الخبراء األكاديميين المجال 
حيث حضي " التعاون (، 94.33ووزن مئوي )(، 2.83) بمغ

في تدريب وتأىيل طمبة الجامعات" و" تكامل الخبرات بين 
الكوادر اإلدارية واألكاديمية" و" تفعيل اتفاقيات التعاون 
المشترك بين الجامعات" بأىمية كبيرة في توطيد العالقة بين 

الجامعات العربية خالل العشر السنوات القادمة، وىي نتيجة 
منطقية تؤكدىا الشواىد المعاصرة، إذ نجد جيود حثيثة لدى 
معظم الجامعات العربية باتجاه مد جسور العالقة بينيا وبين 
الجامعات األخرى  في إطار تدريب وتأىيل الطمبة وتكامل 
الخبرات وتفعيل اتفاقيات التعاون، ومن المتوقع تصاعد 

 وتيرتو خالل السنوات العشر القادمة.
( احتمتا الترتيب األخير حسب 7، (3تين أن الفقر  -2

تصورات الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ 
(، حيث مثل" 89%( ووزن مئوي بمغ )2.67)

تفعيل التعميم اإللكتروني بين الجامعات" و " 
التنسيق إلقامة الندوات والمؤتمرات العممية 
التخصصية"، أدنى سمم اىتمام الجامعات العربية 

نتيجة قد تعزى ربما إلي إدراك  مستقبال، وىي
الخبراء بأن ىناك أولويات اىتمام مستقبمي تسبق 
عممية تفعيل التعميم اإللكتروني وكذلك التنسيق 

 إلقامة الندوات والمؤتمرات العممية.
ما تصورات :)الفرعي الثانيلإلجابة عمى السؤال   

العممي مستقبل ال الخبراء األكاديميين حول آفاق
(، فقد تم ؟العربية اتلجامعي لمنظومة اوالتكنولوج

حساب التكرارات، والوسط المرجح، والوزن المئوي  
 (:4) ىو موضح بالجدول لفقرات المجال، كما

  م
 آفاق المستقبل العممي والتكنولوجي

الدًللة   األهمية المستقبميةدرجــة 
الوسط  ضعيفة متوسطة كبيره المفظية

 المرجح
الــــوزن 
 1ك 2ك 3ك المئوي 

 كبيرة %89 2.67 1 4 13 .لتطوير البحث العممي إستراتيجية موحدة بناء خطة 1

2 
 ومتطمبات حاجاتتمبي تخصصات جديدة  استحداث

 سوق العمل.
 كبيرة 98% 2.94 0 1 17

3 
التكنولوجية الحديثة في إنتاج  االبتكارات استخدام

 المعرفة العممية التطبيقية.
 كبيرة 100% 3 0 0 18

4 
حاضنة لتطبيقات التكنولوجيا في مجال  بيئةتييئة 

 اإلبداع العممي والبحث والتطوير.
 كبيرة 98% 2.94 0 1 17

5 
االنجازات العممية والتكنولوجية التعاون في نقل 

 .لمدول المتقدمة
 كبيرة 96.33 2.89 0 2 16
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 كبيرة %100 3 0 0 18 بين الجامعات. الخبرات البحثية والتكنولوجية تبادل 6

 كبيرة % 97 2.91    اإلجمــــالي                  

 
أظيرت تصورات الخبراء األكاديميين أىمية كبيرة آلفاق    

مستقبل التقدم العممي والتكنولوجي لمنظومة الجامعات العربية 
(، 2.91بشكل عام، وذلك بداللة الوسط المرجح الذي بمغ )

وىذا يعني إجماع الخبراء %(، (97والوزن المئوي الذي بمغ 
األكاديميين حول آفاق المستقبل العممي والتكنولوجي، ولعل 
ذلك يعزى إلي اتساق آراء الخبراء األكاديميين في تقدير 

 اىتمامات الجامعات المستقبمية بالتقدم العممي والتكنولوجي.
( أن جميع 3أما عمى مستوى الفقرات فيظير الجدول )   

مت عمى إجماع الخبراء األكاديميين بدرجة الفقرات حص
 كبيرة، ويمكن فرزىا وفق الترتيب اآلتي:

احتمت الترتيب األول في تصورات  6)، 3أن الفقرتين ) -0
( ووزن مئوي 3الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )

(، حيث مثل" استخدام االبتكارات 100%بمغ )
ية التطبيقية" التكنولوجية الحديثة في إنتاج المعرفة العمم

أبرز مالمح توجو الجامعات العربية خالل الخمس 
السنوات القادمة. وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو 

أن من مالمح جامعة المستقبل  2002) دراسة )نصر، 
 في الوطن العربي اىتماميا بإنتاج المعرفة. كما مثل "

من بين الجامعات"  الخبرات البحثية والتكنولوجية تبادل
مالمح مستقبل الجامعات العربية خالل الخمس السنوات 
القادمة، من خالل التنسيق والتعاون والتكامل بين 

 الجامعات العربية، وفق منظومة واحدة.
( احتمت الترتيب الثاني حسب 4، (2أن الفقرتين  -3

 2.94)تصورات الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
 استحداث%(، حيث مثل"98ووزن مئوي بمغ )

سوق العمل"  ومتطمبات حاجاتتمبي تخصصات جديدة 
حاضنة لتطبيقات التكنولوجيا في مجال  بيئةتييئة و" 

"أولوية في تعاون اإلبداع العممي والبحث والتطوير
وتكامل الجامعات العربية خالل الخمس السنوات 
القادمة، إذ لم تعد الجيود الجزئية لمجامعات مجدية في 

مستقبال، خاصة في ظل تعاظم متغيرات تحقيق النجاح 

السوق، وزيادة حجم المطالب واألعباء المادية والمالية، 
وأصبح تضافر الجيود وحشد الطاقات وتكامل األدوار 

 مطمبًا تفرضو طبيعة العصر وتحوالتو مستقباًل.
( احتمت الترتيب الثالث حسب تصورات 5أن الفقرة )  -2

، ووزن 2.89)مغ )الخبراء األكاديميين بوسط مرجح ب
%(، حيث مثل" التعاون في نقل 96.3مئوي بمغ )

اإلنجازات العممية والتكنولوجية لمدول المتقدمة" أىمية 
كبيرة خالل الخمس السنوات القادمة. وىي نتيجة 
منطقية وممموسة في الواقع الفعمي، تفرضيا رغبة 
وطموح الجامعات في مواكبة التطورات الحديثة، ومن 

يادة التنسيق والتعاون والتكامل، ومد جسور المتوقع ز 
روابط العالقة بين الجامعات العربية في إطار منظومة 

 واحدة.
( جاءت في المرتبة األخيرة حسب تصورات 1أن الفقرة ) -0

( ووزن 2.67الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
%(، حيث مثل"بناء خطة إستراتيجية 89مئوي بمغ )

العممي" أدنى سمم اىتمام موحدة لتطوير البحث 
الجامعات العربية مستقباًل، وىي نتيجة قد تعزى ربما 
إلي إدراك الخبراء بأن ىناك أولويات اىتمام مستقبمي 
تسبق عممية بناء خطة إستراتيجية موحدة لمبحث 
العممي. وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 

عات ( أن من أىم قيم التقدم لمجام2002)مصطفى، 
العربية وأبعاد التنافسية ىو تطور صناعة البحث 

 العممي.
ما تصورات الخبراء ) :الفرعي الثالثلإلجابة عمى السؤال    

االقتصادي لمنظومة مستقبل ال األكاديميين حول آفاق
(، فقد تم حساب التكرارات، والوسط ؟العربية اتلجامعا

موضح المرجح، والوزن المئوي  لفقرات المجال، كما ىو 
 (:5)بالجدول
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 آفاق المستقبل اًلقتصادي م
  درجة األهميــة المستقبمية

الدًللة 
الوسط  ضعيفة متوسطة كبيرة المفظية

 المرجح
الـــوزن 
 1ك 2ك 3ك المئوي 

 كبيرة 94.33 2.83 0 3 15 تييئة بيئة مشتركة تساعد عمى إنتاج المعرفة وتطبيقيا. 1
ع القطاع الصناعي والخدمي إلحداث إقامة شراكة فاعمة م 2

 تنمية اقتصادية.
 كبيرة 96.33 2.89 0 2 16

توفير مصادر تمويمية جديدة تمكنيا من مواجية أنشطتيا  3
 المختمفة.

 كبيرة 96.33 2.89 1 0 17

 كبيرة 90.67 2.72 0 5 13 إعداد قوى عاممة تالئم احتياجات ومتطمبات سوق العمل. 4
تمف مجاالت )التعميم، والتدريب، االستثمار في مخ 5

 واالستشارات، والبحث والتطوير(.
 كبيرة 98% 2.94 0 1 17

دراسة اتجاىات السوق العربية والدولية وتحديد احتياجاتيا  6
 بصورة دورية.

 كبيرة 89% 2.67 1 4 13

 كبيرة %94 2.82    اإلجمـــــالي                
 

كاديميين أىمية كبيرة آلفاق أظيرت تصورات الخبراء األ   
المستقبل االقتصادي لمنظومة الجامعات العربية بشكل عام، 

(، والوزن المئوي 2.82وذلك بداللة الوسط المرجح الذي بمغ )
وىذا يعني إجماع الخبراء األكاديميين %(، (94الذي بمغ 

حول آفاق المستقبل االقتصادي، ولعل ذلك يعزى إلي اتفاق 
ألكاديميين، وتقارب اىتماماتيم بالمستقبل آراء الخبراء ا

االقتصادي لمجامعات العربية. وتتفق ىذه النتيجة مع ما 
( أن من مالمح تحول Nagai,1995توصمت إليو دراسة )

الجامعات لتالءم متغيرات القرن الحادي والعشرين تفعيل 
 دورىا االقتصادي في تنمية المجتمع.

( أن جميع 4لجدول )أما عمى مستوى الفقرات فيظير ا  
 الفقرات

حصمت عمى إجماع الخبراء األكاديميين بدرجة كبيرة،  
 ويمكن 

 فرزىا وفق الترتيب اآلتي:
( احتمت المرتبة األولى وفق تصورات 5أن الفقرة ) -0

ووزن مئوي  2.94) الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
في مختمف مجاالت  االستثمار ، حيث مثل"98%)بمغ )

(" أولوية لتعميم، والتدريب، واالستشارات، والبحث والتطويرا)

أكثر أىمية في تفاعل الجامعات العربية خالل الخمس 
السنوات القادمة، من خالل التنسيق والتواصل والتعاون 

 والتكامل فيما بينيا في إطار منظومة واحدة.
 احتمتا المرتبة الثانية وفق تصورات  3)، 2أن الفقرتين ) -3

(، ووزن 2.89اء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )الخبر 
 مئوي 
مع القطاع إقامة شراكة فاعمة ( حيث مثل "96.33بمغ )

اقتصادية"، أحد  إلحداث تنمية الصناعي والخدمي
الخيارات المستقبمية ذات األىمية الكبيرة خالل الخمس 
السنوات القادمة، التي تفرض عمى الجامعات بناء 

اع الخاص لمواجية تغير عالقة وطيدة مع القط
احتياجات ومتطمبات التنمية، وىذه النتيجة تتفق مع ما 

بأن ما حدث من  Nagai,1995)تؤكده دراسة ) 
تطورات مستقبمية في الجامعات بفعل تحالفاتيا مع 
الشركات الكبرى، وتتفق مع ما توصمت إليو نتيجة 

بأن مالمح الجامعة في  (Carlos,1996) دراسة 
رتباطيا بعالقات تعاون مع المؤسسات المستقبل ا

مصادر تمويمية جديدة  الصناعية والخدمية. ومثل"توفير
المختمفة" من األولويات تمكنيا من مواجية أنشطتيا 
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األكثر أىمية في تكامل الجامعات العربية خالل الخمس 
السنوات القادمة، من أجل مواجية أعبائيا في تسيير 

 نشاطيا.

مت المرتبة الثالثة وفق تصورات ( احت0أن الفقرة ) -2
( ووزن 2.83الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )

مشتركة  بيئة (، حيث حضت" تييئة94.33مئوي بمغ )
يا" بأولوية ذات أىمية إنتاج المعرفة وتطبيق تساعد عمى

كبيرة خالل العشر السنوات القادمة، تتطمب تضافر 
أجل ضمان الجيود وتكامل األدوار فيما بينيا، من 

التغمب عمى التحديات االقتصادية، وتغيراتيا المستمرة 
والمعقدة، والتي يصعب مواجيتيا من خالل الجيود 

 الفردية والجزئية لكل جامعة عمى حدة.
( احتمت المرتبة الرابعة وفق تصورات 4أن الفقرة ) -0

( ووزن 2.72الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
تالئم قوى عاممة  مثل "إعداد(، حيث 90.67مئوي بمغ )

سوق العمل"من مالمح اىتمام  احتياجات ومتطمبات
الجامعات العربية خالل العشر السنوات القادمة، التي 
تفرض التنسيق والتواصل والتعاون والتكامل فيما بين 
الجامعات في إطار منظومة واحدة، من أجل تحقيق 

المحتوى التوافق واالنسجام بين ىيكل القوى العامل، و 
 التعميمي لمجامعات.

( احتمت المرتبة األخيرة وفق تصورات 6أن الفقرة ) -2
( ووزن 2.67الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )

دراسة اتجاىات السوق %(، حيث مثل "89مئوي بمغ )
" أدنى العربية والدولية وتحديد احتياجاتيا بصورة دورية

ىي نتيجة تعزى سمم اىتمام الجامعات العربية مستقبال، و 
إلي اضطراب توازن العرض والطمب عمى المين في 
السوق العربية، وتفرض عمى الجامعات التنسيق 
والتعاون والتكامل فيما بينيا لمحد من تأثيرات تغيرات 

 السوق المستمرة.

ما تصورات الخبراء ) :الفرعي الرابعلإلجابة عمى السؤال    
ياسي والقانوني لمنظومة السمستقبل ال األكاديميين حول آفاق

(، فقد تم حساب التكرارات، والوسط ؟العربية اتلجامعا
المرجح، والوزن المئوي لفقرات المجال، كما ىو موضح 

 (:6)بالجدول
 

 آفاق المستقبل السياسي والقانوني م

  درجة األهمية المستقبمية
الدًللة 
الوسط  ضعيفة متوسطة كبيرة المفظية

 المرجح

الوزن 
 1ك 2ك 3ك وي المئ

 كبيرة %89 2.67 2 2 14 في رسم السياسات والتشريعات. التكامل 1

في مجاالت  واالبتكار العممي اإلبداعسياسات  تشجيع 2
 كبيرة %98 2.94 0 1 17 العمم المختمفة.

 حماية الممكات الفكرية واإلبداعات تفعيل قوانين 3
 كبيرة %89 2.67 1 4 13 المتميزين.حفاظًا لحقوق  العممية

جذب االستثمارات المحمية والخارجية تفعيل سياسات  4
 كبيرة 96.33 2.89 0 2 16 في مجال التعميم والتدريب والبحث.

مساحات واسعة من االستقاللية والحرية  عبر التحرك 5
 .األكاديمية

 كبيرة 92.67 2.78 1 2 15

 كبيرة 96.33 2.89 0 2 16 بمرونة. اعتماد اإلدارة الالمركزية في مواجية التغيرات 6
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 كبيرة 93.67 2.81    اإلجمـــــالي                

 
أظيرت تصورات الخبراء األكاديميين أىمية كبيرة آلفاق    

المستقبل السياسي والقانوني لمنظومة الجامعات العربية 
(، 2.81بشكل عام، وذلك بداللة الوسط المرجح الذي بمغ )

وىذا يعني إجماع %(، (93.67وي الذي بمغ والوزن المئ
الخبراء األكاديميين حول آفاق المستقبل السياسي والقانوني، 
ولعل ذلك يعزى إلي اتفاق آراء الخبراء األكاديميين، وتقارب 

 اىتماماتيم المستقبمية.
( أن جميع 5أما عمى مستوى الفقرات فيظير الجدول )   

األكاديميين بدرجة كبيرة، الفقرات حصمت عمى إجماع الخبراء 
 ويمكن فرزىا وفق الترتيب اآلتي:

( احتمت المرتبة األولى وفق تصورات 2أن الفقرة ) -0
( ووزن 2.94الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )

 اإلبداعسياسات  تشجيع%(، حيث مثل " 98مئوي بمغ )
" األكثر في مجاالت العمم المختمفة واالبتكار العممي

زًا في استقراء آراء الخبراء خالل الخمس أىمية وتركي
السنوات القادمة، إذ تعد آثار إيجابية مرغوبة يفرض 
استثمار تغيرىا السياسي والقانوني تعاون وتكامل 
الجامعات فيما بينيا في إطار منظومة واحدة من أجل 

 نجاح مواجيتيا.
احتمتا المرتبة الثانية وفق تصورات  6)، (4أن الفقرتين  -3

(، ووزن 2.89ء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )الخبرا
جذب (، حيث مثل "تفعيل سياسات 96.33مئوي بمغ )

االستثمارات المحمية والخارجية في مجال التعميم 
 مواجية في اإلدارة الالمركزية اعتماد" و"والتدريب والبحث

" بديالن ذا أىمية كبيره ضمن أولويات بمرونة التغيرات
الخمس السنوات القادمة في توجو الجامعات خالل 

استثمار المتغيرات السياسية والقانونيًة، وىو مستقبل 
 لمجامعات يتجو نحو 

2-  

تحريك أفضل السياسات المساعدة عمى جذب  -0
االستثمارات، وتوزيع الميام والصالحيات في إطار 
منظومة تتعاون وتتكامل الجامعات فيما بينيا لضمان 

 ستمرة.النجاح في مواجية تغيراتيا الم
( احتمت المرتبة الثالثة وفق تصورات 5أن الفقرة )  -2

( ووزن 2.78الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
 عبر التحرك"%(، حيث مثل 92.67مئوي بمغ )

" من مساحات واسعة من االستقاللية والحرية األكاديمية
أولويات تعاون وتكامل الجامعات مستقباًل في مواجية 

ية والقانونية خالل العشر السنوات المتغيرات السياس
 القادمة.

( احتمتا المرتبة األخيرة وفق تصورات 3، 1أن الفقرتين ) -6
(، ووزن 2.67الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )

في رسم  (، حيث مثل"التكامل89%مئوي بمغ )
حماية الممكات  السياسات والتشريعات" و " تفعيل قوانين

المتميزين" أدنى حفاظًا لحقوق  ميةالعم الفكرية واإلبداعات
سمم أولويات اىتمام الجامعات مستقباًل، في إطار 

 منظومة تتكامل الجامعات فيما بينيا.
ما ) لإلجابة عمى السؤال الفرعي الخامس:

الثقافي مستقبل ال تصورات الخبراء األكاديميين حول آفاق
(، فقد تم حساب التكرارات، ؟العربية اتلجامعلمنظومة ا

والوسط المرجح، والوزن المئوي لفقرات المجال، كما ىو 
 :(7)موضح بالجدول

 
 

 آفاق المستقبل الثقافي م
  األهمية المستقبميةدرجـة 

الدًللة 
 المفظية

الوسط  ضعيفة متوسطة كبيرة
 المرجح

الـوزن 
 1ك 2ك 3ك المئوي 

 كبيرة 94.33 2.83 0 3 15 .التنوع الثقافي في المجتمعات تبادل الخبرات في إثراء 1
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 آفاق المستقبل الثقافي م
  األهمية المستقبميةدرجـة 

الدًللة 
 المفظية

الوسط  ضعيفة متوسطة كبيرة
 المرجح

الـوزن 
 1ك 2ك 3ك المئوي 

 كبيرة 96.33 2.89 0 2 16 والتطرف الديني لدى الشباب. الفكري  الغمو التعاون في الحد من  2

3 
 في دراسة الظواىر االجتماعيةالمراكز البحثية والعممية  التكامل بين

 كبيرة 96.33 2.89 1 0 17 وتقديم المعالجات والحمول.

 كبيرة 98 2.94 0 1 17 األكاديمية لدى العاممين فييا.تنمية القيم األخالقية  4
 كبيرة 96.33 2.89 1 0 17 تنمية اليوية العربية واإلسالمية السميمة لدي الشباب. 5
 كبيرة 100% 3 0 0 18 نحو الوطن العربي. الطمبةتعميق االنتماء والوالء لدى  6
 كبيرة 94.33 2.83 0 3 15 جتمع الخارجي.تحقيق التقارب بين ثقافة الحرم الجامعي وثقافة الم 7
 كبيرة 96.67 2.90    اإلجمــــالي                   

 
أظيرت تصورات الخبراء األكاديميين أىمية كبيرة آلفاق    

المستقبل الثقافي لمنظومة الجامعات العربية بشكل عام، 
(، والوزن المئوي 2.90وذلك بداللة الوسط المرجح الذي بمغ )

وىذا يعني إجماع الخبراء األكاديميين %(، (96.67الذي بمغ 
حول آفاق المستقبل الثقافي، ولعل ذلك يعزى إلي اتفاق آراء 
الخبراء األكاديميين، وتقارب اىتماماتيم حول آفاق المستقبل 

 الثقافي لمنظومة الجامعات العربية.
( أن جميع 6أما عمى مستوى الفقرات فيظير الجدول )   
رات حصمت عمى إجماع الخبراء األكاديميين بدرجة كبيرة، الفق

 ويمكن فرزىا وفق الترتيب اآلتي:
( احتمت المرتبة األولى وفق تصورات 6أن الفقرة ) -0

( ووزن مئوي بمغ 3الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
 الطمبةتعميق االنتماء والوالء لدى %(، حيث مثل "100)

كثر أىمية واألكثر عمقًا في مالمح " األنحو الوطن العربي
الجامعات العربية مستقباًل خالل الخمس السنوات القادمة، 
فرازاتيا  وصورة مرغوبة لمحد من تأثيرات المتغيرات الثقافية، وا 
السمبية، وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 

أن من أبرز مالمح جامعة المستقبل في 2002) )نصر، 
اىتماميا بتعميق االنتماء والوالء لدى الطمبة  الوطن العربي

 العرب نحو الوطن العربي.
( احتمت المرتبة الثانية وفق تصورات 4أن الفقرة ) -3

( ووزن مئوي بمغ 2.94الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )

تنمية القيم األخالقية األكاديمية لدى %(، حيث مثل " 98)
كثر األىمية في تحقيق االنسجام " من البدائل األالعاممين فييا

والتوافق بين العاممين داخل الجامعات، خالل الخمس 
 السنوات القادمة.

احتمت المرتبة الثالثة وفق  5)، 3، 2أن الفقرات ) -2
( ووزن 2.89تصورات الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )

 (، حيث مثل" التعاون في الحد من 96.33%مئوي بمغ )
 " و "التكامل بينوالتطرف الديني لدى الشباب كري الف الغمو

وتقديم  في دراسة الظواىر االجتماعيةالمراكز البحثية والعممية 
تنمية اليوية العربية واإلسالمية  " و"المعالجات والحمول

" أساليب ووسائل ترغبيا الجامعات، السميمة لدي الشباب
دمة، وتسعى لتحقيقيا مستقباًل خالل الخمس سنوات القا

لمواجية تأثيرات المتغيرات الثقافية السمبية، من خالل 
منظومة واحدة، وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 

أن من أبرز مالمح جامعة المستقبل في  2002))نصر، 
الوطن العربي اىتماميا بتعميق اليوية العربية لدى الطمبة 

 العرب.
ة الرابعة وفق تصورات ( احتمتا المرتب7، (1أن الفقرتين  -0

(، ووزن مئوي 2.83الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
التنوع  (، حيث مثل " تبادل الخبرات في إثراء94.33%بمغ )

تحقيق التقارب بين ثقافة الحرم " و" الثقافي في المجتمعات
" من األولويات التي ترغبيا الجامعي وثقافة المجتمع الخارجي
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شر السنوات القادمة، والتي تفرضيا الجامعات خالل الع
طبيعة المتغيرات الثقافية، وتتفق ىذه النتيجة مع ما أوصت 

بضرورة التقارب بين  (Lerner & Simon, 1998)بو دراسة 
 ثقافة الحرم الجامعي وثقافة المجتمع الخارجي.

ما تصورات ) لإلجابة عمى السؤال الفرعي السادس:   
األمني لمنظومة مستقبل ال فاقالخبراء األكاديميين حول آ

(، فقد تم حساب التكرارات، والوسط ؟العربية اتلجامعا
المرجح، والوزن المئوي لفقرات المجال، كما ىو موضح 

 :(8)بالجدول

 آفاق المستقبل األمني م
  األهميـة المستقبميةدرجـة 

الدًللة 
 المفظية

الوسط  ضعيفة متوسطة كبيره
 المرجح

الوزن 
 1ك 2ك 3ك المئوي 

يحقق االنسجام والتوافق االجتماعي  تعميم التنسيق في تقديم 1
 كبيرة 90 % 2.70 1 3 14 في المجتمع العربي.

البحوث العممية لمعالجة قضايا الصراع داخل  التكامل في 2
 المجتمعات.

 كبيرة 92.67 2.78 2 0 16

لقومي تبادل الخبرات في مجال التوعية والتثقيف الوطني وا 3
 كبيرة 92.67 2.78 1 2 15 لمشباب.

 كبيرة 94.33 2.83 1 1 16 قيم الديمقراطية والعدالة والسالم والحرية. التواصل لتنمية 4
 كبيرة 94.33 2.83 1 1 16 قضايا اإلرىاب والتطرف والغمو الفكري. التعاون في معالجة 5
 كبيرة 96.33 2.89 1 0 17 أمن واستقرار المجتمع. تحقيقفي  التكامل 6
 كبيرة 93.67 2.81    اإلجمــالي                      

 
أظيرت تصورات الخبراء األكاديميين أىمية كبيرة آلفاق    

المستقبل األمني لمنظومة الجامعات العربية بشكل عام، 
(، والوزن المئوي 2.81وذلك بداللة الوسط المرجح الذي بمغ )

يعني إجماع الخبراء األكاديميين  وىذا%(، (93.67الذي بمغ 
حول آفاق المستقبل األمني، ولعل ذلك يعزى إلي اتفاق آراء 
الخبراء األكاديميين، وتقارب اىتماماتيم المستقبمية حول عدد 

 من البدائل في مواجية التأثيرات السمبية لممتغيرات األمنية.
( أن جميع 7أما عمى مستوى الفقرات فيظير الجدول )   
قرات حصمت عمى إجماع الخبراء األكاديميين بدرجة كبيرة، الف

 ويمكن فرزىا وفق الترتيب اآلتي:
( احتمت المرتبة األولى وفق تصورات 6أن الفقرة ) -0

( ووزن 2.89الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
 تحقيقفي  التكامل"%(، حيث مثل 96.33مئوي بمغ )

لخيارات األكثر " من البدائل واأمن واستقرار المجتمع

أىمية في مواجية اضطراب المجتمع العربي خالل 
الخمس سنوات القادمة، والتي تفرض تضافر وتالحم 
الجامعات العربية كمنظومة واحدة، لزيادة السيطرة عمى 
اضطرابات المجتمع المحتممة أو المتوقعة الحدوث في 
ظل متغيرات أمنية تزداد تعقيدًا، وتأثيرًا عمى أمن 

 مع العربي واستقراره.المجت
( احتمتا المرتبة الثانية وفق تصورات 5، 4أن الفقرتين ) -3

(، ووزن 2.83الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
قيم  (، حيث مثل"التواصل لتنمية94.33%مئوي بمغ )

" و"التعاون في الديمقراطية والعدالة والسالم والحرية
"  من فكري قضايا اإلرىاب والتطرف والغمو ال معالجة

البدائل والخيارات المستقبمية في مواجية التأثيرات السمبية 
لممتغيرات األمنية خالل العشر السنوات القادمة، والتي 
تفرض عمى الجامعات حشد الطاقات وتضافر الجيود 
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الجماعية في إطار منظومة متكاممة، حتى تتمكن من 
محتممة الحد من تأثيراتيا السمبية الحالية والمتوقعة وال

الحدوث في ظل متغيرات أمنية بالغة التعقيد، يصعب 
مواجيتيا من خالل الجيود األحادية والمجزئة لمجامعات 

 والتي أصبحت غير مجدية.
احتمتا المرتبة الثالثة وفق تصورات  3)، 2أن الفقرتين ) -2

(، ووزن 2.78الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
البحوث  لتكامل في(، حيث مثل"ا92.67%مئوي بمغ )

" العممية لمعالجة قضايا الصراع داخل المجتمعات
تبادل الخبرات في مجال التوعية والتثقيف الوطني و"

" من األساليب والوسائل والخيارات والقومي لمشباب
المستقبمية في مواجية مختمف قضايا الصراع داخل 

المجتمعات العربية خالل العشر سنوات القادمة، والتي 
عمى الجامعات التكامل فيما بينيا كمنظومة  تفرض

واحدة، لزيادة قدراتيا عمى السيطرة والحد من تأثيراتيا 
السمبية الحالية والمحتممة والمتوقعة الحدوث، والتي 

تضعف فرص النجاح في مواجيتيا من خالل تشتت 
 الجيود 

 وتبعثر الطاقات.
 ( احتمت المرتبة األخيرة وفق تصورات1أن الفقرة )  -0

( ووزن 2.70الخبراء األكاديميين بوسط مرجح بمغ )
 تعميم %(، حيث مثل " التنسيق في تقديم90مئوي بمغ )

" يحقق االنسجام والتوافق االجتماعي في المجتمع العربي
أدنى سمم اىتمام الجامعات مستقباًل، وربما يعزى ذلك 
إلي إدراك الخبراء ما يتطمبو ذلك من وقت طويل، مما 

الجامعات تضافر الجيود في إطار يفرض عمى 
 منظومة واحدة.

 نتائـج الدراسة:
 تتمخص أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة باآلتي:   
إجماع الخبراء األكاديميين حول آفاق مستقبل الجامعات  -0

العربية في ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين بشكل 
 (، ووزن مئوي بمغ2.81عام، بوسط مرجح بمغ )

(94.89.) 

المعرفي مستقبل ال إجماع الخبراء األكاديميين حول آفاق -3
(، 2.83، بوسط مرجح بمغ )العربية اتجامعلمنظومة ال

 (.94.33ووزن مئوي بمغ )
العممي مستقبل ال إجماع الخبراء األكاديميين حول آفاق -2

، بوسط مرجح العربية اتجامعوالتكنولوجي لمنظومة ال
 (.97%غ )(، ووزن مئوي بم2.91بمغ )

مستقبل ال إجماع  الخبراء األكاديميين حول آفاق -0
، بوسط مرجح العربية اتلجامعاالقتصادي لمنظومة ا

 (.94%(، ووزن مئوي بمغ )2.82بمغ )
السياسي مستقبل ال إجماع الخبراء األكاديميين حول آفاق -2

، بوسط مرجح بمغ العربية اتلجامعوالقانوني لمنظومة ا
 (. 93.67)(، وزن مئوي بمغ 2.81)

الثقافي مستقبل ال إجماع الخبراء األكاديميين حول آفاق -6
(، 2.90، بوسط مرجح بمغ )العربية اتلجامعلمنظومة ا

 (.96.67ووزن مئوي بمغ )
األمني مستقبل ال إجماع الخبراء األكاديميين حول آفاق -7

(،  2.81، بوسط مرجح بمغ )العربية اتلجامعلمنظومة ا
 (.93.67ووزن مئوي بمغ )

)لإلجابة  :لجامعات العربيةلمنظومة امستقبمية الرؤية ال
 عمى السؤال الثالث(.

في ضوء نتائج استقصاء آراء الخبراء حول مالمح أفاق    
من التباين في بيئات  ون المستقبل، ورغم ما يجده الباحث

الجامعات العربية، واالختالف في إمكاناتيا المادية، وتفاوت 
بالمنحى  ون يأخذ ون ن الباحثفي قدراتيا البشرية، فإ

الطبوغرافي العام نسبيًا في تقديم مقاربة لمالمح مستقبل 
خالل العشر  ون الباحث ، إذ يتوقعالجامعات العربيةمنظومة 

العربية في  الجامعات مالمح مستقبل منظومةسنوات القادمة 
المعرفية، والعممية والتكنولوجية، واالقتصادية، المجاالت )
، وفق أولويات لقانونية، والثقافية، واألمنية(والسياسية وا

 اىتماماتيا المستقبمية التالية:

تسارع وتيرة العالقة المستقبمية بين الجامعات العربية في  -أ
مجال التقدم العممي والتكنولوجي، ومن أبرز بدائل مالمح 
مستقبل منظومة الجامعات العربية أثناء: الخمس سنوات 

م(: استخدام االبتكارات 3130 -م 3107القادمة )
 التكنولوجية الحديثة في إنتاج المعرفة العممية التطبيقية،
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تخصصات  استحداثو  ،الخبرات البحثية والتكنولوجية تبادلو 
 بيئةتييئة و  سوق العمل، ومتطمبات حاجاتتمبي جديدة 

حاضنة لتطبيقات التكنولوجيا في مجال اإلبداع العممي 
ن في نقل اإلنجازات العممية ، والتعاو والبحث والتطوير

 والتكنولوجية لمدول المتقدمة.

اطراد العالقة المستقبمية بين الجامعات العربية في  -ب
المجال الثقافي، ومن أبرز بدائل مالمح مستقبل منظومة 

 -م 3107الجامعات العربية أثناء: الخمس سنوات القادمة )
و الوطن م(: تعميق االنتماء والوالء لدى الطمبة نح3130
، تنمية القيم األخالقية األكاديمية لدى العاممين فيياو  العربي،

، والتطرف الديني لدى الشباب الفكري  الغمو والحد من 
في دراسة الظواىر المراكز البحثية والعممية  والتكامل بين
تنمية اليوية العربية ، و وتقديم المعالجات والحمول االجتماعية

.  وخالل: العشر سنوات الشبابواإلسالمية السميمة لدي 
التنوع  م(: تبادل الخبرات في إثراء3136 -م 3107القادمة )

تحقيق التقارب بين ثقافة الحرم ، و الثقافي في المجتمعات
 .الجامعي وثقافة المجتمع

تصاعد العالقة المستقبمية بين الجامعات العربية في  -ج
منظومة المجال المعرفي، ومن أبرز بدائل مالمح مستقبل 
 -م 3107الجامعات العربية أثناء: الخمس سنوات القادمة )

م(: تفعيل قنوات االتصال بالمكتبات اإللكترونية بين 3130
األكاديمي  موحدة لالعتماد عممية بناء معاييرالجامعات، و 

تفعيل البحوث العممية المشتركة بين و  ،وضمان الجودة
ل: العشر . وخالالباحثين في مختمف التخصصات العممية

م(: التعاون في تدريب 3136 -م 3107سنوات القادمة )
وتأىيل طمبة الجامعات، وتكامل الخبرات بين الكوادر 
اإلدارية واألكاديمية، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين 

 الجامعات العربية.

تطور العالقة المستقبمية بين الجامعات العربية في  -د
أبرز بدائل مالمح مستقبل منظومة المجال االقتصادي، ومن 

 -م 3107الجامعات العربية أثناء: الخمس سنوات القادمة )
التعميم، والتدريب، )في مختمف مجاالت  االستثمار م(:3130

قامة شراكة فاعمة (، و واالستشارات، والبحث والتطوير مع ا 
مصادر تمويمية جديدة  القطاع الصناعي والخدمي، وتوفير

المختمفة. وخالل: العشر سنوات ية أنشطتيا تمكنيا من مواج

مشتركة تساعد  بيئة م(: تييئة3136 -م 3107القادمة )
تالءم قوى عاممة  يا، وا عدادإنتاج المعرفة وتطبيق عمى

 سوق العمل. متطمبات

نمو العالقة المستقبمية بين الجامعات العربية في المجال  -ه
برز بدائل مالمح السياسي والقانوني، والمجال األمني، ومن أ

مستقبل منظومة الجامعات العربية أثناء: الخمس سنوات 
 اإلبداعسياسات  تشجيع م(:3130 -م 3107القادمة )

، وتفعيل في مجاالت العمم المختمفة واالبتكار العممي
جذب االستثمارات المحمية والخارجية في مجال سياسات 

في  الالمركزيةاإلدارة ، والتوجو نحو التعميم والتدريب والبحث
أمن واستقرار  تحقيقفي  مواجية التغيرات بمرونة، والتكامل

 -م 3107العربي. وخالل: العشر سنوات القادمة ) المجتمع
قيم الديمقراطية والعدالة والسالم  م(: التواصل لتنمية3136
، قضايا اإلرىاب والتطرف والغمو الفكري  ، ومعالجةوالحرية
من االستقاللية والحرية مساحات واسعة  عبر والتحرك

البحوث العممية لمعالجة قضايا  ، والتكامل فياألكاديمية
تبادل الخبرات في مجال التوعية ، و الصراع داخل المجتمعات

 .والتثقيف الوطني والقومي لمشباب

 الدراسة: توصيات
 :يتالبال ون يوصى الباحثنتائج الدراسة،  ي ضوءف   
مات جامعات عربية تحرك الجامعات نحو تشكيل منظو -0

جزئية مثل )منظومة جامعات التعاون الخميجي، منظومة 
جامعات شمال أفريقيا، منظومة جامعات القرن األفريقي، 

اليالل الخصيب، منظومة جامعات النيل( منظومة جامعات  
وفقًا لمتقارب الجغرافي والثقافي لمتييئة لتشكيل منظومة 

 الجامعات العربية الموحدة.
مجمس أعمى لمتعميم العالي العربي لرسم سياسة  إنشاء -3

 عربية مشتركة بين الجامعات.
قيام المجمس األعمى لمتعميم العالي بترجمة الرؤية  -2

 المستقبمية إلي خطط وبرامج وأنشطة تنفيذية.

 لدعم بين الجامعات  إنشاء صندوق عربي مشترك -0
 الخطط والبرامج واألنشطة. وتمويل

 ومات مشتركة بين الجامعات العربيةتأسيس قاعدة معم -2
 .لضمان نجاح الخطط والبرامج واألنشطة
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ربط الجامعات العربية بشبكة إنترنت موحدة لتسييل  -6
 تبادل المعمومات والبيانات.

 مقترحات الدراسة:
 ة:تاليالدراسات ال ون يقترح الباحث النتائج والتوصياتفي ضوء 

ا بين الجامعات لتوطين التكنولوجيالتخطيط اإلستراتيجي -
 العربية.

المجال العربية في  اتإستراتيجية لمشراكة بين الجامع -
 )الثقافي، والمعرفي(.

التحالف اإلستراتيجي بين الجامعات العربية في المجال  -
 األمني.

تصور إستراتيجي لمتكامل االقتصادي بين الجامعات  -
 العربية.

 :قائمة المراجع
والمستقبل"، (" الغيب 3116إلياس، بمكا ) -1

 مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان.

ه(" نحو 0032آل ناجي، دمحم عبد هللا ) -2
برنامج عممي لتنمية الدور األمني لممؤسسات 

مقدمة لندوة المجتمع ، التربوية"، ورقة عمل
واألمن المنعقدة بكمية الممك فيد األمنية 

فبراير، من  30-33بالرياض خالل الفترة من 
االنترنت:  الموقع عمى

http://www.minshawi.com/other/najy.ht

m. 

(" رؤى 0992حجاج، عبد الفتاح أحمد ) -3
مستقبمية إلعداد المعمم العربي في ضوء 

مجمة كمية   تحديات القرن الحادي والعشرين"، 
التربية، جامعة اإلمارات، مؤتمر تربية الغد في 
العالم العربي:رؤى وتطمعات، المنعقد خالل 

 ديسمبر، العين.37-30من  الفترة

(" العولمة 3110الخضيري، محسن أحمد ) -4
 االجتياحية"، مجموعة النيل العربية، القاىرة.

(" الجامعات العربية 0997درة، عبد الباري ) -5
وتحديات القرن الحادي والعشرين"، المؤتمر 
العممي المصاحب لمدورة الثالثين لمجمس 

لمة اتحاد الجامعات العربية، بعنوان العو 
 النوعية في التعميم الجامعي

 العالي، المنعقد بجامعة صنعاء، اليمن. 

(" من معالم 0988الرشيد، دمحم أحمد ) -6
 استشراف

 المستقبل في الوطن العربي في القرن الحادي  
والعشرين"، رسالة الخميج العربي، العدد 

 (، الكويت.032)

(" مقدمة في 3110زاىر، ضياء الدين ) -7
 -أساليب  -قبمية: مفاىيمالدراسات المست
، مركز الكتاب لمنشر، المركز 0تطبيقات"، ط

 العربي لمتعميم والتنمية، القاىرة.

(" 3112زكي، أحمد عبد الفتاح وآخرون ) -8
الدراسات المستقبمية" دار المسيرة لمنشر 

 ، عمان، األردن.0والتوزيع، ط

("دور 3112السيد، منير محمود بدوي ) -9
واقع وآفاق المستقبل: الجامعة بين تحديات ال

رؤية نظرية"، المؤتمر السنوي الثامن عشر 
لمبحوث السياسية، التعميم العالي في مصر 

المستقبل، مركز البحوث خريطة الواقع واستشراف 
 والدراسات السياسية، القاىرة.

(" استشراف 3106الشربيني، غادة حمزة ) -11
مستقبل الجامعات العربية في سياق 

ة"، المؤتمر العربي السادس التصنيفات الدولي
لضمان جودة التعميم العالي، المنعقد خالل 

 الفترة من ، جامعة الخرطوم.

(" األمن القومي 3111الشيباني، ياسين ) -11
مجمة كمية التجارة  )رؤية مستقبمية("،

واالقتصاد، عدد خاص بأبحاث المؤتمر 
-32العممي الخامس، المنعقد خالل الفترة 

 عاء، اليمن.أكتوبر، جامعة صن32

(" اإلدارة 0999الطويل، ىاني عبد الرحمن ) -12
مفاىيم وأفاق"، دار وائل لمنشر،  -التعميمية 
 عمان.
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(" الدراسات 3116عامر، طارق عبد الرؤف )  -13
أىدافيا"، دار  -أساليبيا -المستقبمية: مفيوميا

 ، القاىرة.0السحاب لمنشر والتوزيع، ط

ب (" أسالي3118عامر، طارق عبد الرؤف  ) -44
الدراسات المستقبمية"، دار اليازوري العممية 

 لمنشر والتوزيع ، عمان، األردن.
(" 3100عبد الوىاب، جودة عبد الوىاب ) -15

سياق اإلبداع العممي وبناء مجتمع المعرفة 
دراسة ميدانية لتصورات األكاديميين العرب 
بجامعة السمطان قابوس"، حوليات اآلداب 

الحادية والثالثون،  والعموم االجتماعية، الحولية
تصدر عن مجمس النشر العممي، جامعة 

 الكويت، الكويت.
(" 3102العريقي، منصور دمحم إسماعيل ) -16

اإلدارة اإلستراتيجية"، الطبعة الثانية، مركز 
 األمين لمنشر والتوزيع، صنعاء.

(" اإلدارة 3113عشيبة، فتحي درويش ) -17
الجامعية في مصر بين التفاعل مع التحديات 

عاصرة ومشكالت الواقع"، المؤتمر العممي الم
التربية ومستقبل التنمية البشرية في  الرابع

الوطن العربي عمى ضوء تحديات القرن 
الحادي والعشرين"، المنعقد خالل الفترة من 

أكتوبر، كمية التربية الفيوم، جامعة 30-33
 القاىرة، مصر.

(" التحديات التي 3111العناد، مجذاب بدر ) -18
لتعميم العالي في القرن الحادي تواجو ا

والعشرين وضرورة تحديث اإلدارة الجامعية"، 
الندوة الدولية حول االتجاىات الحديثة في 

-00التعميم العالي، المنعقدة خالل الفترة 
 نوفمبر، جامعة عدن، اليمن.02

(" ثقافة 3111غميون، برىان وسمير أمين ) -19
 ، دار الفكر،3العولمة وعولمة الثقافة"، ط

 دمشق.

(" التخطيط 3112فيمي، دمحم سيف الدين ) -21
أسسو وأساليبو ومشكالتو"، مكتبة  -التربوي 

 .األنجموا المصرية، القاىرة

القيسي، ماىر فاضل وعبد الجبار عبد هللا  -21
(" مدخل إلي اإلدارة 0999الشيباني )

الكتاب الجامعي، دار جامعة عدن التربوية"، سمسمة 
 لمطباعة والنشر، اليمن.

(" االستشراف مناىج 3117ورنيش، إدوارد )ك -22
استكشاف المستقبل"، ترجمة: حسن الشريف، 

 ، الدار العربية لمعموم ناشرون، بيروت.0ط

(" مالمح التغير في 0996دمحم، عنتر لطفي ) -23
منظومة إعداد المعمم في ضوء التحديات 

(، مجمة التربية، كمية 26العدد) المستقبمية"،
 ، القاىرة.التربية، جامعة األزىر

(" دور 3101محمود، عواصف شاكر ) -24
 استشراف 

المستقبل في التخطيط الناجح لممنظمة: دراسة 
(، مجمة 09(، العدد)6تحميمية نظرية"، المجمد)

تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، 
 العراق.

 (" تنافسية التعميم 3113مصطفى، أحمد سيد ) -25

الحادي والعشرين: الجامعي العربي في القرن 
 دعوة 

 لمتأمل"، مجمة التربية، جامعة الزقازيق، مصر.

(" التحديات التي تواجو 3112مطير، دمحم ) -26
التعميم العالي في الجميورية اليمنية الواقع 
والرؤية المستقبمية"، بحث منشور، المركز 

 الوطني لممعمومات، اليمن.

(" الدراسات 3102منصور، دمحم إبراىيم ) -27
بمية: ماىيتيا وأىمية توطينيا عربيًا"، المستق

ورقة عممية مقدمة إلي فعاليات ورشة عمل 
منتدى الجزيرة السابع، المنعقدة خالل الفترة 

 مارس، الدوحة، قطر. 08-06من 

(" الدور الثقافي 0999نجيب، عصام ) -28
لمجامعة بين خصوصية الحداثة وتنافسية 
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داب، العولمة"، المؤتمر العممي الرابع لكمية اآل
"الثقافة العربية بين العولمة والخصوصية" من 

 مايو، جامعة فيالدلفيا، عمان. 0-6

(" معوقات 3110نصار، عمى عبد الرؤوف ) -29
أداء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات 

المصرية: دراسة ميدانية"، رسالة دكتوراه غير 
 منشورة، كمية التربية ، جامعة األزىر، القاىرة.

(" رؤية مستقبمية 3113نصر، دمحم عمى ) -31
لجامعة المستقبل في الوطن العربي في ضوء 

متغيرات وتحوالت الحاضر والمستقبل"، 
المؤتمر القومي السنوي العاشر)العربي الثاني( 

لمركز تطوير التعميم الجامعي، جامعة 
المستقبل في الوطن العربي، المنعقد خالل 

ديسمبر، جامعة عين  38-37الفترة من 
 ىرة.شمس، القا

(" التربية 3113ىارون، نعمت أحمد حافع ) -31
وبعض إشكاليات التوجو التنموي الديمقراطي 
لمثقافة العربية"، المؤتمر العممي الرابع، التربية 

ومستقبل التنمية البشرية في الوطن العربي 
عمى ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين، 
 كمية التربية الفيوم، جامعة القاىرة، مصر.

("اتجاىات 3113لي، الياللي الشربيني )اليال -32
حديثة في تمويل التعميم الجامعي"، المؤتمر 
القومي السنوي العاشر)العربي الثاني( لمركز 
تطوير التعميم الجامعي"جامعة المستقبل في 

-37الوطن العربي"، المنعقد خالل الفترة من 
 ديسمبر، جامعة عين شمس، القاىرة.38

ي سياسات التغيير ( "بحث ف0992اليونسكو ) -33
والنمو في مجال التعميم العالي"، منظمة األمم 

 المتحدة لمتربية والعموم والثقافة، باريس.

( "إعالن بيروت حول التعميم 0998اليونسكو ) -34
العالي في الدول العربية لمقرن الحادي 

والعشرين"، مؤتمر أي تعميم عال لمعالم العربي 
د خالل في القرن الحادي والعشرين، المنعق

 مارس، بيروت. 2-3الفترة من 

( "التعميم العالي في القرن 0998اليونسكو ) -35
الحادي والعشرين: الرؤية والعمل"، المؤتمر 
العممي لمتعميم العالي، منظمة األمم المتحدة 

-3لمتربية والعموم والثقافة، خالل الفترة من 
 أكتوبر، باريس.9
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