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الملخص
ٌتناول الباحث العالقة بٌن التعلٌم الهندسً واقتصاد المعرفة بالتطبٌق على كلٌة التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً ،جامعة القاهرة ،من خالل عٌنة كبٌرة من المقررات
الهندسٌة الممثلة لمجتمع كلٌة التخطٌط العمرانً وتحدٌد طبٌعة ودرجة عالقتها بعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة ،وفً البداٌة ٌقوم الباحث بتحدٌد مفهوم اقتصاد
المعرفة وخصائص اقتصاد المعرفة ومحددات التحول القتصاد المعرفة و العناصر المكونة لمؤشر اقتصاد المعرفة ،ثم ٌتناول الباحث طبٌعة العالقة بٌن التعلٌم
الهندسً واقتصاد المعرفة ،حٌث ٌهدف التعلٌم الهندسً إلى إعداد مهندسٌن ناجحٌن مزودٌن بخلفٌة علمٌة قوٌة وخبرات تقنٌة ومهارات مهنٌة تمكنهم من فهم واقع
المجتمع و إٌجاد الحلول المناسبة للمشكالت المعاصرة ،باإلضافة إلى القدرة على اإلبداع واالبتكار لتطوٌر مهنة الهندسة ،وتبرز أهمٌة التعلٌم الهندسً والخرٌجٌن
المهندسٌن خاصة فً ظل اقتصاد المعرفة وبشكل متعاظم حٌث تعد جغرافٌة المدٌنة " بأشكالها ومنتجاتها الهندسٌة المختلفة" الوعاء واألرضٌة التً تضم مختلف
أنشطة االقتصاد المعرفً ،ثم ٌقوم الباحث بدراسة العالقة ما بٌن المقررات الهندسٌة وعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة بالتطبٌق على كلٌة التخطٌط االقلٌمً والعمرانً
جامعة القاهرة ،حٌث تعد كلٌة التخطٌط من الكلٌات العملٌة التابعة للقطاع الهندسً للمجلس األعلى للجامعات المصرٌة ،وٌستكشف الباحث العالقة بٌن المقررات
الهندسٌة واقتصاد المعرفة من خالل دراسة عٌنة كبٌرة للمقررات الهندسٌة بكلٌة التخطٌط وعالقتها بعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة وتحدٌد طبٌعة ودرجة العالقة ،
وٌصل الباحث إلى عدد من النتائج واالستنتاجات من خالل التحلٌل السابق ،كما ٌقدم عددا من التوصٌات لتفعٌل وتعظٌم دور التعلٌم الهندسً فً دعم اقتصاد المعرفة.

الكلمات الدالة
اقتصاد المعرفة ،التعلٌم الهندسً ،الخرٌجٌن المهندسٌن ،كلٌة التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً ،جامعة القاهرة.

يوسف

مقدمة
فً ظل التطور التكنولوجً السرٌع والمتعاظم الذي ٌشهدة العالم حالٌا ،أصبح التحول إلى اقتصاد المعرفة أمرا ضرورٌا ولٌس من قبٌل الرفاهٌة ،خاصة أن اقتصاد
المعرفة ٌعتمد على استخدام وإنتاج المعرفة وعلى االبتكار والتكنولوجٌا ،وقد طور ذلك مفهوم علم االقتصاد الذي تحول من علم ٌدرس الندرة النسبٌة إلى علم ٌهتم
بالثراء المعرفً الذي ال حدود له " الثروة المتجددة " ،وٌعد التعلٌم والتدرٌب والذي ٌتضمن التعلٌم الهندسً والتدرٌب على مخرجاته من أهم مكونات وعناصر
اقتصاد المعرفة ،حٌث أن التعلٌم الهندسً ٌهدف فً العصر الحالً إلى إعداد أجٌال من المهندسٌن لدٌهم مهارات علمٌة وعملٌة "مهنٌة" تمكنهم من االبتكار واإلبداع
إلٌجاد حلول عصرٌة تناسب المجتمعات المختلفة ،وتطرح منتجات عمرانٌة مالئمة ومناسبة مجتمعٌا واقتصادٌا وتخطٌطٌا.

 -1اقتصاد المعرفة :المفهوم والخصائص
 1-1مفهوم اقتصاد المعرفة
ظهر مفهوم وقٌاس اقتصاد المعرفة بصفة خاصة على أٌدي العالم فرٌتز ماشلب  ، Fritz Machlupففً عام 1962م قام االقتصادي االسترالً المولد فرٌتز
بقٌاس إنتاج وتوزٌع جمٌع أنواع المعرفة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،وقدر فرٌتز أنه فً عام 1958م مثل اقتصاد المعرفة ما قٌمته  136,4ملٌون دوالر أو
 29%من الناتج القومً اإلجمالً  ،"1" .GNPكما ساهمت نظرٌات بٌتر دراكر  Peter Druckerفً انتشار استخدام مفهوم مجتمع المعرفة وطور من خاللها
مفهوم مجتمع المعرفة بصورة أوسع ،حٌث اهتم بظاهرة النمو العالمً القتصاد المعرفة ،وأكد دراكر أن المعرفة ال تسمى معرفة إال إذا كان لها طابع تطبٌقً
" "Knowledge in Actionأي إذا تم استخدامها فً المجتمع واالقتصاد أو فً تطوٌر المعرفة ذاتها ،و أشار دراكر فً وقت مبكر إلى تغٌرات قوى العمل وصعود
عمال المعرفة "2"،knowledge workers
طبقة
ِ
وقد عرفت منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة اقتصاد المعرفة بأنه ذلك االقتصاد المبنً أساسا ً على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات  ،"3".كما عرف
البنك الدولً االقتصاد القائم على المعرفة بأنه "االقتصاد الذي ٌعتمد على اكتساب المعرفة وتولٌدها ونشرها واستثمارها بفاعلٌة لتحقٌق تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة
متسارعة""4" .
وتؤدي المعرفة دورا أساسٌا فً خلق الثروة باقتصاد المعرفة ،وتحتل فٌه مساحة أكبر وأكثر عمقا عما كانت فً أشكال االقتصاد السابقة ،فلم ٌعد من حدود لدور
المعرفة فً االقتصاد ،إذ أصبحت ُتشكل مكونا أساسٌا فً العملٌة اإلنتاجٌة ،وتحقق الجزء األعظم من القٌمة المضافة فٌه" ،"5وبحسب المجلس الوطنً للعلوم فً
الوالٌات المتحدة فإن القٌمة المضافة للصناعات ذات االستخدام الكثٌف للمعرفة والتكنولوجٌا على مستوى العالم قد بلغت فً عام 0202م نحو  08.0ترلٌون دوالر
أمرٌكً أي ما ٌعادل  % 32من الناتج المحلى االجمالً مقارنة بـ  % 07فً 0995م ،وتتصدر الوالٌات المتحدة دول العالم فً هذه القائمة بنسبة  % 42من ناتجها
المحلً االجمالً ،وفً دول االتحاد األوروبً  % 30والٌابان  . %32بٌنما سجلت كال من الصٌن والهند والبرازٌل وروسٌا نسبا تصل إلى نحو  % 02لكل منها"6".
 2 -1خصائص اقتصاد المعرفة
ٌرتكز اقتصاد المعرفة على االبتكار والتكنولوجٌا وقد طور ذلك مفهوم علم االقتصاد الذي تحول من علم ٌدرس الندرة النسبٌة " الثروة النادرة القابلة للنضوب" إلى
علم ٌهتم بالثراء المعرفً الذي ال حدود له " الثروة المتجددة""7" .
وٌعتمد اقتصاد المعرفة على المعرفة والمعلومات ومستوٌات عالٌة من المهارة كمحرك رئٌس للنمو االقتصادي ،فهو اقتصاد ٌتم فٌه اكتساب المعرفة وتكوٌنها ونشرها
وتطبٌقها لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة المعتمدة على أصول المعرفة بخالف االقتصاد التقلٌدي الذي ٌر ّكز على رأس المال واألصول العاملة ،وبذلك تصل كمٌة وتطوّ ر
المعرفة السائدة فً األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة إلى مستوٌات عالٌة جدا ،وٌتحقق تضافر البعد البشري والبعد التنموي المستدام والبعد التقنً باالستناد إلى معاٌٌر
البنك الدولً"8 ".
وٌتصف اقتصاد المعرفة بعدة خصائص منها أن مجاله ٌنتقل من المحلٌة إلى العولمة ومن التمركز إلى االنتشار ،دورة حٌاة المنتج :من الدورة الطوٌلة إلى التسارع
التنافسً ،نظام جدٌد لخلق الثروة ،سرعة شبكات االتصال ،تعد المعرفة فٌه أهم مصادر الثروة والسلطة ،وفً عصر المعلومات الحاجة للتعلم مدى الحٌاة" ،"9وإضافة
إلى أهمٌة هذه العناصر فإن العنصر األساسً للمجتمع هو إنتاج المعرفة واعتباره إحدى الركائز األساسٌة التً ٌقوم علٌها االقتصاد الجدٌد ،الذي تحل فٌه المعرفة
محل العمل ورأس المال ،أي أن تكنولوجٌا المعلومات واالتصال وغٌرها من أسالٌب ونظم التقنٌة المتقدمة تلعب الدور الرئٌس فً اقتصادٌات المعرفة"02".
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 3-1محددات التحول القتصاد المعرفة
فً ظل اقتصاد المعرفة ٌنتقل التحدي االقتصادي من كٌفٌة "إدارة الندرة" فً الموارد كالعمالة  ،األرض ،التموٌل" رأس المال" ،والمنظم ،إلى "إدارة الوفرة"،
حٌث ٌتحول االهتمام إلى خلق الوفرة فً المعلومات والمعرفة التً تزداد قٌمتها باالستخدام ،ومن ثم تصبح المعرفة ورأس المال الفكري أهم مستلزمات االقتصاد
المعرفً واألصول األكثر أهمٌة فً المؤسسات"00 " .
وفً الواقع هناك عدد من المحددات واألسس الالزمة من أجل التحول الكلى إلى اقتصاد المعرفة وتفعٌله كإعادة هٌكلة اإلنفاق العام وترشٌده وإجراء زٌادة حاسمة فً
اإلنفاق المخصص لتعزٌز المعرفة ابتداءا من التعلٌم بالمدرسة االبتدائٌة وصوال إلى التعلٌم الجامعً مع االهتمام المكثف بالبحث العلمً و العمل على خلق وتطوٌر
رأس المال البشري بكفاءة وجودة عالٌة ،وعلى الدولة خلق المناخ المناسب للمعرفة ،فالمعرفة الٌوم لٌست ترفا فكرٌا ،بل أصبحت أهم عنصر من عناصر اإلنتاج.
" "00وقد حدد البنك الدولً" "03أربع ركائز أساسٌة القتصاد المعرفة هً:
أ -اإلطار االقتصادي والمؤسسً الذي ٌضمن بٌئة اقتصادٌة مستقرة ومنافسة ،وسوق عمل مرنة وحماٌة اجتماعٌه كافٌة.
ب -نظم التعلٌم التً تضمن أن الطالب على اختالف مستوٌاتهم ٌتمتعون بقدرات استخدام وانتاج المعرفة.
ج -نظم اإلبداع التً تجمع ما بٌن الباحثٌن وأصحاب األعمال فً تطبٌقات تجارٌه للعلوم والتكنولوجٌا.
د  -البنٌة األساسٌة لمجتمع المعلومات :وٌقصد بها البنٌة األساسٌة فً مجال االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ،وإلً أي حد هً متقدمة ومنتشرة ومتاحة ورخٌصة
ومدى استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بكل أنواعها "انترنت ،الهاتف....الخ" وتوفر عمال وصناع المعرفة المواكبٌن لوسائل التكنولوجٌا الحدٌثة"04 " .
 4-1قٌاس اقتصاد المعرفة
كشف تقرٌر حدٌث لمؤسسة األعمال العالمٌة "انسٌاد" و المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة وجامعة كورنٌل عن محدودٌة قدرة الدول العربٌة على إنتاج المعرفة
واستخدامها ونشرها " ،"05وٌوضج الجدول التالً العناصر المكونة لمؤشر اقتصاد المعرفة باالستناد الى معاٌٌر البنك الدولً:
جدول رقم "  "0العناصر المكونة للمؤشر الرئٌس القتصاد المعرفة
مفهوم العنصر
المؤشرات المطلوبة للعنصر
العنصر الرئٌسً
 .0تصدٌر التقنٌة العالٌة كنسبة من التصدٌر الصناعً.
و هو مقٌاس لمستوى البحث و
البحث و التطوٌر
 .0عدد العلماء و المهندسٌن العاملٌن فً مجال البحث و التطوٌر.
التطوٌر التقنً الذي ٌعكس القدرة
Research
 .3إجمالً العاملٌن بالبحث و التطوٌر على المستوى الوطنً كنسبة السكان.
على االبتكار و تطبٌق التقنٌات
And
 .4إجمالً اإلنفاق على البحث و التطوٌر كنسبة من الناتج الوطنً اإلجمالً.
الجدٌدة.
Developmend
 .5المتوسط السنوي ألعداد براءات االختراعات الممنوحة.
 .0إجمالً اإلنفاق على التعلٌم لكل فرد.
ٌعُد المدخل األساسً لالقتصاد
التعلٌم والتدرٌب
 .0معدل معرفة القراءة و الكتابة.
المبنً على المعرفة ،و هو ٌركز
Education
 .3نسبة الطالب  /المدرس فً المرحلة االبتدائٌة وفً المرحلة الثانوٌة.
على الموارد البشرٌة.
and Training
 .4التسجٌل فً المرحلة الثانوٌة والمرحلة الجامعٌة.
و هو عنصر ٌشمل كل ما ٌتعلق
 -0مقدار االستثمار فً وسائل االتصاالت.
بالجوانب المتعلقة بنشر
البنٌة المعلوماتٌة
 .0الهواتف العاملة والفاكس المستخدمة لكل ألف من السكان.
المعلومات عبر وسائل
Infostructure
 .3اشتراكات الهاتف المحمول لكل ألف من السكان.
االتصاالت و اإلعالم.
 .4التلفزٌون و الرادٌو لكل ألف من السكان و الدورٌات و الصحف الٌومٌة.
و ٌعكس هذا العنصر مدى توافر
البنٌة األساسٌة
 .0أعداد أجهزة الحاسوب لكل ألف من السكان.
الحاسوب بوصفه أداة لتسجٌل
للحاسوب
 .0نسبة المشاركة الدولٌة فً البنٌة األساسٌة للحاسوب بالثانٌة.
وتطوٌر القاعدة المعلوماتٌة
Computer
 .3طاقة الحاسوب لكل فرد وأعداد مستخدمً اإلنترنت لكل ألف نسمة من السكان،و
وإتاحة المعرفة.
Infrastructure
مواقع اإلنترنت لكل عشرة آالف نسمة من السكان.
المصدر  :بتصرف من الباحث عن مراد عل َّة ،جاهزٌة الدول العربٌة لالندماج فً اقتصاد المعرفة  -دراسة نظرٌة تحلٌلٌة المؤتمر العالمً الثامن لالقتصاد والتموٌل
االسالمً0200 ،م. ،باالعتماد على تقرٌرمؤشرات البنك الدولً.

 -2التعلٌم الهندسً واقتصاد المعرفة :األهمٌة والداللة
فً مرحلة االنتقال إلى االقتصاد المعرفً ٌُعتبر إنشاء نظام تعلٌم فعال ٌعتمد مبدأ التعلّم مدى الحٌاة اللبنة األولى فً إرساء أسس اقتصاد المعرفة كما ٌوضحه الجدول
السابق رقم "  ،"0كما تساهم التعامالت والتداوالت باقتصاد المعرفة فً تغذٌة روح االبتكار وتعزٌز آلٌات البحث والتطوٌر والتدرٌب المهنً وتطوٌر المهارات،
وتحفٌز التجدد الحضاري "06 " ،ومن األهمٌة بمكان إعطاء الحرٌة لألفراد لكً ٌبدعوا وذلك بوضع إطار قانونً متطور ٌتجاوز مشكالت البٌروقراطٌة وٌحفز
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االبتكار ،وٌؤكد الخبراء أهمٌة استخدام الرٌاضٌات والطرق الحسابٌة فً اتخاذ القرار و أهمٌة الهندسة الحاسوبٌة كوسٌلة لنقل المعرفة واإلدارة التخاذ القرارات فً
مختلف المجاالت"07 ".
وتعد مهنة الهندسة من أقدم المهن التً خدمت البشرٌة وذلك عن طرٌق تحسٌن البٌئة ،وتطوٌر وسائل اإلنتاج والعمل على توفٌر وسائل الراحة من إسكان وطرق
ووسائل اتصال و أجهزة فً مختلف المجاالت ،ومن الشواهد على قدمها و آثارها األهرامات فً مصر و سور الصٌن العظٌم واألبراج المتعددة فً أوروبا ،وتتعلق
مهنة الهندسة بممارسة أعمال فنٌة و إبداعٌة ٌتطلب إنجازها دقة وكفاءة بالغتٌن ٌجب توافرهما فً ممارسها؛ فالمهندس هو الشخص القادر على تطبٌق أحدث
النظرٌات واالبتكارات بالعلوم األساسٌة ،وٌعنً ذلك أن ٌكون متمكنا من علوم الرٌاضٌات والفٌزٌاء والكٌمٌاء بكل فروعها "08 ".
ٌهدف التعلٌم الهندسً إلى إعداد مهندسٌن ناجحٌن مزودٌن بخلفٌة علمٌة قوٌة وخبرات تقنٌة ومهارات مهنٌة تمكنهم من فهم واقع المجتمع و إٌجاد الحلول المناسبة
للمشكالت المعاصرة ،باإلضافة إلى القدرة على اإلبداع واالبتكار لتطوٌر مهنة الهندسة ،فتوافر هذه المعارف والمهارات والسلوكٌات فً المهندس ضروري لتعزٌز
اإلنتاجٌة والتمٌز والرٌادة فً بٌئة تتسم بالتطور التقنً السرٌع والتركٌز على التنمٌة المستدامة فً تصنٌع المنتجات و إدارة العملٌات والنظم "  ،"09ولمواكبة التطور
التقنً نجد أن التعلٌم الهندسً فً العصر الحالً ٌهدف إلى إعداد أجٌال من المهندسٌن لدٌهم – باإلضافة إلى الخلفٌة العلمٌة -مهارات إضافٌة تمكنهم من االبتكار
واإلبداع إلٌجاد حلول عصرٌة تناسب البٌئات المختلفة وتحقق االنتشار العالمً .ومن هنا ظهر مصطلح ما ٌعرف بالهندسة العالمٌة " "Global Engineeringأو
صفة المهندس العالمً التً تحرص الشركات العالمٌة على توافرها فً المهندسٌن حدٌثً التخرج عند توظٌفهم"02 " .
وتبرز أهمٌة التعلٌم الهندسً والخرٌجٌن المهندسٌن فً ظل اقتصاد المعرفة أٌضا وبشكل متعاظم ،حٌث تعد جغرافٌة المدٌنة " بأشكالها ومنتجاتها الهندسٌة المختلفة"
الوعاء واألرضٌة التً تضم مختلف أنشطة االقتصاد المعرفً ،حٌث أن أنشطة هذا االقتصاد ٌجب أن تنجز فً حدود مدٌنة مناسبة ومالئمة لهذا االقتصاد وهو ما
اصطلح على تسمٌته بمدٌنة المعرفة " ،"knowledge cityو كل نشاط معرفً ٌهتم بالمعلوماتٌة والتقنٌة البد له من مكان معرفً " "knowledge spaceأو
منطقة معرفٌة " ،"knowledge zoneوفً مدٌنة المعرفة تكون المعلومات واستخدامها المحرك الرئٌس فً التنمٌة العمرانٌة وتؤثر بشكل مباشر وقوي فً
التوجهات واالستراتٌجٌات العمرانٌة وطرق تنفٌذها "  "00و تشٌر كثٌر من التجارب االقتصادٌة الناجحة إلى أن مخرجات اقتصاد المعرفة ٌتم من الجامعات ومن
خالل مؤسسات ومراكز حاضنة قادرة على تحوٌل مخرجات البحوث إلى منتجات تتمثل فً سلع وخدمات تساهم فً تنوٌع مصادر االقتصاد الوطنً"00".
وهناك أٌضا اتفاق عام بأن تحدٌث وإعادة هٌكلة التعلٌم الهندسً لمواكبة التطور التكنولوجً والتحول إلى اقتصاد المعرفة ٌتطلب فً نفس الوقت تغٌٌر فً الثقافة
السائدة حالٌا فً الكلٌات والمعاهد الهندسٌة بالتركٌز على استخدام وإنتاج المعرفة والتحول إلى ثقافة تعتمد على التكامل بٌن التخصصات إلى جانب التخصص الفردي
و األبحاث التعلٌمٌة و اإلبداع إلى جانب األبحاث فً العلوم الهندسٌة"03" .والتحول فً التوظٌف الهندسً إلى التنافس العالمً و التركٌز على التسوٌق ،التكلفة،
الجودة و متطلبات العمٌل.

 -3دراسة حالة :كلٌة التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً – جامعة القاهرة
تعد كلٌة التخطٌط العمرانً واإلقلٌمً بجامعة للقاهرة من الكلٌات العملٌة التابعة للقطاع الهندسً للمجلس األعلى للجامعات المصرٌة ،وتصل نسبة المواد العملٌة بها
إلى أكثر من  % 62من إجمالى المواد ،وٌؤهل الطالب الحاصل على شهادة التخرج للحصول على لقب " مهندس " ( شعبة العمارة ) من نقابة المهندسٌن المصرٌة ،
وقد بدأت الدراسة فً الكلٌة فً العام الجامعً 0979 / 78م ،و افتتح مبناها الجدٌد عام 0990م داخل الحرم الرئٌس لجامعة القاهرة ،وتنفرد كلٌة التخطٌط اإلقلٌمً
والعمرانً بأنها الكلٌة المتخصصة الوحٌدة فً مصر وفً إقلٌمها المحٌط فً مجال التخطٌط العمرانً واإلقلٌمً والتً تشمل أربعة أقسام متخصصة فً مجاالت
التخطٌط المختلفة"04 " .
 1-3رؤٌة ورسالة كلٌة التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً :تتمثل رؤٌة ورسالة كلٌة التخطٌط االقلٌمً والعمرانً فٌما ٌلً:
 1-1-3رؤٌة كلٌة التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً Vision
كلٌة التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً منارة علمٌة تحقق الرٌادة فً مجاالت التخطٌط العمرانً على المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة والوصول إلى التمٌز على
المستوى الدولً فً برامج ومناهج تعلٌم التخطٌط العمرانً لدرجات البكالورٌوس والدراسات العلٌا والمساهمة اإلٌجابٌة فً مشروعات التنمٌة المجتمعٌة وحل
مشكالت التخطٌط والتنمٌة المستدامة فً المنطقة العربٌة"05".
 2-1-3رسالة كلٌة التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً Mission
إعداد مخطط ومصمم عمرانً قادر على فهم وحل مشكالت التفاعل بٌن المجتمع وبٌئته العمرانٌة فً ضوء المتغٌرات االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة
ورفع كفاءة الدراسات والبحوث النظرٌة والتطبٌقٌة وتلبٌة احتٌاجات المجتمع وتحقٌق منهج علمً قادر على المنافسة المحلٌة والعربٌة واإلقلٌمٌة فً إطار تطوٌر
مستمر ألداء العملٌة التعلٌمٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا باستخدام نظم تكنولوجٌا المعلومات المواكبة لمتطلبات القرن الواحد والعشرٌن وفً إطار
األعراف الجامعٌة والمجتمعٌة السائدة"06".

يوسف

 2-3المقررات الهندسٌة بكلٌة التخطٌط االقلٌمً والعمرانً واقتصاد المعرفة
ٌستكشف الباحث العالقة بٌن مقررات كلٌة التخطٌط االقلٌمً والعمرانً ،جامعة القاهرة ،وبٌن اقتصاد المعرفة من خالل تناول عٌنة كبٌرة من مقررات كلٌة التخطٌط
ومدة ارتباطها بعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة بالجدول السابق جدول رقم "  ،"0وتم اختٌار عٌنة ممثلة للمقررات الهندسٌة بكلٌة التخطٌط باالستناد إلى الئحة مرحلة
البكالورٌوس"  "07والئحة الدراسات العلٌا بكلٌة التخطٌط العمرانً " "08كما ٌوضحه الجدول التالً:
جدول رقم "  "0العالقة بٌن المقررات الهندسٌة بكلٌة التخطٌط العمرانً وعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة

رقم
المقرر
بالعٌنة

كود المقرر
المادة أو المقرر

0
0
3
4
5
6
7
8

التصمٌم بالحاسب اآللً
فٌزٌاء وتطبٌقات هندسٌة
رسم هندسً (0
تحالٌل ونماذج رٌاضٌة
نظم المعلومات الجغرافٌة
هندسة جٌوتقنٌة
المنهج العلمً
الحاسب آلً ((CAD

EP 108
EP 102
UD 103
UP 111
EP 116
EP 117
UP 122
EP 113

9

تطبٌقات حاسب آلً (متقدم)

"EP 125"1

02

نظم المعلومات الجغرافٌة (متقدم)

"EP 125"0

00
00
03
04
05
06
07
08
09
02
00
00
03
04
05

نظم عمران
تصمٌم عمرانً ()0
تخطٌط أقالٌم المدن
تخطٌط المجتمعات الجدٌدة
تخطٌط وهندسة مواقع ()0
تخطٌط نظم البنٌة األساسٌة ()0
إسكان ()0
اقتصاد عمرانً
التنمٌة االقتصادٌة لألقالٌم
إدارة التنمٌة اإلقلٌمٌة
تخطٌط األقالٌم الحضرٌة
تنمٌة رٌفٌة
تخطٌط المناطق المتخصصة "وظٌفٌا"
ممارسة المهنة
إسكان ( :)0فئات اإلسكان والنماذج
السكنٌة
تخطٌط المناطق السكنٌة
اقتصادٌات اإلسكان
مشروع تخرج ()0

UP 203
UD 201
RD 202
UP 208
UD 211
EP 215
UP 213
UP 21
RD 302
RD 303
RD 306
RD 307
UP 315
UP 381
UP 320
UP 324
UP 325
UP 379 2

09

مشروع التخرج ()0

UP 3802

32

الحاسب اآللً فً التخطٌط االقلٌمً
والعمرانً
مشروع تطبٌقً

URP502
URP503

30

تطبٌقات الحاسب اآللً

URP505

06
07
08

30

المرحلة

البكالورٌوس

*ارتباط المقرر بعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة -
تحدٌد عنصر االرتباط
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة األساسٌة للحاسوب.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب -البنٌة األساسٌة للحاسوب.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر.
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة األساسٌة للحاسوب –
البنٌة المعلوماتٌة.
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة األساسٌة للحاسوب-
البنٌة المعلوماتٌة.
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة األساسٌة للحاسوب-
البنٌة المعلوماتٌة.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة المعلوماتٌة.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب -البنٌة المعلوماتٌة.
التعلٌم والتدرٌب -البنٌة المعلوماتٌة.
التعلٌم والتدرٌب -البنٌة المعلوماتٌة.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر.
التعلٌم والتدرٌب.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر -البنٌة
المعلوماتٌة -البنٌة االساسٌة للحاسوب
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر -البنٌة
المعلوماتٌة -البنٌة االساسٌة للحاسوب.
التعلٌم والتدرٌب  -البنٌة األساسٌة للحاسوب –
البحث والتطوٌر.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر -البنٌة
المعلوماتٌة -البنٌة األساسٌة للحاسوب.
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة المعلوماتٌة -البنٌة
األساسٌة للحاسوب.

**درجة العالقة
بٌن المقرر
الهندسً ومؤشر
اقتصاد المعرفة
قوٌة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قوٌة
متوسطة
قوٌة
قوٌة جدا
قوٌة جدا
قوٌة جدا
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قوٌة
متوسطة
قوٌة
قوٌة
قوٌة
متوسطة
متوسطة
قوٌة
قوٌة
قوٌة
متوسطة
قوٌة
قوٌة جدا جدا
قوٌة جدا جدا
قوٌة جدا
قوٌة جدا جدا
قوٌة جدا
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مناهج البحث العلمً

URP601

34

قضاٌا وأبحاث فً مجاالت التخطٌط
االقلٌمً والعمرانً – حلقات نقاشٌة
التخطٌط االقلٌمً االستراتٌجً للمحافظات
المصرٌة
االقتصاد االقلٌمً
الحوكمة وادارة التنمٌة االقلٌمٌة
االستشعار عن بعد ونظم المعلومات
الجغرافٌة وقواعد البٌانات االقلٌمٌة
تنمٌة االقالٌم التكنولوجٌة والمعرفٌة

URP702

RD705

42
40

قضاٌا وسٌاسات االسكان
اقتصادٌات االدارة الحضرٌة

UP503
UP603

40
43
44

االستدامة والمدن المستقبلٌة
مناهج تخطٌط العمران
تطبٌقات الحاسب االلً فً التصمٌم
العمرانً
استراتٌجٌات التجدٌد العمرانً والتحكم فً
العمران

UP604
UP605
UD611

35
36
37
38
39

45

RD603
RD610
RD703
RD704

UD603

الدراسات
العلٌا

البحث والتطوٌر -التعلٌم والتدرٌب -البنٌة
المعلوماتٌة.
البحث والتطوٌر -التعلٌم والتدرٌب -البنٌة
المعلوماتٌة-
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة المعلوماتٌة -البنٌة
األساسٌة للحاسوب.
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة المعلوماتٌة-
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة المعلوماتٌة-
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة المعلوماتٌة -البنٌة
االساسٌة للحاسوب.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر -البنٌة
المعلوماتٌة.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر -البنٌة
المعلوماتٌة-
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر.
التعلٌم والتدرٌب – البنٌة المعلوماتٌة -البنٌة
األساسٌة للحاسوب.
التعلٌم والتدرٌب – البحث والتطوٌر – البنٌة
المعلوماتٌة.

قوٌة جدا
قوٌة جدا
قوٌة جدا
قوٌة
قوٌة
قوٌة جدا
قوٌة جدا
قوٌة
قوٌة جدا
قوٌة
قوٌة
قوٌة جدا
قوٌة جدا

المصدر :إعداد الباحث باالستناد إلى الالئحة الداخلٌة مرحلة البكالورٌوس " نظام الساعات المعتمدة – كلٌة التخطٌط االقلٌمً والعمرانً – جامعة القاهرة 0228 ،م،
والالئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا " نظام الساعات المعتمدة ،كلٌة التخطٌط االقلٌمً والعمرانً  ،جامعة القاهرة0204 ،م.
*تم تحدٌد العالقة بٌن المقرر الهندسً واقتصاد المعرفة باالستناد إلى عناصر مؤشر المعرفة الموضحة بالجدول السابق رقم "."0
**تم تحدٌد مدى قوة العالقة بٌن المقرر الهندسً ومؤشر اقتصاد المعرفة من خالل تحدٌد عناصر مؤشر المعرفة المتحققة فً المقرر الهندسً ،وتكون العالقة متوسطة فً حال تحقق
عنصر واحد  ،وتكون العالقة قوٌة فً حال تحقق عنصرٌن وتكون العالقة قوٌة جدا فً حال تحقق ثالثة عناصر ،وتكون العالقة قوٌة جدا جدا فً حال توفر تحقق كل عناصر مؤشر
اقتصاد المعرفة.

وفً الجدول السابق رقم " "2تم تحدٌد مدى قوة العالقة بٌن المقرر الهندسً ومؤشر اقتصاد المعرفة من خالل تحدٌد عناصر مؤشر اقتصاد المعرفة المتحققة فً
المقرر الهندسً ،وتكون العالقة متوسطة فً حال تحقق عنصر واحد ووزنها النسبً  %25مثل مقرر فٌزٌاء وتطبٌقات هندسٌة " المقرر رقم  ،"2حٌث ٌرتبط
فقط بعنصر وحٌد بمؤشر اقتصاد المعرفة وهو الخاص بالتدرٌب والتعلٌم ،وتكون العالقة قوٌة فً حال تحقق عنصرٌن لمؤشر اقتصاد المعرفة " ووزنها النسبً
 "%50مثل مقرر التصمٌم بالحاسب اآللً " المقرر رقم  "1حٌث ٌرتبط هذا المقرر بعنصرٌن من عناصر مؤشر اقتصاد المعرفة وهما التدرٌب والتعلٌم والبنٌة
األساسٌة للحاسوب ،وتكون العالقة قوٌة جدا فً حال تحقق ثالثة عناصر من مؤشر اقتصاد المعرفة " ووزنها النسبً  "%75مثل مقرر الحاسب اآللً فً التخطٌط
اإلقلٌمً والعمرانً " المقرر رقم  "30حٌث ٌرتبط هذا المقرر بثالثة عناصر من مؤشر اقتصاد المعرفة هم التدرٌب والتعلٌم  ،البنٌة االساسٌة للحاسوب والبحث
والتطوٌر ،وتكون العالقة قوٌة جدا جدا فً حال توفر وتحقق كل عناصر مؤشر اقتصاد المعرفة "ووزنها النسبً  "%100مثل مقرري "مشروع التخرج
"1و"مشروع التخرج  "0رقمً  29،28حٌث ٌرتبط هذان المقرران بكل عناصر مؤشر اقتصاد المعرفة وهم التعلٌم والتدرٌب ،البنٌة المعلوماتٌة  ،البنٌة االساسٌة
للحاسوب والبحث والتطوٌر ،وتم ذكر وتوضٌح عناصر مؤشر اقتصاد المعرفة فً الجدول األسبق رقم " . "1
ومن الجدول السابق ٌتضح أن  %35.5من عٌنة المقررات الهندسٌة بكلٌة التخطٌط االقلٌمً والعمرانً – جامعة القاهرة العالقة بٌنها وبٌن مؤشر اقتصاد المعرفة
قوٌة جدا ،وأن  %35.5من عٌنة المقررات الهندسٌة العالقة بٌنها وبٌن مؤشر اقتصاد المعرفة قوٌة أى أن  %70من عٌنة المقررات الهندسٌة ذات عالقة قوٌة"
تتضمن المقررات ذات العالقة القوٌة والقوٌة جدا والقوٌة جدا جدا" مع اقتصاد المعرفة وأن  %09من عٌنة المقررات الهندسٌة ذات عالقة متوسطة ،وتم الوصول
لهذه النسب من خالل حصر كل فئة ومقارنتها بإجمالً عدد المقررات الهندسٌة فً العٌنة المذكورة ،فمثال ُ تم الوصول إلى أن  %35.5من عٌنة المقررات
الهندسٌة بكلٌة التخطٌط االقلٌمً والعمرانً – جامعة القاهرة العالقة بٌنها وبٌن مؤشر اقتصاد المعرفة قوٌة جدا من خالل حصر جمٌع المقررات التً عالقتها
قوٌة جدا وقوٌة جدا جدا مع مؤشر اقتصاد المعرفة وعددها  13والقسمة على إجمالً عدد المقررات بالعٌنة وعددها  45فتم الوصول إلى النتٌجة المذكورة مسبقا
وهى أن  %35.5من المقررات الهندسٌة بالعٌنة المذكورة بالجدول السابق العالقة بٌنها وبٌن مؤشر اقتصاد المعرفة عالقة قوٌة جدا.
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 -4الخاتمة  :النتائج والتوصٌات
توصل الباحث إلى عدد من النتائج واالستنتاجات من خالل التحلٌل السابق ،كما ٌقدم الباحث عدة توصٌات لتفعٌل وتعظٌم دور المقررات الهندسٌة فً دعم اقتصاد
المعرفة كما ٌلً:
 1-4النتائج  :توصل الباحث إلى النتائج التالٌة
ٌ 0-0-4رتكز اقتصاد المعرفة على االبتكار والتكنولوجٌا بدال من الموارد الطبٌعٌة ،وقد طور ذلك مفهوم علم االقتصاد الذي تحول من علم ٌدرس الندرة النسبٌة
الثروة النادرة القابلة للنضوب" إلى علم ٌهتم بالثراء المعرفً الذي ال حدود له " الثروة المتجددة".
 0-0-4هناك عدد من المحددات واألسس الالزمة من أجل التحول الكلى إلى اقتصاد المعرفة وتفعٌله ،كإعادة هٌكلة اإلنفاق العام وترشٌده وإجراء زٌادة حاسمة فً
اإلنفاق المخصص لتعزٌز المعرفة مع االهتمام المركز بالبحث العلمً و العمل على خلق وتطوٌر رأس المال البشري بنوعٌة عالٌة.
 3-0-4تتمثل العناصر المكونة لعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة فً البحث و التطوٌر ،التعلٌم والتدرٌب ،البنٌة المعلوماتٌة ،والبنٌة األساسٌة للحاسوب.
 4-0-4هناك عالقة وثٌقة بٌن التعلٌم الهندسً واقتصاد المعرفة الذي ٌعتمد على التعلٌم واالبتكار ،حٌث نجد أن التعلٌم الهندسً فً العصر الحالً ٌهدف إلى إعداد
أجٌال من المهندسٌن لدٌهم  -بجانب الخلفٌة العلمٌة -مهارات إضافٌة تمكنهم من االبتكار واإلبداع إلٌجاد حلول عصرٌة تناسب البٌئات المختلفة وتحقق االنتشار
العالمً ،ومن هنا ظهرت صفة المهندس العالمً التً تحرص الشركات العالمٌة على توافرها فً المهندسٌن حدٌثً التخرج عند توظٌفهم.
 5-0-4تتضح أهمٌة التعلٌم الهندسً فً ظل اقتصاد المعرفة فً أن كل نشاط معرفً ٌهتم بالمعلوماتٌة والتقنٌة ٌتطلب وجود مكان معرفً knowledge space
أو منطقة معرفٌة  ،knowledge zoneوفً مدٌنة المعرفة تكون المعلومات واستخدامها المحرك األساس فً التنمٌة العمرانٌة وتؤثر بشكل مباشر وقوي فً
التوجهات واالستراتٌجٌات العمرانٌة وطرٌقة تنفٌذها .
 6-0-4هناك عالقة قوٌة بٌن المقررات الهندسٌة بكلٌة التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً ،جامعة القاهرة وبٌن عناصر مؤشر اقتصاد المعرفة حٌث تبٌن من عٌنة الدراسة
" جدول رقم  "0أن  %70من من عٌنة المقررات الهندسٌة بكلٌة التخطٌط ذات عالقة قوٌة مع عناصر مؤشر اقتصاد المعرفة و أن  %09من عٌنة المقررات الهندسٌة
ذات عالقة متوسطة.
 2-4التوصٌات
ٌقدم الباحث عدة توصٌات لتفعٌل وتعظٌم دور المقررات الهندسٌة فً دعم اقتصاد المعرفة كما ٌلً:
 0-0-4ضرورة أن تتضمن المقررات الهندسٌة جزءا ٌعمل على تنمٌة ملكة اإلبداع " البحث وتطوٌر" من خالل األبحاث العلمٌة المتجددة التً تتناول القضاٌا العلمٌة
و حل المشكالت العلمٌة فً مجال التخصص ،مثل قٌام الطلبة بعمل أبحاث حول اكتشاف أفضل الطرق لبناء اإلسكان االقتصادي منخفض التكلفة ،أبحاث حول
الطاقة النووٌة والطاقة لشمسٌة ،أبحاث حول استدامة البناء والبناء الصدٌق للبٌئة ،التصمٌم االقتصادي للمدن ،التصمٌم والتخطٌط المستدام.........
ٌ 0-0-4جب أن ٌكون التعلٌم الهندسً مواكبا للتطور التكنولوجً من خالل قٌام أعضاء هٌئة التدرٌس باستخدام أحدث وسائل وتقنٌات العرض الفعال ،وأن ٌكون
الطلبة ماهرٌن فً استخدام أحدث البرامج الهندسٌة فً الحاسب اآللً مثل ,Punch Software ,Chief Architect ,ArchiCAD ,AutoCAD
.GIS ,Autodesk Revit ,Vectorworks
 3-0-4قٌام الكلٌات الهندسٌة بإنشاء قاعدة بٌانات وقاعدة معلومات تتضمنان مشروعات التخرج والمشروعات التخطٌطٌة والمعمارٌة والبٌانات المختلفة وتتٌحان
إنتاج المعرفة الهندسٌة للطلبة والخرٌجٌن والشركات الهندسٌة والمكاتب والهٌئات الحكومٌة مما ٌساعد على التوجه الفعلً الممكن القتصاد المعرفة.
 4-0-4أن ٌكون من بٌن أهداف مشروع التخرج للطالب بكلٌات الهندسة هو تطبٌق مشروعه فً ظل محددات وعناصر ومؤشر اقتصاد المعرفة مثل التطبٌق من
خالل الحاسب اآللً ،تقدٌر بٌانات التكلفة والعائد والتموٌل المقترح ،تحدٌد المنتج الهندسً النهائً والفئات المستهدفة او المستفٌدة ،لضمان أن ٌسهم مشروع التخرج
فً إتاحة وتطبٌق المعرفة الهندسٌة للشركات والهٌئات فً إطار تنمٌة وتعزٌز اقتصاد المعرفة.
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