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  األمن المعرفى القومى 
  بين 

  تسويق الخدمات الجامعية وتحقيق األهداف المجتمعية
  البيئة برنامج مقترح لتفعيل قطاع خدمة المجتمع وتنمية "  

  "بالجامعات المصرية 
  (*) يحيى على زهران/ د.أ

  
  
 

  :يد تمه

أقدم هذه الورقة البحثية بين يدى واقع حال يتسم بمتغيرات إقتصادية وإجتماعية وثقافية 

محلية ودولية شديدة التعقيد ، سريعة الخطى ، موجهة األهداف ، حاسمة النتائج ، تدعو كل أمة إلى 

محملة بركام اآلليات إستنفار طاقاتها وإمكاناتها الفكرية والمادية للتعامل الرشيد مع هذه المستجدات ال

  .العلمية والتكنولوجيه عالية األثر ، واضحة النوايا 

وتمثل الجامعات ومراكز البحث العلمى ، بأى أمة ، درعها الواقى ومالذها الركين ، للتعامل   

وال شك أن لمصر ثقالً حضارياً وعلمياً تعززه . مع الصدمات المعرفية المتوالية لتلك المتغيرات 

ة بشرية هائلة ، وإمكانات معملية ومختبرية عريضة ، وخبرات وطنية عالية المستوى طاقة بحثي

وثيقة الصلة بالتراث العلمى العالمى المتجدد فى شتى فروع المعرفة ، يمكنها من مواجهة تحديات 

البقاء الفاعل ، الذى يستدعى دون إبطاء تحقيق المعادل الموضوعى القومى بين ما نمتلكه من معرفة 

  .وما نستخدمه منها 

والمشكلة التى تطرحها هذه الورقة البحثية ، والبرنامج الذى تقترحه يقوم على عدد من   

  :اإلفتراضات األساسية 

   أن تلك المتغيرات المحلية والدولية قد دهمتنا قبل أن تستقر أى من المحددات التنظيمية واإلدارية ١

وإنه من غير المتوقع فى . وتسويق المعرفة الجامعية والتشريعية المتصلة بفكر توجيه وإدارة 

ضوء المعلن من أهداف ، والمستخدم من آليات ، والمشاهد من أنشطة بقطاع خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة بجامعاتنا الوطنية، أن تتحقق على المدى القريب معدالت إلستخدام المعرفة ، تتالءم 

  .وطبيعة وحجم هذه التحديات 

العميل األول ، الذى تستهدفه الخدمات الجامعية فى ضوء التوجهات الراهنة واإلشارات    أن ٢

، من رجال أعمال وكبار مستثمرين وإتحاد ) تسويق الخدمات الجامعية(القوية لدعم أنشطة 

إلخ ، هو عميل قادر على إجتذاب بل وإستقدام أفضل الباحثين والخبراء ، وبناء ... صناعات  

، تستهدف به الجامعات دعم موارد ) محتمل(ل والمختبرات ، ومن ثم فهو عميل أحدث المعام

الذى يطرحه البرنامج ) الحيوى(غير أن العميل . تمويلها الذاتى ، وهذا مطلوب ومشروع 

                                                           
أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى ، ومدير مركز الخدمات اإلرشادية (*) 

  . جامعة المنصورة -واإلستشارية الزراعية ، كلية الزراعة 

  إن الجامعة التى تحلق بعيداً عن 
 همـــــوم مجتمعها ، تستحق أن 
تتخــلف وراء إحتياجــــات هذا 

  .المجتمع  



  

  
  

٢  
  

المقترح ، هو القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية الوطنية فى شتى مجاالت اإلنتاج والخدمات 

 ، بشكل ينعكس على إفتقاد الدعم  وغير المنشغلة بإستخدام المعرفةغير المدركة أو الواعية

المعلوماتى لقطاع الخدمات ، وتفكك األنظمة المعرفية النوعية ، وغياب أنشطة بناء وإدارة أدلة 

التدريب والتنمية النوعية ، ومن ثم على مستوى أداء الخدمات الحيوية وإستثمار القدرات 

) بتحقيق األهداف المجتمعية(ويرتبط ذلك كله . الخ ..منتجاتنا الوطنية البشرية وفرص المنافسة ل

  .، إرتباطه الوثيق باألمن المعرفى القومى 

    إن دعوة القيادة السياسية العليا فى مصر لضرورة تطوير القاعدة العلمية الوطنية ينبغى أن ٣

إللغاء التدريجى غير المتوان وفقا فا. ينظر إليها فى هذا السياق ، ضمان األمن المعرفى القومى 

إلتفاقية الجات لكافة أشكال الدعم عدا تلك المتصلة بالبحوث ودعم نظم التطوير والخبرة ، 

يستبقى لمصر ميزة تنافسية كامنة فى ضوء إمكاناتها العلمية العالية ، وعلى الهيئات العلمية 

  .القومية من هذه اإلتفاقية والبحثية الوطنية أن تسعى من خاللها لتعظيم اإلستفادة 

   إن قضية إستخدام وتسويق المعرفة الجامعية فى هذا اإلطار تقتضى طرحاً مختلفاً للمداخل ٤

واآلليات واألنشطة ، ال يقنع بمجرد إلقاء الضوء على القدرات الجامعية متمثلة فى الخدمات 

م فى إبراز الميزة التنافسية لتلك البحثية التطبيقية ، وال بإعداد الدالئل التوضيحية التى تسه

تسويق (الخدمات وتحفيز الطلب المجتمعى عليها ، وإن كان ذلك كله من صميم هذا النشاط 

برنامج قومى وإنما يقتضى ذلك إيضاً وبدون إبطاء التفكير فى . ومرتكزاته) الخدمات الجامعية

، يسعى نحو حشد طاقات هذا لتفعيل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية 

القطاع ، وتوظيفها من أجل توجيه وإدارة المعرفة الجامعية ، وتحقيق أقصى معدالت إلستخدام 

   . تلك المعرفة

وتحاول هذه الورقة البحثية أن تضع بين يدى المشتغلين واألهم المنشغلين بخدمة المجتمع وتنمية   

  . ، وآلياته ، ومراحله ، وأنشطته ، وإجراءاته أهدافه: البيئة فى مصر مالمح هذا البرنامج 

  :وتتبقى بعد ذلك عدة مالحظات هامة تتصل بمقدم الورقة ، ثم بالورقة البحثية ذاتها شكالً ومضموناً 

أ   تستند هذه الورقة فى عرضها لخلفية البرنامج المقترح على دراسات عديدة سابقة للباحث فى 

، ) بالتطبيق على القطاع الزراعى( المعرفة الجامعية مجاالت معوقات وتوجيه وإستخدام

باإلضافة لعدد من البرامج التى نفذها مركز الخدمات اإلرشادية اإلستشارية الزراعية بجامعة 

معوقات إستخدام المعرفة ، إدارة األنظمة المعرفية اإلقليمية ، ومستقبل : المنصورة فى مجاالت 

خ وهى البرامج التى شغل مقدم الورقة مديراً تنفيذياً أو باحثاً ال..الخدمات اإلرشادية الزراعية 

كما تستند على إهتمام متزايد ولصيق بمجال إدارة وإستخدام المعرفة الجامعية أسفر . رئيسياً لها 

على جائزة أفضل ) محمد عبد المجيد محمد. أ(مؤخراً عن حصول مقدم الورقة وأحد تالمذته 

  .د الجامعات العربية فى محور نظم تطبيق نتائج البحوث العلمية بحث علمى على مستوى إتحا



  

  
  

٣  
  

 غير أن هذه الورقة البحثية برغم عالقتها الوثيقة بخبرات الباحث وإهتماماته وتخصصه ب   

الدقيق تبقى دون مستوى الحكم القاطع على التوجهات الراهنة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أو 

ومن ثم فال .  الجامعية أو غيرها من قطاعات وأنشطة العمل الجامعى الوطنى على الطاقة البحثية

، ومازالت ، فى  يجب النظر إليها فى إطار تجاهل اإلنجازات التى حققتها هذه القطاعات والقوى

وإنما ينبغى أن ينظر إليها كمحاولة وإجتهاد معرض للخطأ فى  . صناعة التقدم والتنمية فى مصر

حاته أو فى كثيرها ، يسعى للفت أنظار الرأى العام العلمى الجامعى لبعض جوانب قليل من أطرو

القصور الهيكلية والوظيفية التى يضعها الباحث أمام الخبراء والمخططين ومتخذى القرارات المعنيين 

  .بإدارة وتوجيه قوى الفعل الجامعى الوطنى بشتى مجاالته 

ال  هذه الورقة البحثية ، ومن ثم مالمح البرنامج المقترح ، جـ   وأخيراً فإن الباحث يثق بأن طرح

بمتطلبات ) القيادات الجامعية(يعنى بالضرورة غياب الرؤية الواضحة لقوى الفعل الجامعى 

غير أن جزءاً كبيراً من طاقة هذه  . )مدخالته وعملياته ومخرجاته(تحسين الواقع الجامعى 

نشطة البنيان الجامعى الوطنى ووحداته العريضة ، وفى القوى يستهلك فى المتابعة الدورية أل

مواجهة تحديات المستقبل البحثى والتعليمى الجامعى بشكل قد ال يمكنها من اإلستغراق الكامل 

قطاع خدمة المجتمع (فى بناء برامج تسعى لتفعيل أحد القطاعات الجامعية الحديثة والحيوية 

  . رات ألهداف وآليات البرنامج وأنشطته وإجراءاته بما يمثله ذلك من تصو) وتنمية البيئة

  :ويقوم بناء هذه الورقة البحثية على محورين رئيسيين   

أهداف ومحددات فعالية قطاع خدمة المجتمع وتنمية : (ويعرض لخلفية البرنامج : األول 

  ) .البيئـــــــــة

ألية -المراحل واألنشطة-جرائيةأهدافه اإل-األهمية(ويتناول البرنامج المقترح من حيث :الثانى 

  ). التنفيذ

   
  
  

     النموذج التصورى لعالقة أهداف القطاع بمحددات فعاليته١    

نموذجاُ تصورياُ لعالقة أهداف البرنامج اإلجرائية باألهداف األساسية ) ١شكل (يطرح   

 تحقيق هذا القطاع الحيوى والعامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالمحددات التى تؤثر على

  :وذلك من خالل العالقة التصورية التالية . ألهدافه 

  : هناك عدد من األهداف األساسية والعامة التى ينبغى أن يسعى إليها القطاع ، وهذه األهداف هى -أ

 Fundamental حيث يعد هذا الهدف بمثابة هدف أساسى :ضمان األمن المعرفى القومى 

Objective ترك فيه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع باقى القطاعات الجامعية البحثية  يش

  .والتعليمية 

١  

  ]ت فعالية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةأهداف ومحددا[ أوالً       خلفية البرنامج 
  



  

  
  

٤  
  

  

  

  
  نموذج تصورى لعالقة أهداف ومحددات قطاع خدمة المجتمع) ١(شكل 

  وتنمية البيئة باألهداف اإلجرائية للبرنامج
  

 التى ينبغى أن General Objectivesهداف العامة وهو أول األ: إدارة األنظمة المعرفية البيئية 

يسعى إليها القطاع ، من خالل دوره المحورى والقائد فى إنهاض هذه األنظمة ، وإستكمال دورة 

  .حياة المعرفة فى مختلف األنشطة اإلنسانية فى المجتمعات المحلية 

مجتمع، وتمثل هذه الوظيفة  من بحث، وتعليم، وإرشاد وخدمة :دعم الوظائف الجامعية الرئيسية 

ثانى األهداف العامة التى ينبغى أن يسعى إليها هذا القطاع من خالل المداخل واآلليات المستخدمة 

.  

 هناك عدد من المحددات الرئيسية التى يمكن أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على فعالية ومستويات -ب

  :تحقيق أهداف القطاع السابق اإلشارة إليها وهى 

  .ية أشكال إنتاج وتوجيه الطاقة البحثية الجامعيــة كفا

  .فعالية اإلطار التنظيمى والتشريعى إلستخدام المعرفـة 

  .ـــة بالقطاع ـمالءمة المداخل واآلليات المستخدمـ

 وتمثل أهداف البرنامج المقترح لتفعيل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية -جـ

ئية يقترحها النموذج لمواجهة وتعظيم نقاط السلب واإليجاب لمحددات أهداف القطاع أهدافاً إجرا

  :بما ينعكس على تحقيق األهداف األساسية والعامة لذلك القطاع وهذه األهداف اإلجرائية هى

  .بلورة رؤية واضحة عن إمكانيات وممكنات القطــاع 

  .ع تصميم وصياغة برامج نوعية لوحدات القطـــــــــا

٢  

٣  

٤  

٧  

٦  

٨  

٥  

  تصميم وصياغة برامج 
  نوعية لوحدات القطاع

  فعالية اإلطار التنظيمى 
  والتشريعى إلستخدام المعرفـة

  وضع خطة تنفيذية 
  للقطاع المستهدف

  ضمان األمن المعرفى القومى

  إدارة األنظمة المعرفية البيئية

  كفاية أشكال إنتاج وتوجيه 
 الطاقة البحثية الجامعيــــــة

  مة المداخل مالء
  واآلليات المستخدمة بالقطاع

  بلورة رؤية واضحة عن   إمكانيات وممكنات القطــاع

  دعم الوظائف 
  الجامعية 
  الرئيسية

٩ ٨ 

٥ 

٤ 

٦ 

٧ 

١ 

٢ 

٣ 



  

  
  

٥  
  

  . للقطاع المستهدف Action Planوضع خطة تنفيذية 

  
  

     األهداف األساسية والعامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة٢
  

(5)

(4)

(6)

(8)(9)

(7)

(1)
(2)

(3)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضمان 
  األمن المعرفى القومى

  إدارة   
  األنظمة المعرفية البيئية

  دعم   
الوظائف الجامعية األساسية 

  

  بعاد الهدفأ  األهداف األساسية والعامة

  ضمان 

  األمن المعرفى القومى 

    :يقصد به

حق األمة فى أن تزود عن وجودها ، إستناداً لقدراتها المؤسسية  •

البحثية والتعليمية واإلستشارية ، وإعتماداً على فكر وخبرة باحثيها 

وعلمائها فى مؤسسات البحوث والتطوير والخبرة ، من خالل حشد 

مكانات المادية والبشرية والتنظيمية والتى وإدارة وإستخدام كامل اإل

تزخر بها الوحدات والمراكز البحثية والتعليمية الوطنية التى توظف 

  .فى مجاالت إنتاج وإستخدام المعرفة 

وذلك بالسعى لتجنيب قطاعات المجتمع اإلقتصادية واإلجتماعية  •

 اآلثار السلبية للصدمات المعرفية الناجمة عن المتغيرات الدولية

المتسارعة والموجهة األهداف ، وتهيئة المجتمع لمواجهة التغيرات 

  .فى ميادين العمل واإلنتاج والخدمات 

  إدارة 

  األنظمة المعرفية البيئية 

    :يقصد به

إقليمى (مجموعة األنشطة التحليلية والبنائية التى يضمها برنامج  •

 ، يستهدف كشف وتحليل العالقة بين مجموعة أطراف) غالباً

رسمية وغير رسمية بعناصرها البشرية والمادية والتنظيمية 

تسعى نحو إنتاج وحفظ ) كأطراف فرعية للنظام المعرفى البيئى(

ونقل وإستخدام المعلومات والمعارف المتصلة بالوظائف الحيوية 

  .فى مجـاالت النشاط اإلنسانى المجتمعى 

٩  
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  أبعاد الهدف  األهداف األساسية والعامة

بإعانة هذه األنظمة على إستكمال دورة حياة المعرفة فى كافة وذلك  •  

األنشطة األساسية بالمجتمع ، وخلق إطار مشترك رسمى غير 

شخصى ، مستقر ومستمر للتعاون بين هذه األنظمة الفرعية البيئية 

.  

ويتـم ذلك بإنهاض هذه األطراف ومساعدتها للتعاون فيما بينها  •

بشكل أكثر فعالية ، مـن خالل تبـنى ألداء تلك الوظائف الحيوية 

الجامعـات وبخاصـة اإلقليميـة منهـا لـدورمحورى وقائد 

إلدارة األنشطة اإلنسانية فى مجتمعاتها المحلية ، والتى يتخلق عنها 

بالضرورة نظام معرفى بيئى بأنظمته المعرفية البيئية الفرعية ، 

ونقلها ) ليمىالتع(وحفظها ) البحث(التى تعنى بإنتاج المعرفة 

  ) .اإلنتاجى(وإستخدامها ) اإلرشادى والتنفيذى(

  دعم 

الوظائف الجامعية 

  األساسية

    :ويقصد به

خلق الطلب على الخدمات  الجامعية ، وإستعادة الجامعة لمكانتها  •

كبيوت خبرة محلية ، من خالل دعم أنشطة تسويق وإستخدام 

فير موارد للتمويل المعرفة الجامعية ، األمر الذى ينعكس على تو

الذاتى وتنشيط ودعم الوظائف البحثية والتعليمية واإلرشاية 

  . الجامعية

وذلك بهدف إنهاء ظاهرة اإلهدار المنتظم للموارد البحثية والتعليمية  •

الجامعية ، والتى تتبدى فى صورة تواضع معدالت إستخدام نتائج 

اجية الفعلية ، البحوث العلمية ، وعزلة الباحثين عن األوضاع اإلنت

وتراجع التوافق التعليمى الطالبى والمهنى المستقبلى لخريجى 

الجامعات ، وتخلف اإلرشاد الجامعى عن إحتياجات المجتمعات 

  .المحلية 
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        محددات فعالية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة٣ 
   

 المؤثرة فى مستوى فعالية سوف نحاول فى هذا الصدد ، عرض عدد من المحددات الفرعية   

وسوف نعطى إستنادا لخبرة الباحث بالقطاع الزراعى وللدراسات التى . تحقيق القطاع ألهدافه 

قام بها والبرامج التى نفذها مركز الخدمات اإلرشادية واإلستشارية الزراعية بجامعة المنصورة ،   

ى المتوقع خالل السنوات القادمة فى تقديرا يعكس المستوى السائد لكل محدد فرعى ، وكذا المستو

بمؤشرات األهداف المعلنة ، واألليات المستخدمة ، واألنشطة ) ثبات التوجهات الحالية(ضوء 

  .المشاهدة 

(5)

(4)

(6)

(8)(9)

(7)

(1)
(2)

(3)

  
   

  
  

  كفاية 
أشكال إنتاج وتوجيه الطاقة 

  البحثية الجامعية 

  فعالية  
اإلطار التنظيمى والتشريعى 

  إلستخدام المعرفة

  مالءمة  
 واألليات المداخل

      المستخدمة بالقطاع

  المستوى  المحددات الرئيسية والفرعية 
 المتوقع  الحالى  
       : كفاية أشكال إنتاج وتوجيه الطاقة البحثية الجامعية-١
  **  **  .شاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئةمستوى توازن أنشطة البحث والتعليم واإلر •

  **  **  .قاتهم المهنية بالهيئات الدولية والمحليــــة القدرات اإلتصالية للباحثين ومستوى عال •

توفر الحافز األدبى والمعنوى ألداء الوظائف الجامعية لعضو الهيئة  •

  .الجامعية

**  **  

  **  **  .الخبرات الميدانية واإلتصال بالمنتجين واإلحاطة بمشكالت اإلنتاج الفعليـة  •

  **  **  .الت المحليـــــــة تنوع مصادر األفكار البحثية ومقابلتها للمشك •

  **  *.  إرتفاع  الجدوى التطبيقية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية  إلنتاج الباحثين  •

  **  * . المعدالت المالئمة لتطبيق وإستمرار البحوث ذات الجدوى التطبيقية العالية  •

  **  *  . توجيه البحـوث غلبة التعاقد وحل المشكالت اإلنتاجية على أغراض الترقية العلمية فى  •

فعالية الجهود المبذولة لتطبيق نتائج البحوث بعد مرحلتى النشر والتعريـف  •

.  

**  **  

  **  **  . إستعادة الجهات البحثية لثقة جهات اإلنتاج والخدمات فى أهمية ودور البحث العلمــى  •
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  **  *  .قـى وجود نسب مالئمة من إنتاج الباحثين بالمراحل النهائية للمسار التطبي •

توفير دعم منتظم وكاف من القطاعات اإلنتاجية للقطاعات البحثية النوعيـة  •

.  

*  **  

    .متوفر بدرجة محدودة*   .متوفر بدرجة متوسطة **     .متوفر بدرجة عالية *** 
    

  المستوى  المحددات الرئيسية والفرعية 
 المتوقع  الحالى  
  **  **  .ت المعملية والمختبريـــة توفير الجهة البحثية لإلمكانات والتجهيزا •

  **  *  .توفير الجهة البحثية إلمكانات التجريب والتطبيق واسع النطاق للنتائج البحثية •

  **  **  .توفير الجهة البحثية للدوريات المتخصصة والحاسبات ونظم المعلومات المتقدمـــة  •

  **  **  . ـة وجود وإستقرار وكفاءة لجان صياغة السياسات البحثية النوعيــ •

...  قطاعـــــات -مجاالت (علمية أو عشوائية قرارات تمويل البحوث  •

  ) . إلخ

**  **  

  ***  ***  .سيادة األساليب الكمية فى مقابل الفردية وجماعات الضغط فى تقييم اإلنتاج البحثــى  •

  ***  **  .وضوح معايير اإلشراف وإختيار الموضوعات البحثية للدراسات العليــا  •

  **  **  .دى مطابقة التأهيل العلمى الجامعى إلحتياجات المقتصدات النوعية المناظرةم •

       : فعالية اإلطار التنظيمى والتشريعى إلستخدام المعرفة الجامعية -٢
  **  *  )وحدات ذات طابـــع خاص(وأشكال إستخدامها ) أقسام ومعامل(تجنب الخلط بين أوعية إنتاج المعرفة  •

  **  **  .العلمية والعملية إلنشاء الوحدات ذات الطابـــع الخاص توفر الدوافع  •

  **  *  . إنطالق هذه الوحدات من إطار فلسفى وتنظيمى مشتق من التجارب المحلية والعالميــة  •

  **  * .  تلك الوحدات ذات الطابـــع الخاصتوفير موقع ومبنى وتجهيز مالئم وإدارة متخصصة ل •

  *  *  . يلية قوية للوحدات ذات الطابع الخدمى الحيــوى توفير الجامعة لدفعة تمو •

  *  *  )  إلخ.نواب  ووكالء بيئة (الوضوح واإللتزام بمعايير محددة ومعلنة إلختيار ممثلى القطاع  •

  *  *  . ـات حثية المستحدثة وأنشطة الخدمـتخصيص موارد وبرامج مستقلة لتطبيق األفكار الب •

  **  *  ) . ــرة وحدات مناظ-جامعات ( القطاع برات بين وحداتالتبادل المستمر والمنتظم للخ •

  **  *  .  ــوحدات سند القانونى إلستشارات الـوضوح وعدالة وإستقرار قواعد محاسبة العمالء والخبراء وتوفير ال •

  **  *  .  ــة ق الوحدات ألهدافها المعلنلتحقي)  المدعمة-الذاتية (كفاية الميزانيات  •

  *  *  ) .  التغطيــة الصورية لألهداف-تقليص األهداف المعلنة (حالل الهدفى تجنب ظاهرة اإل •

  **  **  . كفاية األنشطة اإلعالمية والتعريفية بدور وإمكانيات الوحدات الخاصة بالجامعــة  •

  **  **  ) .  فئات المستفيدين من النشــاط(إتســاع وتنـــوع قاعدة البرامج  •

  **  *  ). قاعدة بيانات علمية جامعيـــة(ات أعضاء الهيئة الحصر والتسجيل الدقيق لخبر •
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  **  *  . وجود أنشطة مخططة إلنهاء تراخى الجهات المستفيدة وإستعادة الجامعة لثقتهـا •

         : مالءمة المداخل واألليات المستخدمة بالقطاع-٣

  *  *  ) . إلخ..  ترويج - تبادل خبرات - تنسيقية -تعريفية (اإلستخدام المتنوع لألنشطة الثقافية  •

  **  *  ).  بنوك المستحدثات االجامعية(حصر األفكار المستحدثة ونتائج البحوث التطبيقية وإتاحتها  •

  

  المستوى  المحددات الرئيسية والفرعية 

 المتوقع  الحالى  

تصميم وإعداد برامج تدريبية وأدلة تنمية نوعية تغطى إحتياجات القطاعات  •
.  

*  **  

  *  *  .   وخرائط لألنشطة الراهنة والمستقبلية للمجتمع المحلـــى توفير مسوح •
  *  * ).  إلخ...  األنشطة الثقافية- البحث - التدريب-اإلستشارة العلمية(التنوع فى تقديم خدمات  •
  **  *  . اع الخدمى واإلنتاجى باإلقليـمالتوظيف المباشر إلمكانات ومعامل الكليات لصالح القط •
  **  * . أنشطة مشتركة مع معظم هيئات ومؤسسات المجتمع المحلى تقنين روابط و •
  *  *  .توفير قواعد معلومات متجددة عن إحتياجات المستفيدين والعمـــالء  •
إستثارة الجهود التطوعية وتوفير قاعدة متعاونة من القيادات المحلية باإلقليم  •

.  
**  **  

  *  * . بحوث إلى جانب الخبراء الجامعيين اإلستعانة بالخبراء التنفيذيين وخبراء مراكز ال •
  *  *  .تطوير أساليب البحث السريع لتقييم البرامج والمتابعة الميدانية لألنشطة والمشكــالت  •
  *  *  .توليد وتخليق األنشطة بالعمل الفريقى بجانب الرؤى الخاصة واإلبتكارات الفرديـــة  •
  *  *  ) .  هيئات مستحدثـة-مجالس عليا  (إحالل رابطة البرنامج مقابل الرابطة المؤسسية •
  *  *  . اإلستناد للبرامج المخططة مقابل األنشطة المنعزلة لمشكالت المجتمع المحلى •
  *  *.   الجمع بين أسلوب تقدير اإلحتياجات وأسلوب التوجيه المخطط لإلمكانيات  •

وء التوجهات ويعرض الجدول التالى للمستوى الراهن والمتوقع لتلك المحددات فى ض  

، وهو ما يمكن تقديره لباقى القطاعات النوعية فى ضوء )بالتطبيق على القطاع الزراعى(ة الراهن

  . الخبرات المتوفرة عنها 

المستوى 
(%)  

  كفاية 
أشكال إنتاج وتوجيه الطاقة 

  % البحثية الجامعية 

  فعالية 
اإلطار التنظيمى 

والتشريعى إلستخدام 
  %المعرفة 

  مالءمة 
خل واألليات المدا

  %المستخدمة بالقطاع 

  المتوسط العام 
(%)  

  ٤٥  ٣٦  ٤٠  ٥٨  الحالى
  ٥٧  ٤٤  ٥٨  ٧٠  المتوقع
   :والالفت للنظر  

مازالت ) بالحكم على قطاع نوعى منه(أن كافة محددات فعالية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  •

والذى نراه فى (عامة  للقطاع حاليا دون مستوى الحد الحرج الذى يؤمن  األهداف األساسية وال

  %) .٧٥حدود 

فإن التحسن المتوقع خالل )  اآلليات- األنشطة -األهداف (أنه بفرض ثبات التوجهات الحالية  •
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السنوات القادمة لتلك المحددات لن يتجاوز هذا الحد الحرج وستظل الفجوة قائمة بين ما نمتلكه 

  .   من معرفة وما نستخدمه منها 

دالت النسبية فى هذا الصدد اج وتوجيه الطاقة البحثية الجامعية قد حققت أفضل المعأن أشكال إنت •

ليات المستخدمة فى القطاع ، ثم المداخل واآل%)٤٠(اإلطار التنظيمى والتشريعى ، ثم %)٥٨(

)٣٦(%   .  

  

  

  

   

  :تمهيد 

 وبخاصة ينطلق البرنامج المقترح من اإلطار النظرى الذى تم عرضه بخلفية البرنامج ،  

األهداف األساسية والعامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، كما يستند إلى الفهم الكامل لمحددات 

 ، ويمثل هذا اإلطار النظرى سنداُ حيوياُ ألهمية مثل هذا البرنامج ، بشكل يدعو (*)تفعيل هذا القطاع 

الحرج لمحددات فعالية القطاع  إلى طرح عدد من األهدف اإلجرائية للبرنامج تسعى لتخطى الحد 

  .والسعى نحو تحقيق أهدافه التى يأتى فى مقدمتها تحقيق األمن المعرفى القومى 

فى ذات الوقت ، فإن األهداف اإلجرائية التى يطرحها البرنامج والتى ستضطلع بتنفيذها   

الل هذه المراحل لجنة تنفيذية مقترحة سوف تكون أساساُ لمراحل البرنامج وأنشطته التى تتخلق خ

ترجمة لتلك األهداف اإلجرائية ، والتى البد لها من ألية للبرنامج ترعى العالقة الوثيقة والمترابطة 

بين أهداف البرنامج اإلجرائية من جانب ، ومراحله وأنشطته من جانب أخر وذلك على النحو التالى 

:  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

قة أهمية البرنامج بأهدافه اإلجرائية ومراحله وأنشطته وألية وإعتمادا على هذا التصور لعال  

  )  ألية التنفيذ- المراحل واألنشطة -أهدافه اإلجرائية (ثانيا    البرنامج المقترح 

 أهمية البرنامج

  

األهداف 
  اإلجرائية

مراحل وأنشطة
  البرنامج

آلية تنفيذ 
البرنامج 
  وتمويله
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  :     تنفيذه فسوف نعرض لهذا الجزء من الدراسة على النحو التالى 

    . األهداف اإلجرائية للبرنامج المقترح -٢   ) .المبررات واألسانيد( أهمية البرنامج -١

   .البرنامــج  مراحل وأنشطة -٤   . ألية تنفيذ البرنامج وتمويلـه -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات  المصرية :  فى هذا البحث بالقطاعيقصد (*) 
  ) .إلخ... القاهرة ، اإلسكندرية ، المنصورة (الجامعات المصرية  : وبالقطاع الفرعى  
  ) .إلخ... طب ، هندسة ، علوم ، زراعة (الرئيسية القطاعات النوعية  : ويالقطاع النوعى     
... الكليات والوحدات ذات  الطابع الخاص ومراكز البحوث والدراسات   : وبوحدات القطاع     

  .إلخ بالجامعات المصرية بكافة القطاعات النوعية 
  

  (*)) األسانيد والمبررات(      أهمية البرنامج ١ 

  

 التوفيق فى عرض أسانيد ومبررات البرنامج المقترح ، بدرجة ال عند هذه النقطة أسأل اهللا  

وأن أسوق بعض . تحول  دون تفهم المشتغلين بخدمة المجتمع وتنمية البيئة بأولويته وضرورته 

المبررات العلمية الفنية واإلقتصادية وذات الطابع اإلدارى واألخالقى العملى بوضوح يعظم فرصة 

  .والتأييد هذا البرنامج فى الدعم 

   :أولوية األهداف األساسية والعامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة : السند األول

حيث يستمد هذا البرنامج شرعيته بالدرجة األولى من سعيه نحو صياغة عدد من األهداف   

ومن . مة اإلجرائية التى تتعامل مباشرة مع محددات فعالية تحقيق هذا القطاع ألهدافه األساسية والعا

ثم يعد دعم الوظائف الجامعية األساسية فى هذا البرنامج مدخالً رئيسياً ومباشراً إلدارة األنظمة 

المعرفية البيئية بكافة أنشطة مجتمعاتنا المحلية ، ضماناً لقيام الجامعة بدراسة وتحليل الموارد 

 المعرفى بكل نشاط مجتمعى المحلية وتوظيفها ، وكشف وإكتشاف عناصر النظام) البشرية والمادية(

، لمساعدة المجتمع على إيجاد إطر مشتركة للتعاون بين أنظمة البحوث والتطوير والخبرة ، 

وبغير ذلك تمضى مجتمعاتنا . واألنظمة التعليمية والتدريبية اإلرشادية وأنظمته اإلنتاجية والخدمية 

 ، وأنظمة تعليمية وتدريبية فاقدة الصلة المحلية بأنظمة معرفية مفككة ، وأنظمة بحوث وخبرة منعزلة

" ضمان األمن المعرفى القومى " وهنا يتبلور السند األول . بمقتصداتها اإلنتاجية والخدمية المناظرة 

.  

   :تجاوز الحد الحرج لمحددات تحقيق األهداف األساسية والعامة للقطاع : السند الثانى

حليل المستوى الراهن والمتوقع لمحددات فعالية حاولنا فى خلفية البرنامج أن نتناول بالت  

القطاع، وإستبان لنا فى ضوئه أن كافة هذه المحددات مازالت حالياً ، وخالل السنوات القادمة بفرض 

، ) األهداف المعلنة ، واألليات المستخدمة ، واألنشطة المشاهدة(ثبات التوجهات الراهنة بمؤشرات 

كما أتضح أن أضعف حلقات . ألهداف األساسية والعامة للقطاع دون مستوى الحد الحرج لتحقيق ا
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هذه المحددات هى اإلطار التنظيمى والتشريعى إلستخدام المعرفة ، وتوفير مداخل وآليات مالئمة لها 

وهو ما يمكن قبوله مؤقتاً فى ضوء حداثة وظيفة خدمة المجتمع وتنمية البيئة برغم الفجوة . 

والمداخل واألليات %) ٧٠(مستوى المتوقع ألشكال إنتاج وتوجيه المعرفة المستمرة الواضحة بين ال

والتى تعكس عمق الهوه بين ما تنتجه من معرفة وما تستخدمه منها ، والتى يمكن أن تستمر %) ٤٤(

  .لوال السعى لتحريك التوجهات الراهنة بأهداف وإجراءات وآليات تنفيذية حددها البرنامج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مع ) بوصفه برنامجاً لتفعيل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة( تلتقى أسانيد ومبررات البرنامج الحالى ومن ثم أهميته ، (*)

ة األسس والمبادئ النظرية التى ينبغى أن يستند لها القطاع ، وهى األسس والمبادئ التى مازالت فى مرحلة البلورة نظراً لحداث
هذه الوظيفة بالجامعات المصرية ، والتى أرجو أن أكون قد أسهمت إسهاماً متواضعاً فى إثراء وصياغة بعض مالمحها من 

  .رض أهميه هذا البرنامج ومبرراتهخالل ع
  
   :دعم القطاعات اإلنتاجية والخدمية غير المنشغلة أو الواعية بإستخدام المعرفة : لسند الثالثا

 نحو التعامل مع - وتاريخية راهنة -فة الجامعية مسئولية مستقرة أبداً ذلك أن على المعر  

القطاعات الخدمية واإلنتاجية غير المنشغلة بإستخدام المعرفة ، والتى تمثل معظم قطاعاتنا الوطنية 

فالتقدم التكنولوجى والتقنى الذى يظلل بعض . وهى مسئولية لن يقوم بها قطاع خاص أو عام 

المعلوماتى المحلى ، ) الظاهر(نية الرائدة ، يجب أال يصرف نظرنا عن أنه فى مقابل قطاعاتنا الوط

، تتعامل مع كم ضخم من الموارد البشرية والمادية المحلية فى ) مستترة(هناك بنية غير معلوماتية 

ة لقطاع خدمة المجتمع وتنمي) حيوى(قطاعات اإلنتاج والخدمات ، وهى التى رشحها البرنامج كعميل 

  .البيئة 

ومن ثم فالتوازن ، إن لم يكن اإلنحياز لهذه القطاعات الوطنية مطلوب وحيوى فإذا جاز لنا   

، فإن إعانة ومساندة هذه ) مندوب(أن نقول أن قيام الجامعه بتسويق الخدمات الجامعية هو دور 

اخل للتوفيق  تنهض به الجامعه متى أحسنت إبداع وإستخدام آليات ومد) واجب(القطاعات هو دور 

  ) .لإلرشاد الجامعى(وحاجة المجتمع ) لتسويق الخدمات(بين حاجة الجامعه 

   :)ظاهرة اإلهدار المنتظم للموارد الجامعية(البعد اإلقتصادى للتفعيل  : السند الرابع

تمتلك الجامعات طاقات بشرية ضخمة من ذوى التأهل األعلى ، الذين  يمتلكون عالوة على   

اسعة بشتى فروع العلم والمعرفة ، عالقة وثيقة ومستمرة بالتراث العلمى العالمى المتجدد الدراية  الو

ومن المنظور . الذى يقود الحياه فى العالم المتقدم ، ومن ثم فهم بمثابة بنوك مستحدثات جاهزة 

 العلمى الجامعى فحين ال يمهد القطاع البحثى الجامعى القواعد والتسهيالت الالزمة أمام هذا الحشد

الهائل إلنتاج معرفة جامعية متصلة بإحتياجات المجتمع ، وحين ال يطور قطاع خدمة المجتمع 

اإلطار التشريعى والتنظيمى المالئم لتوجيه وإستخدام هذه المعرفة ، أو يفتقد اآلليات والمداخل 

عرفة ال تستخدم الميسرة لذلك فنحن أمام ظاهرة إهدار منتظم للموارد الجامعية ، أدناها إنتاج م

  .وأقصاها إصابة هذه الطاقة البشرية المؤهلة بالترهل العلمى والنفسى 
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ومن المنظور المجتمعى فعندما ال تصاغ برامج جادة للدعم المتبادل بين القطاعات الجامعية   

ل والقطاعات اإلقتصادية اإلجتماعية ، فنحن إزاء بطالة علمية طالت أرفع المستويات الوطنية ، تتمث

فى تكلفة ثابتة لقاعدة علمية ال تحقق مردود مالئم ، وهدر إقتصادى مؤثر نتيجة كف مدخالت 

  .المعرفة الجامعية عن عملية التنمية البشرية المحلية والتطوير التكنولوجى لقطاعات اإلنتاج المحلى 

    :)قوى ومجاالت الفعل الجامعى(البعد العلمى والفنى للتفعيل  : السند الخامس

ى حين تتضح أمام العمل الجامعى مجاالت واسعة للفعل فى شتى مجاالت الحياة المجتمعية ف

وأنشطة اإلقتصاد واإلدارة والسياسة والقانون والتربية وغيرها ، فإن قوى الفعل الجامعى تتركز فى 

أى تحسينات إمداد المجتمع بالخبرات الجديدة وتنظيم وإدارة خبراته الفعلية ، وال تتعداها إلى إصدار 

، ومن ثم فإن أول الواجبات ) وإن أوصت بذلك خالل أنشطتها العلمية الثقافية(تشريعية ، أو مؤسسية 

الجامعية تجاه المجتمع هو واجب التخطيط بمسح إمكانياته وبناء قواعد معلوماته عن هذه اإلمكانيات 

لترويج لألفكار الجديدة ، ثم السعى من خالل برامج نوعية إلدارة هذه القواعد ، والنشر وا

أى أن الوظيفة الجامعية األولى هنا هى إدماج المكون . والمستحدثة داخل أنظمة اإلنتاج والخدمات 

  .المعرفى ضمن بقية المكونات المادية والتنظيمية والبشرية لتلك األنظمة

ت فى وإذا كان للدول النامية األخرى العذر فى أن مكونها المعرفى يعد أضعف المكونا  

الناتج القومى، فما عذر مصر التى تمتلك فرصة عالية إلضافة المكون المعرفى بتكاليف معقولة 

ومقبولة ، تضمن تنمية حقيقية من خالل تدنية فرص الاليقين بقطاعاتها اإلنتاجية والخدمية ، حيث ال 

  . تنمية بال تخطيط وال تخطيط فى ظروف الاليقين 

   :)من مجتمع الجامعة إلى جامعة المجتمع(قى للتفعيل البعد األخال : السند السادس

 من دستور جمهورية مصر العربية على أن تتكفل الدولة بإستقالل ١٨/٢تنص المادة   

  .الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك بما يحقق الربط بينها وبين حاجات المجتمع واإلنتاج 

يعمل المحافظ على "  على أن ٧٩ لسنة ٤٣م من قانون اإلدارة المحلية رق) ٥(وتنص المادة 

دعم التعاون بين أجهرة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التى تقع فى دائرة المحافظة لخدمة البيئة 

وقد ظلت الجامعات لسنوات طويلة محط أنظار الوطن ومعقد آماله ، " . والنهوض بالمجتمع المحلى 

ادية مكانة خريج الجامعة ، وأفقدته إنغماسه الوظيفى نتيجة ثم طالت التغييرات والضغوط اإلقتص

، ثم نظام تعليمى بأعداد كبيرة الرضا الوظيفى ، ونظام قوى عامله سلبه اإلحتراف لنظام أجور منعه 

وبانخفاض . وهاهو التغيير يأتى على الوظيفة ذاتها . معارفه التخصصية والتطبيقية لم يحافظ على 

ولم يبق أمام الجامعة ما تدافع عنه سوى دورها .  ، إنخفضت مكانة العاملين بها مكانة خريج الجامعة

فى التنمية واإلستجابة إلحتياجات المجتمع بالتوقف عن إنتاج معرفة ال تستخدم ، وتوفير آليات 

ذى سيسفر خالل مطلع القرن إنه إذاً التحدى ال. ومداخل لخدمة هذا المجتمع وقطاعاته الحيوية 

أو تحوله اإلبداعى المنتظر والمتوقع إلى ) مجتمع الجامعة(، إما عن إستمرار فوقية وعزلة القادم
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  ) .جامعة المجتمع(

  :)من تحديد اإلحتياجات إلى التوجيه المخطط لإلمكانات(تحديث آليات ومداخل العمل بالقطاع  : البعد السابع

لجامعية إن لم تكن أهمها على تعد وظيفة خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أهم الوظائف ا  

اإلطالق ، وبوصفها الوظيفة الجامعية األحدث ، فهناك حاجة إلى بلورة آليات ومداخل للعمل بالقطاع 

ويأتى فى مقدمة هذه اآلليات ، اإلعتماد على رابطة البرنامج لخلق عالقات بين القطاعات الجامعية . 

حيث . ى صورة مجالس عليا أو هيئات جديدة وغيرها دون الحاجة إلى إنشاء هياكل مستحدثة ف

تسمح هذه الرابطة بأنشطة مشتركة بين أطراف التعاون مع إحتفاظ كل طرف بلوائحه المنظمة للعمل 

وهياكله التنظيمية وأهدافه األساسية ، وأسعار خدماته وعالقاته التنسيقية مع عمالئه الطبيعيين ، بما 

بدالً من األنشطة المنعزلة لمشكالت المجتمع المحلى ، وتخليق يضمن للعمل اإلستناد لبرامج مخططة 

األنشطة بالعمل الفريقى مع تطوير أسلوب البحث السريع لتقييم البرامج ومتابعتها مع اإلستعانة 

وهذه اآلليات وحدها هى التى تضمن إنتقال . الخ ...بالخبراء التنفيذيين إلى جانب الخبراء الجامعيين 

، وإنما ) إحتياجاته العاجلة(ية خارج أسوارها ، ليس فقط لمساعدة المجتمع على تحديد المعرفة الجامع

  ) .إحتياجاته المستقبلية(بتوجيه اإلمكانات الجامعية لتأمين 

    :) تعظيم للمخرجات-توظيف الخبرات (تقديم النموذج  : السند الثامن

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة هناك بال شك كثير من التجارب والخبرات الرائدة فى مجال  

بمصـر، لكـن هذه الخبرات إما أنه لم يتم تبادلها أو تم تبادلها من خالل األنشطة العلمية الثقافية 

بشكل يسمح بتطوير وتكرار هذه الخبرات ) للتبادل المنظم للخبرات(وهناك حاجة ماسة . الجامعية 

بلورة : ففى المرحلة األولى . ل مراحله المختلفة ويقدم البرنامج هذه الفرصة من خال. ونماذج العمل 

رؤية واضحة عن إمكانيات وممكنات القطاع سوف تسمح األساليب الكمية والوصفية بحصر 

وفى مرحلته الثانية سوف تقوم اللجنة التنفيذية للبرنامج . وتصنيف وتحليل هذه النماذج الناجحة 

  .نوعية تم تنفيذها بنجاح فى وحدات مختلفة للقطاع بمعاونة فرق البرنامج بإختيار برامج فرعية 

فنجاح وحدة من وحدات القطاع فى بناء وإدارة دليل تدريبى لوكالء تغيير محليين على   

المستوى القومى ، بما يتضمنه ذلك من دراسة اإلحتياجات ومناقشة وصياغة الوحدات التعليمية  ، 

وحدات والتطبيقات ، وإعداد آليات للمتابعة التدريبية وتصميم التطبيقات الميدانية وإختبار هذه ال

 أمام الوحدات الجامعية األخرى - بإستثمار معيار القابلية للتعميم -وتنفيذها ، يفتح الباب واسعاً 

لإلسترشاد بهذا الجهد فى بناء وإدارة عشرات من أدلة التدريب فى مجاالت الطب والهندسة 

خالت معرفية جامعية مخططة ومنظمة تصب مباشرة فى نهر والزراعة وغيرها ، مما يعنى مد

  .التنمية البشرية المحلية 

    :) إستحداث آلية تخطيطية وتنفيذية(بساطة وإعتيادية اآلليات واألنشطة بالبرنامج  : السند التاسع

برغم سعى هذا البرنامج إلى تحقيق عدد من األهداف اإلجرائية الهامة والتى تتصل بتفعيل   
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طاع ، فإن هذه األهداف اإلجرائية هى فى ذاتها األهداف المتصور قيام قطاع خدمة المجتمع الق

وتنمية البيئة بها ، غير أن الجهد القومى والمخطط من قبل خبراء متخصصون فى إستخدام وتوجيه 

لتى باإلضافة إلى أن األنشطة ا. المعرفة الجامعية سوف يسعى إلى تنظيم ومن ثم تعظيم هذا الجهد 

يسعى إليها البرنامج خالل مراحله الثالثة هى أنشطة تدخل فى صميم إختصاصات مجالس شئون 

خدمة المجتمع بالجامعات المصرية ، وإن نظمت بطريقة متدرجة من تحليل اإلمكانات ، لتحديد 

، كآلية وأخيراً تجئ آلية التنفيذ . وإختيار البرامج الفرعية ، ثم وضع خطة تنفيذية واضحة المعالم 

مبسطة ضمن الهيكل الطبيعى للقطاع مستثمرة وجود السادة وكالء الكليات بوحدات القطاع ولجان 

البيئة بها للعمل كفرق للبرنامج ، ووجود مجالس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات ، واللجان 

طيطية وتنفيذية مالئمة التوجيهية للبرنامج ضمن أدوارهم الطبيعية والفعلية ،  مع إستحداث آلية تخ

ومن ثم فإن إنسجام آلية البرنامج مع الهيكل . هى لجنة تنفيذية للبرنامج تعمل كوحدة لبرنامج التفعيل 

الجامعى واللوائح الموجودة يعد مبرراً قوياً لقبول البرنامج وتنفيذه ضمن آليات وأنشطة وبرامج قطاع 

  .خدمة المجتمع وتنمية البيئة

    :)غياب مثل هذا البرنامج(تصور البديل  : السند العاشر

هل يمكن لنا بناءاً على إستعراض األسانيد والمبررات السابقة أن نتصور أن القبول بغياب   

البرامج التى تسعى لتفعيل القطاع ، أو عدم مساندة البرامج المقترحة ، هو بمثابة قبول طوعى من 

  :لبيئة المشتغلين والمنشغلين بخدمة المجتمع وتنمية ا

  .بأنظمة معرفية بيئية مفككة ، وأنظمة بحوث وخبرة منعزلة ، بكل ما يعنيه ذلك لألمن المعرفـى القومـى  •

  . بعدم تجاوز الحد الحرج لمحددات تحقيق األهداف األساسية والعامة لقطاع خدمة المجتمـع وتنميــة البيئــة •

  . ا ننتجـــه من معرفـة جامعيــة وما نســتخدمه منهــــابثبات التوجهات الراهنة للقطاع ، وتزايد الهوة بين م •

  .بالتخلى عن القطاعات اإلنتاجية والخدمية المحلية غير المنشغلة أو الواعية بإستخدام وتوظيـــف المعرفــة  •

  ).لإلرشاد الجامعى(، وحاجة المجتمع )تسويق الخدمات(بفقدان التوازن  بين حاجة الجامعة للموارد الذاتية  •

  .بتنامى الترهل العلمى والنفسى ألعضاء الهيئة الجامعية ، ودون إستثمار ببنـوك المســتحدثات الجامعيــــة  •

  .بالتكلفة الباهظة والثابتة لقاعدة علمية ال تحقق مردود مالئم ، إستمراراً لإلهدار المنتظم للموارد الجامعية  •

  . كأضعف المكونات فى الناتج القومـى المحلــى -وباألخص المعرفى الجامعى-بأن يظل المكون المعرفى  •

  بكف المدخالت المعرفية الجامعيةعن التدفق المنتظم والمؤثر فى نهر التنمية البشرية فى القطاعات الوطنية •

  .بتجاهل البعد الدستورى الذى كفل إستقالل الجامعات فى إطار ربطها بحاجات المجتمع المحلى واإلنتـــاج  •

  

   بجامعه تحلق بعيداً عن هموم مجتمعها المحلىوأخيرا القبول

  مستحقة للتخلف  وراء إحتياجات هذا المجتمع
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            األهداف اإلجرائية للبرنامج المقترح٢                          
  

(5)

(4)

(6)
(1)
(2)

(3)

(8)(9)

(7)  

ع إستناداً للعرض السابق ، فقد سعى هذا البحث إلى تقديم رؤية لتفعيل قطاع خدمة المجتم  

  :وتنمية البيئة من خالل تحقيقه لألهداف التالية 

  .ة ية البيئة بالجامعات المصريـبلورة األهداف األساسية والعامة لقطاع خدمة المجتمع وتنم* 

  ).المستويات الراهنة والمستقبلية(إلقاء الضوء على محددات فعالية تحقيق هذا القطاع ألهدافه * 

  ) .أسانيد ومبررات البرنامج المقترح(النظرية ألهداف القطاع إغناء وإثراء األسس والمبادئ * 

ونقدم فى هذا الجزء من الدراسة صياغة إلجراءات تحقيق األهداف السابقة من خالل ثالث   

  :أهداف إجرائية على النحو التالى 

  . بلورة رؤية واضحة عن إمكانات وممكنات القطاع -١  

  . القطــاع  تصميم وصياغة برامج نوعية لوحدات-٢  

  . وضع خطة تنفيذية للقطـــــاع المستهدف -٣  

  :واألتى عرض لتلك األهداف اإلجرائية   

  بلورة رؤية واضحة عن إمكانات وممكنات القطاع  الهدف اإلجرائى األول
   :ويقصد به

إستخدام أساليب كمية ووصفية منوعة لحصر وتصنيف وتحليل اإلمكانات البشرية والمادية  •

  .ة واإلدارية لوحدات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الوطنية والتنظيمي

وذلك من خالل المسوح النوعية لإلمكانات البشرية لبناء قاعدة بيانات علمية جامعية ، وتوفير   •
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لحالية معلومات متجددة عن إحتياجات المستفيدين ، وتوفير خرائط لألنشطة الراهنة ، والروابط ا

 اإلستشارية -التدريبية (والمحتملة مع هيئات المجتمع المحلى وتحليل األنشطة الحاليـة بالقطاع 

  .         إلخ ... لوحدات القطاع )  الثقافية والعلمية- البحثية-

  :ومن األنشطة المقترحة لتحقيق الهدف اإلجرائى األول  •

  . إمكانيات وحدات القطـــاع تصميم وصياغة أدوات المسوح واإلستقصاءات وتحليل ∗

  .   تنظيم عديد من حلقات النقاش بمستوى القطاعات الفرعية بمشاركة لجنة تنفيذية مقترحة  ∗

  .دراسة وتحليل نماذج البرامج النوعية الفرعية التى نفذت بنجاح من خالل وحدات القطاع  ∗

  .  عى ونوعـى إصدار مجلد عن اإلمكانيات المادية والبشرية وإحتياجات كل قطاع فر ∗

مناقشة التصور المبدئى للبرنامج ، وإعداد تصوره النهائى ومراحله الزمنية  ∗

  . إلخ..التفصيلية

  تصميم وصياغة برامج نوعية لوحدات القطاع  الهدف اإلجرائى الثانى
   :ويقصد به

إستخدام مخرجات تحقيق الهدف اإلجرائى األول فى تصميم وصياغة مجموعة متسقة ومنوعة من  •

  ) :بعد مناقشتها وبلورتها(لبرامج النوعية لكافة وحدات القطاع ، تتسم بالمعايير التالية ا

  :أ    معايير تتصل بالواقع اإلقتصادى واإلجتماعى المحلى 

  . اإلتساق مع بنية التحرر اإلقنتصادى والمتغيرات الدولية واإلقليمية والمحليــــة  •

  .ـة إستثمار تواجد الجامعات اإلقليمي اإلقليمية وإستخدام هامش الحركة المتاحة للتنمية •

  .العمل من خالل الهياكل التنظيمية القائمة والتشريعات واللوائح الحاليـــــــة  •

  .العمل فى إطار خطة الدولة فى مجاالت التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافيـة  •

  .اكز البحوث الوطنيــة ترشيد دور القطاعات الخاصة الوطنية النوعية وربطها بمر •

  .ة وجية تنموية تالئم الظروف المحليالعمل من خالل منهج المشاركة المجتمعية كأيديول •

  .لة بإستخدام المعرفة الجامعيةدعم القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية غير الواعية أو المنشغ •

  :ب   معايير تتصل باإلهداف األساسية والعامة للقطاع 

  .المعرفية البيئية الوطنية لحساب قطاعات الخدمات واإلنتاج المحلـى إنهاض األنظمة  •

  .اقطاعات اإلنتاج والخدمات فى دورهخلق الطلب على المعرفة الجامعية وإستعادة ثقة  •

  .إستثمار كافة إمكانات وممكنات المراكز البحثية الوطنية وتوظيف كافة مواردها  •

  ) .إلـخ...أنشطة علمية وثقافية -بحوث-تدريب-اراتإستش(التنوع فى تقديم الخدمات الجامعية  •

  .توسيع قاعدة البرامج الجامعية النوعية وقيامها كمطلب لقاعـــدة المستفيديــــن  •

  ) . Cost recovery(ــة بما يضمن إستمراريتها وتواصلها ير الدعم الذاتى للبرامج الفرعيتوف •

  .ـع المحلــى ات ومؤسسات المجتمـة مع كافة هيئتقنين روابط مشتركة مستقرة ومستمر •
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  )اإلرشاد الجامعى(وحاجات المجتمع ) تسويق الخدمات الجامعية(التوفيق بين اإلحتياجات الجامعية  •

  :جـ   معايير تتصل بتطبيق آليات ومداخل مستحدثة بالقطاع 

عاونة من إستثارة الجهود التطوعية وتوفير قاعدة متمثل قابلية البرامج الفرعية للتعميم ، و  

القيادات المحلية باإلقليم، واإلستعانة بالخبراء التنفيذيين وخبراء مراكز البحوث إلى جانب الخبراء 

الجامعييـن ، وتطوير أساليب البحث السريع لتقييم البرامج والمتابعة الميدانية لألنشطة والمشكالت ، 

امج مقابل الرابطة المؤسسية ، والجمع وتوليد وتخليق األنشطة بالعمل الفريقى ، وإحالل رابطة البرن

  .   بين أسلوب تقدير اإلحتياجات وأسلوب التوجيه المخطط لإلمكانيات 

  : ومن نماذج البرامج الفرعية التى يقترحها الباحث   

  

  

  : برامح نوعية عامة -أ

-بيئية(اإلقليمية  إدارة األنظمة المعرفية *   .دراسة وتحليل أولويات اإلحتياجات القطاعية النوعـيــة * 

  ).إلخ. إنتاجية

  .ـــى بناء وإدارة أدلة التدريب النوعـ*   .إنهاض القطاعات الخاصة الوطنية النوعيــــة * 

  .ة  وإتاحة بنوك المستحدثات الجامعيتوثيق*    .ــى لمعلوماتى للقطاع الخدمى الحكومـالدعم ا*  

  .ل رة األنشطة المحلية المولدة للدخإقتراح وإدا*    .إدارة برامج اإلرشاد اإلستهالكى واإلنتاجـــى * 

  .دعم وتنشيط المنظمات التطوعية غير الحكوميـة *   .ـــة سوح الصحية الفئوية الشاملـــــالم* 

  .دعم برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطــة *   .ة لمواصفات القياسية للسلع الغذائيإصدار وإتاحة أدلة ا* 

  .توجيه خطط اإلستثمار اإلقليمـــــى *   .ادة وإعداد القيادات العليــــا برامج تأهيل الق*  

  .توجيه وتقييم خطط اإللتزام البيئـــى *    .نشر وترويج التكنولوجيا رخيصـة التكاليــف *  

  .ـة ة أدلة التنمية الوطنية النوعيـبناء وإتاح*   .توجيه التخطيط العمرانى واألحزمة اإلقليميــة * 

  .البرامج اإلرشادية اإلقليمية النوعيـــة *    .طط تفعيل الجهود الذاتية والموارد الخاصـة خ* 

  .إدارة وإتاحة خدمات الفئات الخاصـة *     .ى ءة اإلدارية لوحدات القطاع الخدمتحسين الكفا* 

    .البرامج النوعية الجامعية للتعليم المفتوح وعـــــن بعد *  

فرعية النوعية مجرد نماذج ينطبق عليها من وجهة نظر الباحث وتمثل هذه البرامج ال  

التى سيتم (المعايير التى إقترحها إلختيار البرامج ، ومن المتوقع قيام اللجنة التنفيذية وفرق البرنامج 

بمناقشة هذه البرامج وإقتراحها فى ضوء الخبرات المنوعة ) إقتراحها ضمن آلية تنفيذ البرنامج

  .    خالل تحقيق الهدف اإلجرائى الثانى للبرنامج بوحدات القطاع 

  : برامج نوعية تم تنفيذها -ب

وذلك بتقديم بعض نماذج تم تنفيذها بجامعة المنصورة بمركز الخدمات اإلرشادية   

 وتولى الباحث مسئولية المدير التنفيذى لهذه ١٩٩٧-٩٣واإلستشارية الزراعية خالل الفترة من 

  ). ١ملحق (البرامج 
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  )Action Plan(وضع خطة تنفيذية         لهدف اإلجرائى الثالثا
   :ويقصد به

، )مخرجات الهدف الثانى(وضع خطة لكافة وحدات القطاع، تتضمن تفصيالت البرامج النوعية  •

  .متضمنة أهداف كل برنامج، والمشاركون، والمستهدفون، ومتطلباته ،  وجدوله الزمنى وتمويله

فيذية على المستوى القومى لكل جامعة ولكل وحدة من وحدات القطاع ، وإصدار هذه الخطة التن •

بما يسمح بمتابعة تنفيذها من خالل أليه مالئمة ومبسطة وداخل الهيكل التنظيمى الجامعى المعتاد 

    .   

للبرنامج فى إطار نتائج مرحلة بلورة اإلمكانيات بتصميم ) لجنة تنفيذية(من المقترح قيام  •

 ونماذج مالئمة إلستيفاء عدد من البرامج الفرعية النوعية التى تستند للمعايير وصياغة أدوات

.  السابق اإلشارة إليها ، ثم جمع وإستيفاء هذه األدوات والنماذج على مستوى وحدات القطاع 

  :ومن ثم فهناك ثالث مستويات متوقعة للخطة التنفيذية 

حدات القطاع ، حيث تنتهى كل وحدة من وحدات البرامج األساسية لمستوى و: المستوى األول  -أ

  :القطاع إلى عد من البرامج األساسية مستوفاه للبنود التالية 

  .ــــون المستهدف •  .ــاط هدف النشـــ •  . نـــوع النشــــاط  •
  .التمويل المقترح  •  .البرنامج الزمنى  •  .إحتياجات النشاط  •

 تنتهى كل جامعة من جامعاتنا الوطنية إلى عدد حيث:  برامج القطاع الفرعى المستوى الثانى  -ب

من البرامج مصنفة وفقاً لكود النشاط ونوع البرامج ، وذلك باإلستناد للبرامج األساسية التى تم 

بلورتها بالمستوى األول من الخطة التنفيذية ، على أن يتم تصنيف هذه البرامج وفق البعد النوعى 

  ) .لخا...  علوم - هندسة - زراعة -طب (

) بالمجلس األعلى للجامعات(ويتم على مستوى اللجنة التنفيذية للبرنامج : المستوى الثالث  -جـ

حيث يتم تحليل نتائج المستويين السابقين للخطة التنفيذية ، وإصدار الخطة التنفيذية النهائية متضمنة 

 الزمنية ، عالوة على لتصنيف شامل للبرامج والمستهدفين وإحتياجات النشاط والتمويل والبرامج

  .المعايير التى إستند إليها كل برنامج 

بالبحث لنموذجين من نماذج البرامج األساسية التى يتوقع أن ) ٢ملحق (وسوف نعرض فى   

تصل كل وحدة من وحدات القطاع لبلورة عدد مالئم منها ، والتى تمثل مخرجات المستوى األول 

  . للخطة التنفيذية 

  

       ألية تنفيذ البرنامج ومصادر تمويله٣                          

  

   : ألية البرنامج-أ

يقترح تنفيذ هذا البرنامج من خالل الهيكل التنظيمى واإلدارى الجامعى المعتاد ، مع إضافة   
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  : ، وذلك على النحو التالى وحدة برنامج تفعيل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةألية مبسطة هى 

حالة الموافقة على البرنامج وقبول القيادات الجامعية ألسانيده ومبرراته ، يتم إصدار قرار  فى -١

بتشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج منبثقة عن مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمجلس 

، تتولى ) خبراء١٠-٨(األعلى للجامعات ، تعمل كوحدة لبرنامج  التفعيل المقترح ، وتضم 

ير والتخطيط واإلدارة ألنشطة البرنامج تحت اإلشراف المباشر من السادة نواب رؤساء التحض

) اللجنة التوجيهية للبرنامج(الجامعات لشئـون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية 

steering committee.   

، بمثابة الوحدات الرئيسية  تعتبر مجالس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تحت رياسة السادة النواب -٢

للبرنامج ، وتعمل لجان خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكل وحدات القطاع كوحدات قاعدية 

للبرنامج يقوم فيها أعضاء لجان خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالعمل كفرق للبرنامج المقترح 

دمة المجتمع وتنمية خالل فترة تنفيذه ،  وذلك  تحت إشراف السادة وكالء الكليات لشئون خ

  .البيئة بكل كلية 

  مالحظه محورية
  

يعتبر الهيكل التنظيمى اإلدارى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية   

هيكالً نموذجياً للقيام بأداء المهام التى يضطلع بها القطاع ، ومن ثم فهو يتسق بشكل كبير مع أهداف 

ففيم إذن الحاجة إلى إستحداث آلية مركزية مبسطة هى اللجنة التنفيذية  .. البرنامج وأنشطته اإلجرائية

  .للبرنامج والتى تعمل كوحدة لبرنامج التفعيل 

  :واإلجابة 

تمثل التجارب والنماذج الناجحة التى قامت بها بعض وحدات القطاع على مستوى لجان البيئة   -أ

ن الخبرة الوطنية التى إستهلكت فكراً وماالً إلخ ، رصيداً م... والوحدات ذات الطابع الخاص 

وجهداً حتى تبلورت أهدافها وتطورت عملياتها وإستقرت مخرجاتها ، والتى ال يسهل تعويضها 

ما لم يتم التبادل المنظم لتلك الخبرة بين وحدات القطاع بشكل يسمح لها بالتعميم على كثيراً من 

  .الوحدات النوعية الفرعية المماثلة

ام وحدة من تلك الوحدات ببناء قاعدة معلومات علمية جامعية ، أوإدارة برنامج تدريبى فقي    

تحويلى أو النجاح فى دعم أنشطة مولدة للدخل  ، أو اإلسهام فى خطة لتنشيط وتوجيه اإلستثمار 

إلخ ، سوف يظل عمالً رائداً ومتميزاً لكنه ...اإلقليمى  أو إدارة نظام معرفى إقليمى نوعى 

تقوم ) اللجنة التنفيذية للبرنامج(ور فى دائرة وحدته بالقطاع الفرعى ، ما لم تكن هناك آلية محص

خالل مراحل البرنامج بالتعرف على تلك النماذج والتجارب ودراستها واإللتقاء مع روادها ، 

تلك ومحاولة بلورة الدروس المستفادة من هذه األنشطة وإتاحتها وتعميمها مما يمثل إستثماراً ل

الخبرة ، وحتى ال تقوم الوحدات المماثلة  بمعاودة  الكره دون اإلستناد لتلك الخبرة الناضجة 
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  .والمتاحة

 وبالمثل فالبدء بتشكيل اللجنة التنفيذية للبرنامج من عدد من خبراء إدارة وتوجيه إستخدم المعرفة -ب

 واإلدارية والسلوكية الجامعية ، وهو تخصص تتقاسمة عديد من تخصصات العلوم اإلنسانية

إلخ ، سوف يسمح ألعضاء هذه اللجنة خالل حلقات النقاش الموسعة للبرنامج ... والمعلوماتيه 

باإللتقاء بكافة كوادر القطاع من وكالء كليات وأعضاء لجان البيئة ومديرو الوحدات ذات الطابع 

ما يسمح بضم بعض من هذه الخاص واألساتذة المنشغلين والمتفهمين للدور الحيوى بالقطاع ، م

ومن ثم يصبح لدى القطاع . العناصر المتميزة للجنه التنفيذية للبرنامج أو لبعض لجانها الفرعية 

خالصة متميزة من عناصر وطنية عالية المستوى تعمل تحت إشراف السادة نواب القطاع لدفع 

  .لبرنامج الحركة والدماء فى شريان وأوصال وحدات القطاع  خالل فترة تنفيذ ا

، ) اللجنة التنفيذية(هذه هى األهمية والضرورة المحورية لآللية التنفيذية المستحدثة بالبرنامج     

  .وبغير هذه الضرورة تفقد هذه اآللية مبرر وجودها وهذا البرنامج الغايات التى إقترح من أجلها 

    المجلس األعلى للجامعات  
  

   وتنمية البيئةالمجلس األعلى لشئون خدمة المجتمع  
  اللجنة التوجيهية للبرنامج

  
    

  السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  )مجالس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات(

  

  
  )وكالء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة(ممثلى وحدات القطاع 

  
  

  )لجان خدمة المجتمع وتنمية البيئة بوحدات القطاع(

  المهـــــــــــــــام المقترحــــــــــــة  المستوى التنظيمى المقترح
  

المجلس األعلى لشئون 
خدمة المجتمع وتنمية 

  البيئة
  

  "اللجنة التوجهية للبرنامج " 

  .مراجعة التصور المبدئى للبرنامج وإعتماد التصور النهائى لــه  •
  تشكيل اللجنة التنفيذيـــة من فريق وطنى متعدد التخصصـات ، •

      متضمناً تصوراً عن آلية البرنامج ومسئوليات المستويـــات 
  .    التنظيمية المختلفة بالبرنامج 

متابعة األنشطة المختلفــة وتقديم المعاونة والتوجيهات الالزمة  •
  .لمرحلية ومتابعة التقدم الحادث فى البرنامج ونتائجه ا

  .اإلشراف على فرق البرنامج بالقطاعات النوعية التابعة لكل جامعة •
تلقى تقارير اللجنة التنفيذية للبرنامج ومناقشتها وإقرارهـــــا  •

.  
 والموافقة عليها وإعتمادهــا Action Planمناقشة الخطة التنفيذية  •

.  

اللجنة التنفيذية 
  للبرنامج
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 اللجنة التنفيذية للبرنامج 
  )وحدة برنامج التفعيل(

  عداد التصور المبدئى للبرنامج وبلورة التصور النهائى للبرنامجإ •
  .تولى الجوانب التنظيمية واإلدارية والفنية للبرنامـج المقترح  •
  .إدارة األنشطة خالل مراحل البرنامــج المقتـــــرح  •
  .توفير التسهيالت الالزمة للفرق البحثية بوحدات القطـاع  •
للبرنامج ووحدات القطاع التنسيق بين اللجنة التوجيهية  •

  .بالبرنامــج 
السادة  إعداد التقارير الدورية عن تقدم البرنامج وعرضها على •

  .النواب وتلقى توجيهاتهم 
  . بعد مناقشتها وإعتمادهــا Action Planإعداد الخطة التنفيذية  •

  
مجالس شئون خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة 

  بالجامعات 

  .برنامج وتعديله وإقـــراره مناقشة التصور المبدئى لل •
  .وضع خطة العمل على مستوى القطاعات النوعية ووحداتهـا  •
  .توفير التسهيالت الالزمة لتنفيذ مراحل البرنامج وأنشطتــه  •
  .إعداد التقرير الدورى لنشاط الجامعة بمراحل البرنامــج  •

  فرق البرنامج 
وكالء الكليات ولجان خدمة (

 بوحدات المجتمع وتنمية البيئة
  )القطاع

 اإلسهام فى مناقشة التصور المبدئى من خالل مجالس خدمة •
  .المجتمع بكل جامعة

حضور حلقات النقاش والحوار التى تنظمها اللجنة التنفيذية  •
  .للبرنامج

  .ـات التنفيذاإلسهام بالرأى فى بلورة أدوات وإستقصاءات وآليـ •
النماذج   فى إستيفاءوخبراءها) الكلية(إستثمار كافة إمكانات الوحدة  •

  .والبرامج النوعية
  .تولى مسئولية تحقيق األهداف التنفيذية للبرنامج على مستوى الكلية •

   :تمويل البرنامج

  :هناك مدخلين لتمويل البرنامج المقترح   

تقوم كل جامعة من خالل صناديق البحوث بها ، بتمويل مشروعات بحثية توزع على كليات  : األول

ختلفة ، بمعدل بحثين سنويا خالل فترة البرنامج ، ويمكن توجيه هذه المبالغ أو الجامعة الم

 وفق ما تقرره الدراسات األولية إلحتياجات التمويل خالل مناقشة التصور -جزء منها 

 لكل كلية للصرف منها على أنشطة وإجراءات البرنامج مع تخصيص نسبة منها -المبدئى 

بإعتبار أن دراسة إمكانات ية دون الحاجة لتمويل إضافى لتمويل أنشطة اللجنة التنفيذ

وممكنات كل كلية بوحداتها من  مراكز دراسات وبحوث ووحدات خاصة هى الدراسة 

  .األولى بالرعاية من مصادر جامعية 

أن يقدم البرنامج لجهات التمويل المعنية ، ومنها الصندوق اإلجتماعى للتنمية لتمويله بإعتبار  : الثانى

ن أهدافه النهائية ومخرجات  برنامجه التنفيذى ، تتصل إتصاال مباشرا وحيويا  بكافة أ

انشطة الصندوق فى مجاالت تنمية المجتمعات المحلية ، ومقاومة البطالة ، ورفع مستوى 

الدخل الفردى واألسرى وتدعيم خطط اإللتزام البيئى ، ودعم الصناعات الصغيرة 

  .امج الفرعية والمتوسطة ، وغيرها من البر
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   مراحل وأنشطة البرنامج المقترح    ٤                                                                     

  

  السنة الثانية  السنة األولى  مراحل وأنشطة البرنامج
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
                                        : األنشطة التمهيدية وبلورة اإلمكانيات-١

                                      . إنشاء وحدة برنامج تفعيل القطاع وتشكيل اللجنة التنفيذية للبرنامج  ١٠١
                                      . ـة للبرنامج بكافة القطاعات الفرعي إعداد ومناقشة التصور المبدئى ٢٠١
                                      .ــة  إعداد التصور النهائى للبرنامج وبرامجه الزمنية التفصيليـ٣٠١
                                      .  تصميم وصياغة أدوات المسوح واإلستقصاءات وتحليل اإلمكانيات ٤٠١
                                      .  حلقات النقاش  الموسعة مع فرق البرنامج حول األهداف واألدوات ٥٠١
                                      .  يات  جمع وتصنيف وتحليل إمكانيات وحدات القطاع وإصدار مجلد اإلمكان٦٠١
                                         :)الممكنات( تصميم وصياغة البرامج النوعية -٢

                                      . تحديد معايير البرامج الفرعية وتصميم أدواتها بكافة القطاعـات الفرعية ٧٠٢
                                       . )الممكنات(وأدوات ) اإلمكانيـــــات( حلقات النقاش الموسعة حول نتائج ٨٠٢
                                      . جمع وتصنيف وتحليل البرامج النوعية لوحدات القطاعات الفرعيـــة ٩٠٢
                                      . إصدار المجلدات الفرعية للبرامج النوعية لوحدات القطاع المختلفـة ١٠٠٢

                                         : إعداد الخطة التنفيذية لوحدات القطاع-٣
                                      . تحليل إصدارات المجلدات الفرعية للبرامج النوعية لوحدات القطاع  ١١٠١
                                      ) .مخرجات مرحلة صياغة الممكنـات( مناقشات واسعة حول البرامج ١٢٠١
                                      ) . اإلحتياجــات- األهداف -البرامج ( إصدار الخطة التنفيذية للقطاع ١٣٠١
                                      . اإلعالن عن الخطة والترويج لها خالل مؤتمر قومـــى موسع ١٤٠١

  

    ) .بداية القرن الواحد والعشرين (٢٠٠١ شهر وهى مدة كافية إلعداد الخطة قبل بدء عام ١٨ إجمالى البرنامج الزمنى -) شهر(       وحدة البرنامج الزمنى 
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  )١(ملحق 

  عية نفذت بجامعة المنصورة من خالل مركز الخدمات اإلرشادية واإلستشارية الزراعية مع هيئات ومؤسسات محلية ودوليةفرعية نونماذج لبرامج 

  المخرجات النهائية للبرنامج  أهداف البرنامج  األساس النظرى للبرنامج  البرنامج الفرعى
  
  
  
  
  
  

التنمية الزراعية بمحافظة 
الدقهلية من منظور إقليمى 

  )١٩٩٣ أكتوبر -يو ما(

  :تكامل النظام المعرفى الزراعى المحلى بأنظمته الفرعية  •
  .المعنى بإنتاج المعرفة الزراعية : النظام البحثــى  ∗
  .المعنى بحفظ المعرفة االزراعية: النظام التعليمـى  ∗
  .المعنى بنقل المعرفة االزراعية : النظام اإلرشادى ∗
  .المعرفة الزراعيةالمعنى بإستخدام : النظام اإلنتاجى  ∗

محاولة تعظيم مخرجات النظام المعرفى الزراعى اإلقليمى  •
  :السابق من خالل الوصول إلى 

  . وحدة الهدف بين األنظمة المعرفية الفرعيــــة  ∗
  .التساند واإلعتمادية المتبادلة بين تلك األنظمة  ∗
اإلتصال المفتوح إلنتفاع أى نظام بمدخالت  ∗

  .آلخر ومخرجات النظام الفرعى ا
مركز الخدمات اإلرشادية (وجود مركز للتنسيق  ∗

  ) .    ـورةإلستشارية الزراعية بجامعة المنصوا

التنسيق بين الجهات العلمية  الزراعية والهيئات  •

واإلدارات التنفيذية والمنتجين الزراعيين بشتى 

  ) . مجال١٩(مجاالت اإلنتاج الزراعى باإلقليم 

ية فى مجاالت التوصل إلى خطط تنفيذية زراع •

اإلنتاج الزراعى باإلقليم إستنادا لمشاركة واسعة 

من كل األطراف لتحديد المشكالت الزراعية 

  .باإلقليم ، وتبادل الخبرة حول حلها 

خلق إطار مشترك للتعاون بين الكوادر الزراعية  •

  .   االعلمية والتنفيذية واإلنتاجية باإلقليم

تلف  لمخAction Planإصدار خطة تنفيذية  •

  .مجاالت التنمية الزراعية بإقليم الدقهلية 

إنشاء المجلس اإلقليمى للتنمية الزراعية برئاسة  •

لجان زراعية برئاسة ) ٧(محافظ اإلقليم ، ضم 

  .  جامعة المنصورة -أساتذة من كلية الزراعة 

  
  

معوقات إستخدام المعرفة 
  الزراعية 

  ) ١٩٩٣ أكتوبر -يونيه (

خل التى إستخدمتها الهيئات تنوع األساليب والمدا •
والمؤسسات الدولية والمحلية فى مجال  نقل التكنولوجيا 
الزراعية ، وأهمية تقييم هذه المداخل ومدى مالءمتها 

  .للواقع المحلى بمصر  
تحليل النتائج الخاصة بإمكانات  وأنشطة الوحدات ذات  •

الطابع الخاص الزراعية وتبادل الرأى حول أساليب زيادة 
  .يتها فعال

عرض نماذج من البحوث ذات  الجدوى التطبيقية  •
والمعوقات التى صادفت الباحثين على المسار التطبيقى 

.   البحثى وسبل تعظيم اإلفادة من كم اإلنتاج البحثى المتاح

دراسة المعوقات التى تواجه تطبيق نتائج البحوث  •
  ).إلخ.. تشريعية-مالية-تنظيمية(العلمية الزراعية 

 على أساليب تفعيل الوحدات ذات الطابع التعرف •
  .الخاص بالجامعات ومراكز البحوث الزراعية 

تبادل الرأى والخبرة حول مداخل نقل التكنولوجيا  •
  .      الزراعية بين الهيئات الدولية والمحلية  

 Caseإستعراض نماذج من دراسات الحالة  •
Studies من إنتاج الباحثين ومعوقات تطبيق 
  . ثهم نتائج بحو

بلورة اإلسهامات والمداخل المنهجية النظرية  •
والعملية المتصلة بأساليب نقل التكنولوجيا 

  .الزراعية 
تقنين بعض نماذج لتفعيل الوحدات ذات الطابع  •

الفلسفية والتنظيمية (الخاص الزراعية بإطارتها 
  ) .واإلتصالية

التوصل لنموذج تصورى لقياس كفاءة المراكز  •
  .ة بالتطبيق على القطاع الزراعى البحثية الوطني

جمع وتحليل مادة غنية عن المحاور السابق  •
.  اإلشارة إليها وعرضها ومناقشتها بمؤتمر موسع 
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  المخرجات النهائية للبرنامج  أهداف البرنامج  األساس النظرى للبرنامج  البرنامج الفرعى
  
  
  
  

مواصفات الغذاء وصحة 
  اإلنسان المصرى

  ) ١٩٩٥بر  ديسم-يوليو (

سعى هذا البرنامج لتقديم نموذج مستحدث إلدارة األنظمة  •
 .  المعرفية اإلقليمية ، حيث تعرض لقضية الغذاء والصحة

وذلك بالتنسيق لخلق إطار مشترك للتعاون بين األطراف  •
  :التالية 

ممثلة فى األقسام : هيئات البحوث والتطوير والخبرة  ∗
  .خبرائها العلمية بالجامعة ومراكز البحوث و

ممثلة فى مديريات : الجهات الرقابية واإلدارية  ∗
  .إلخ ... التموين والطب البيطرى والصحة 

ممثلة فى : الجمعيات األهلية والتنظيمات الشعبية  ∗
  .      إلخ ... جمعية حماية البيئة والمستهلك 

ممثلة فى  مصانع السلع : وحدات التصنيع واإلنتاج  ∗
  . إلخ.. وم واألسماك واأللبانالغذائية فى مجاالت اللح

تنظيم عدد من أنشطة التعريف والتنسيق بين  •

أطراف قضية الغذاء والصحة باإلقليم من أجل 

خلق روابط وعالقات بين هذه األطراف تسهم فى 

إيجاد إطار للتعاون من أجل تنظيم عمليات 

التصنيع والرقابة والحماية والتطوير للسلع الغذائية 

لدولة فى توفير سلع تتمتع بشكل يدعم دور ا

  .     بمواصفات الجودة واألمان 

التوصل إلى إطار مشترك للتعاون بين أطراف  •

  .النظام المعرفى اإلقليمى للصحة والغذاء 

تم التوصل إلى إطار مقترح للتعاون بين اطراف  •
  :النظام المعرفى للصحة والغذاء ضم انشطة 

  .مسوح ودراسات  ∗
  . أنشطة تنسيقية  ∗
  . تدريبية أنشطة ∗
  .أنشطة إنشائية  ∗

  - اإلحتياجات - األهداف -األنشطة (من حيث 
  )  التمويل-البرنامج الزمنى 

إنشاء وحدة للغذاء والصحة بمركز الخدمات  •
اإلرشادية بالجامعة قامت بأنشطة مسوح للوحدات 

وأنشطة توعية فى )  وحدة٨٣(التصنيعية الغذائية 
  .  مجال اإلرشاد اإلستهالكى 

  
  
  

الخدمات اإلستشارية 
للتعاونيات الزراعية بمحافظة 

  الدقهلية 
  )١٩٩٦ ديسمبر -مارس (

  ).حكومى وخاص(تعدد مداخل العمل اإلرشادى عالميا ومحليا  •
  .الواقع القومى لإلنتاج الزراعى والتعاونيات الزراعية  •
  :خبرات مركز الخدمات اإلرشادية واإلستشارية الزراعية •

زارع فى المعرفة وبين توفرها المواءمة بين حق الم ∗
  .وجودتها 

  .التوفيق بين متطلبات الخدمة اإلرشادية واإلستشارية  ∗
تطويع المدخل اإلستشارى لنمط اإلنتاج الزراعى  ∗

  .    المصرى 

إقتراح شكل مستحدث من أشكال الخدمات  •
  . اإلرشادية من خالل التعاونيات الزراعية 

ارية إختبار فرص نجاح هذه الخدمات اإلستش •
  الزراعية تحت ظروف اإلنتاج الزراعى المصرى

التكهن بمستقبل هذه الخدمات فى مصر وتأمين  •
  .إستمراريتها من خالل التمويل الذاتى 

إقتراح صيغة مالئمة لدعم دور التعاونيات  •
الزراعية فى أداء الخدمات اإلرشادية واإلستشارية 

  . ألعضائها 

مح إتضح وجود أساس نظرى وتطبيقى قوى يس •
  بنمو ونجاح الخدمات اإلستشارية الزراعية بمصر

حقق البرنامج معدالت قبول عالية للخدمات  •
  .اإلستشارية بين الزراع فى منطقة البرنامج 

إنتاج نظام خبير للخضر وتدريب اإلخصائيين  •
  .عليه 

تحديد اإلحتياجات اإلستشارية للوحدات التصنيعية  •
  .   بمحافظة الدقهلية 

ى للتنمية التعاونية الدليل القوم
  الزراعية

  )١٩٩٧ ديسمبر -فبراير (

أهمية مواكبة الحركة التعاونية المصرية للتجارب  •
اإلقتصادية العالمية والمحلية فى مجاالت التحرر 

  .اإلقتصادى الزراعى 
ضرورة توجيه الطاقة التعاونية الزراعية نحو تحقيق  •

  .التنمية التعاونية الزراعية 
ريف بخطوات منهجية إجرائية نحو علمية الحاجة إلى التع •

  .وإقليمية الحركة التعاونية الزراعـــة 
السعى نحو قياس مستويات التنمية التعاونية الزراعية  •

  .السائدة وتحديد إتجاهات التنمية المتاحــــة 

  بناء دليل وطنى للتنمية التعاونية الزراعية يؤسس  •
  ــى       على عديد من المؤشرات الموضوعية الت

       تعكس نوع ومدى التنمية التعاونية الزراعية بكل 
 :      محافظة فى مجاالت منها على سبيل المثــال 

     اإلدارة التعاونية،التنمية البشرية،الخدمـــات    
       التعاونية ، التسويق ، المشروعـات ، لتمويـل 

  .     واإلقراض ، التنسيق ، والدعـم المعلوماتى 
وإستتخدام هذا الدليل فى مجال التقييم الذاتى  •

  .للحركة التعاونية الزراعية بكل قطاعاتها 
وأن يعد مرشدا ومرجعا إلحتياجات ومتطلبات  •

  . تنمية الحركة التعاونية الزراعية 

إعداد نظام خبير للدليل على مستوى كل محافظة  •
ومراكزها وجمعياتها التعاونية الزراعية ، وذلك 

 Intelligent dataقاعدة بيانات ذكية ل من خال
base system تسعى نحو تحقيق ثالث  

  :وظائف رئيسية 
     .Hyper textدليل تعليمـــى  ∗
   .Advisory systemدليل توجيهـى  ∗
   .Scoring systemدليل تقييمــى  ∗

 - محافظات ٦(الجمع التجريبى لبيانات الدليل  •
 . شغيله وإختباره وت)  جمعية تعاونية زراعية٦١٠
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  )٢(ملحق 
  

  

  كود   
  النشاط

القطاع الفرعى 
  )الجامعة(

القطاع النوعى 
  )الكلية(

  المجال الفرعى
  )البرنامج(

    )١٠(  )٤(  )٤(  
مسح الكوادر الزراعية المهنية وتوجيه فائض العمالة الزراعية المهنية بمحافظة : ـــاط  النشـ-أ

  .لى الدقهلية ، من خالل برنامج للتدريب التحوي
  : هدف النشاط -ب

التعرف على فائض العمالة الحالى بمحافظة الدقهلية فى ضوء متغيرات  •
  .التحرر اإلقتصادى الزراعى وسياسات وزارة الزراعة 

التعرف على إتجاهات العمالة الحالية نحو برامج التدريب التحويلى المقترحة  •
  .لفائض العمالة الزراعية المهنية 

دريبى تحويلى تجريبى  للعمالة الزراعية  الفائضة وضع وتنفيذ برنامج ت •
وتوجيهها للتخصصات التى تحتاجها ، ثم تعميم هذا البرنامج على 

  . المستهدفين
  : إحتياجات النشاط -جـ
  اإلجمالى  المدة بالشهر  العدد    

  ١٢  ٣  ٤  .خبراء لتصميم أدوات المسح ووضع البرامج التدريبية  •  
  ٢٠  ٢  ١٠  .ــوح المسـجامعى بيانات مدربين على  •  
  ٢٠  ٢  ١٠  .مفرغى بيانات  •  
  ٤  ٢  ٢  .خبراء فى تحليل البيانات وإستخالص النتائج  •  
  ٢٤  ٢  ١٢  مدربون)         دورة(تنفيذ برنامج تدريبى تحويلى   •  
  ١٢٠  ٢  ٦٠                                                  متدربون  
  ٤  ٢  ٢  . لتحويلية خبراء ثقييم البرامج التدريبية ا •  

  

  : البرنامج الزمنى -د
  المدة بالشهر  اإلجراء

  ١٢-١١  ١٠-٩  ٨-٧  ٦-٥  ٤-٣  ٢-١  

            ــ  .  تصميم أدوات المسح -١

          ــ  ــ  . جمع وتفريغ بيانات المسح -٢

        ــ  ــ    . تحليل البيانات وإعداد التقرير -٣

      ــ        . تصميم البرامج التدريبية التحويلية -٤

    ــ          ). مجاالت٣( تنفيذ البرامج التدريبية التحويلية -٥

  ــ            .  تقييم البرنامج التدريبى التحويلى -٦
  

  ) :باأللف جنيه( التمويل المقترح -هـ
  ٣٠  اإلجمالى ∗  ٥  أخرى ∗  ١٠ تكاليف دورة تدريبية وجمع بيانات  ∗  ١٥  خبراء ومساعدوهم ∗

  

  )لياتاأل(معايير إختيار البرنامج الفرعى 
  %اإلجمالى   ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ المعيار

  ٨٧,٥  ١٠  ١٠  ٨  ٧  ٨  ٨  ٩  ١٠  الوزن

   نموذج المستوى األول للخطة التنفيذية لبرنامج أساسى-أ
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  كود   
  النشاط

القطاع الفرعى 
  )الجامعة(

القطاع النوعى 
  )الكلية(

  المجال الفرعى
  )البرنامج(

    )١٢(  )٤(  )٤(  
  

  .  هلية  بمحافظة الدق إنشاء وحدة لمعلومات ونظام خبير للصحة والغذاء:  النشــــاط -أ
  
  : هدف النشاط -ب

  .إتاحة الفرصة لوجود نظام معلومات إقليمى فى مجال الغذاء والصحة  •
إتاحة الفرصة لإلفادة من وجود وحدة نظم خبيرة فى مجال الغذاء والصحة  •

  .  باإلقليم 
  

  : إحتياجات النشاط -جـ
  اإلجمالى  المدة بالشهر  العدد    

  ١٨  ٣  ٦  .خبراء تحليل نظـــم  •  
  ١٢  ٢  ٦  .ـاره اء تصميم نظام يدوى وإختبخبر •  
  ١٥  ٣  ٥  .مبرمجين لتصميم  قاعدة البيانات وإختبارها  •  
  ١٢  ٢  ٦  .ـى بيانات جامعى بيانات ومدخل •  
  ٣٢  ٨  ٤  .خبراء فى مجال النظم الخبيـرة  •  
  ٢٤  ٣  ٨  .ة خبراء فى مجاالت الغذاء والصح •  

  

  : البرنامج الزمنى -د
  المدة بالشهر  اإلجراء

  ١٢-١١  ١٠-٩  ٨-٧  ٦-٥  ٤-٣  ٢-١  

          ــ  ــ  . تحليل النظام المعلوماتى اليدوى القائم -١

            ــ   تحديد أهداف النظام الخبير وخبراء الغذاء والصحة-٢

          ــ    .   تصميم نظام يدوى لقاعدة البيانات اإلرتباطية-٣

        ــ  ــ    . مقابلة الخبراء إلستخراج الخبرة -٤

        ــ      النظام المقترح مع األطراف المشتركة   مناقشة -٥

        ــ      . صياغة االنظام الخبير يدويا -٦

      ــ  ــ      . تصميم قاعدة البيانات وإختبارها -٧

      ــ         .Proto Type تصميم النظام الخبير -٨

  ــ  ــ          .ملء البيانات وإعداد قاعدة البيانات للتشغيل -٩
    ــ          .لنظام الخبير  إختبار وتسليم ا-١٠

  ) :باأللف جنيه( التمويل المقترح -هـ
  
  

  ٣٥  اإلجمالى ∗  ٥  أخرى ∗  ١٠  تتجهيزات ومعدات ومقابالت للخبراء ∗  ٢٠  خبراء ومساعدوهم ∗
  

  )األليات(معايير إختيار البرنامج الفرعى 
  %اإلجمالى   ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ المعيار

  ٨٩,٠  ٩  ١٠  ٩  ٩  ٨  ٨  ٨  ١٠  الوزن
  

  ساسى نموذج المستوى األول للخطة التنفيذية لبرنامج أ-ب
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  رفى القومى األمن المع

  بين تسويق الخدمات الجامعية وتحقيق األهداف المجتمعية

  برنامج مقترح لتفعيل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة "  

  "بالجامعات المصرية 

   (*) يحيى على زهران/ د.أ

 الموجــــز
مع وتنمية البيئة تعرض هذه الورقة البحثية لنموذج تصورى مقترح ألهداف ومحددات فعالية قطاع خدمة المجت

  :بالجامعات المصرية ، والتى يراها الباحث على النحو التالى 

    : أهداف القطاع -أ

  . دعم الوظائف الجامعية الرئيسية.* إدارة األنظمة المعرفية البيئية .* ضمان األمن المعرفى القومى * 

  : محددات فعالية القطاع -ب

  .ـــة ة الجامعيوتوجيه الطاقة البحثيكفاية أشكال إنتاج *

  .فعالية اإلطار التنظيمى والتشريعى إلستخدام المعرفـة * 

  .مالءمة المداخل واآلليات المستخدمـــــة بالقطاع * 

وقد قدم الباحث للمقصود بتلك اهداف وبالمستوى الحالى والمتوقع من تلك المحددات ، ثم عرض لبرنامج مقترح لتفعيل    

القبول بغياب البرامج التى تسعى لتفعيل د ومبررات هذا البرنامج ، وعلى إعتبار أن القطاع من خالل تقديم أساني

القطاع ، أو عدم مساندة البرامج المقترحة ، هو بمثابة قبول طوعى من المشتغلين والمنشغلين بخدمة 

  :المجتمع وتنمية البيئة 

  .يعنيه ذلك لألمن المعرفـى القومـى بأنظمة معرفية بيئية مفككة ، وأنظمة بحوث وخبرة منعزلة ، بكل ما  •

  . بعدم تجاوز الحد الحرج لمحددات تحقيق األهداف األساسية والعامة لقطاع خدمة المجتمـع وتنميــة البيئــة •

  . بثبات التوجهات الراهنة للقطاع ، وتزايد الهوة بين ما ننتجـــه من معرفـة جامعيــة وما نســتخدمه منهــــا •

  .اعات اإلنتاجية والخدمية المحلية غير المنشغلة أو الواعية بإستخدام وتوظيـــف المعرفــة بالتخلى عن القط •

  ).لإلرشاد الجامعى(، وحاجة المجتمع )تسويق الخدمات(بفقدان التوازن  بين حاجة الجامعة للموارد الذاتية  •

  .ـوك المســتحدثات الجامعيــــة بتنامى الترهل العلمى والنفسى ألعضاء الهيئة الجامعية ، ودون إستثمار ببن •

  .بالتكلفة الباهظة والثابتة لقاعدة علمية ال تحقق مردود مالئم ، إستمراراً لإلهدار المنتظم للموارد الجامعية  •

  . كأضعف المكونات فى الناتج القومـى المحلــى -وباألخص المعرفى الجامعى-بأن يظل المكون المعرفى  •

  امعيةعن التدفق المنتظم والمؤثر فى نهر التنمية البشرية فى القطاعات الوطنية بكف المدخالت المعرفية الج •

  .بتجاهل البعد الدستورى الذى كفل إستقالل الجامعات فى إطار ربطها بحاجات المجتمع المحلى واإلنتـــاج  •

ات هذا وأخيرا القبول بجامعه تحلق بعيداً عن هموم مجتمعها المحلى ، مستحقة للتخلف وراء إحتياج

  .المجتمع
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  :   وقد عرض الباحث للبرنامج المقترح وألهدافه اإلجرائية ، والتى جاءت على النحو التالى 

  .بلورة رؤية واضحة عن إمكانات وممكنات القطــــاع *   

  .تصميم وصياغة برامج فرعية نوعية لوحدات القطاع *   

    . للقطاع المستهدف Action Planوضع خطة تنفيذية *   

كما قدم الباحث للمراحل واألنشطة الخاصة بهذا البرنامج ، ولبرنامجه الزمنى المقترح ، وذلك فى إطار السعى نحو   

  :حشد طاقات القطاع ، وإستخدام آليات جديدة مثل 

  .تصميم وإعداد برامج تدريبية وأدلة تنمية نوعية تغطى إحتياجات القطاعات  •

  .  المستقبلية للمجتمع المحلــى توفير مسوح وخرائط لألنشطة الراهنة و •

  ).  إلخ...  األنشطة الثقافية- البحث - التدريب-اإلستشارة العلمية(التنوع فى تقديم خدمات  •

  . التوظيف المباشر إلمكانات ومعامل الكليات لصالح القطاع الخدمى واإلنتاجى باإلقليــم  •

  . مع المحلــى تقنين روابط وأنشطة مشتركة مع معظم هيئات ومؤسسات المجت •

  .توفير قواعد معلومات متجددة عن إحتياجات المستفيدين والعمــــالء  •

  .إستثارة الجهود التطوعية وتوفير قاعدة متعاونة من القيادات المحلية باإلقليم  •

  . اإلستعانة بالخبراء التنفيذيين وخبراء مراكز البحوث إلى جانب الخبراء الجامعييـــن  •

  .ث السريع لتقييم البرامج والمتابعة الميدانية لألنشطة والمشكـــالت تطوير أساليب البح •

  .ـــة لرؤى الخاصة واإلبتكارات الفرديتوليد وتخليق األنشطة بالعمل الفريقى بجانب ا •

  ) . ـةـ هيئات مستحدثـ-مجالس عليا (إحالل رابطة البرنامج مقابل الرابطة المؤسسية  •

  .  األنشطة المنعزلة لمشكالت المجتمع المحلـــــىاإلستناد للبرامج المخططة مقابل •

  .   الجمع بين أسلوب تقدير اإلحتياجات وأسلوب التوجيه المخطط لإلمكانيـــــات  •

  :وقد ألقى الباحث الضوء على بعض برامج نفذت بجامعة المنصورة ، كما إقترح برامج أخرى فى مجاالت   

  ).إلخ. إنتاجية-بيئية(إدارة األنظمة المعرفية اإلقليمية  *   .عية النوعـيــة دراسة وتحليل أولويات اإلحتياجات القطا* 
  .بناء وإدارة أدلة التدريب النوعـــــى *   .إنهاض القطاعات الخاصة الوطنية النوعيـــــــة * 
  .ــة توثيق وإتاحة بنوك المستحدثات الجامعيـــ*    .ـى ــالدعم المعلوماتى للقطاع الخدمى الحكومــ*  
  .ـل شطة المحلية المولدة للدخــــإقتراح وإدارة األن*    .ـــى ـإدارة برامج اإلرشاد اإلستهالكى واإلنتاجــ* 
  .ــة لمنظمات التطوعية غير الحكوميــدعم وتنشيط ا*   .ـــــــة سوح الصحية الفئوية الشاملــــالم* 
  .ـة ـــــدعم برامج الصناعات الصغيرة والمتوسط*   .ـة ئيلمواصفات القياسية للسلع الغذاإصدار وإتاحة أدلة ا* 
  .ـــى اإلقليمـــــــــتوجيه خطط اإلستثمار *   .ــا عداد القيادات العليــــــبرامج تأهيل القادة وإ*  
  .ـــى لتزام البيئـــــــتوجيه وتقييم خطط اإل*    .ـف وجيا رخيصـــــة التكالينشر وترويج التكنول*  
  .ــة  أدلة التنمية الوطنية النوعيبناء وإتاحة*     .ــة  العمرانى واألحزمة اإلقليميــــيه التخطيطتوج* 
  .البرامج اإلرشادية اإلقليمية النوعيــــــة *   .ـــة لجهود الذاتية والموارد الخاصـــخطط تفعيل ا* 
  .ـــة احة خدمات الفئات الخاصــــة وإتإدار*    .ــى  اإلدارية لوحدات القطاع الخدمــتحسين الكفاءة* 

  .ـن بعد الجامعية للتعليم المفتوح وعالبرامج النوعية*  

  

  

  

  

  
  

                                                                                                                                                                      
أستاذ ورئيس قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى ، ومدير مركز الخدمات اإلرشادية (*) 

  . جامعة المنصورة -لزراعية ، كلية الزراعة واإلستشارية ا



  
  

٣٠  
  

  مراجع البحث
  

حلقة حوار ، األكاديمية ودورها فى تنمية العلم والتكنولوجيا ، ) دكتور( أبو الفتوح عبد اللطيف -١
 ، أكاديمية البحث  المنوفيةفى مجال إدارة وتنظيم البحث العلمى والتكنولوجى عقدت بجامعة

  .١٩٩٠ مارس ٥-٣العلمى والتكنولوجيا ، القاهرة ، 
  

، الترابط والتفاعل بين البحوث والتطوير وقطاعات اإلنتاج ) دكتور( أحمد سميح النقراشى -٢
حلقة حوار فى مجال إدارة وتنظيم البحث العلمى والخدمات وتسويق نتائج البحوث ، 

-٣ ، أكاديميـة البحث العلمى والتكنولوجيا ، القاهرة ، عة المنوفيـةوالتكنولوجى عقدت بجام
   .١٩٩٠ مارس ٥

  

، رضا عبد الخالق أبو حطب ، ربط البحوث الزراعية باإلرشاد ) دكتور( أحمد كامل الرافعى -٣
ندوة ربط اإلرشاد الزراعى الزراعى وجمهور المسترشدين لتحقيق أهداف التنمية الزراعية ، 

 ، مركز البحوث الزراعية ، معهد بحوث الزراعية لتحقيق أهداف التنمية الريفيةبالبحوث 
   .١٩٧٩ ديسمبر ١٨-١٥اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية ، الجيزة ، 

  
متطلبات : ، دور كليات الزراعة فى نشر المستحدثات الزراعية ) دكتور( يحيى على زهران -٤

 ، معات والتنمية الزراعية ، المجلس األعلى للجامعاتالمؤتمر الثانى للجاومعوقات الدور ، 
   .١٩٩١القاهرة ، 

  

 ، إنهاض األنظمة المعرفية الزراعية المحلية لحساب المزارع التقليدى ـــــــــــــ -٥
 ، جامعة الدول الندوة القومية عن المزارع التقليدى الصغير فى الوطن العربىالصغير ، 

   . ١٩٩٢ فبراير ٤-٢لتنمية الزراعية ، القاهرة ، العربية المنظمة العربية ل
  

 ، مركز الخدمات اإلرشادية واإلستشارية الزراعية بين الفكر ـــــــــــــ -٦
 ، مركز الخدمات المؤتمر األول لإلرشاد الزراعى والتنمية الريفيةتقييم ذاتى ، : والتطبيق 

   .١٩٩٣ اإلرشادية واإلستشارية الزراعية ، جامعة المنصورة ،
  

رؤية للسمات :  ، توجيه الطاقة البحثية الزراعية فى مصر ـــــــــــــ -٧
مؤتمر مستقبل العمل اإلرشادى الزراعى فى ظل نظام السوق الحر وموقع والمتطلبات ، 

   . ١٩٩٥ مارس ٩-٨ ، الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعى ، القاهرة ، التعاونيات الزراعية فيه
  

محددات تطبيق نتائج البحوث لتحقيق ، محمد عبد المجيد محمد ، ) كتور(زهران  يحيى على -٨
 ١٩٩٥ ، إتحاد الجامعات العربية ، "نموذج تصورى مقترح " األمن الغذائى فى الوطن العربى 

.  
  
  

، مقترح برنامج دعم الوظائف الجامعية لكليات الزراعة المصرية ، ) دكتور( يحيى على زهران -٩
 ، مركز الخدمات اإلرشادية واإلستشارية ثالث لإلرشاد الزراعى والتنمية الريفيةالمؤتمر ال

   .١٩٩٦الزراعية ، جامعة المنصورة ، 
  

 ، الخدمات اإلستشارية الزراعية بين األسس النظرية والقبول ـــــــــــــ -١٠
ات اإلرشادية  ، مركز الخدمالمؤتمر الثالث لإلرشاد الزراعى والتنمية الريفيةالميدانى ، 

   .١٩٩٦واإلستشارية الزراعية ، جامعة المنصورة ، 
  

األهمية واإلستخدامات "  ، الدليل القومى للتنمية التعاونية الزراعية ـــــــــــــ -١١
 ، مركز الخدمات اإلرشادية المؤتمر الرابع لإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية، " والمراحل 

   .١٩٩٧معة المنصورة ، واإلستشارية الزراعية ، جا


