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 آليات مقترحة لتطوير دور البرامج األكاديمية بالجامعات المصرية
 الخبرة الفنلندية في تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة في ضوء

 أ/ أمل السيد إبراهيم عبد اللطيف                                         
 مستخلص:ال

هددددات الدراسدددة الحاليدددة جلدددى و دددي مجموعدددة مدددو ا ليدددات المقترحدددة لتطدددوير دور 
البرامج األكاديمية بالجامعات المصدرية ادت تحقيدب أبعداد مجتمدي المعرادة ادت  دو  ال بدرة 
مكانات.دداد ولتحقيددب أهدددا  الدراسددة تددم  الفنلنديددةو وكلدد  اددت  ددو  مددا تسددمو بددا اروا.ددا وا 

ن.ج الوصددفت التحليلددت باسددتقرا  األدبيددات المعاصددرةو باا ددااة جلددى اسددت دام اسددت دام المدد
المدددن.ج المقدددارو مدددو  دددبل ا سدددتعانة باحدددد أسددداليبا ردراسدددة الحالدددة   وهدددت دراسدددة ال بدددرة 
الفنلنديددةد وكتددفت النتددااج أو الجامعددات الفنلنديددة تلقدددم بعددن المسددتجدات  ددمو برامج.ددا 

مجددا ت ومقددررات دراسددية تتناسددل مددي متطلبددات سددوب  الدراسددية ولعددل مددو أهم.دداو جدرا 
العمدددل باسدددتحداا مقدددررات ادددت مجدددال التسدددويب وريدددادة األعمدددال وا بتكدددارو جدرا  مدددن.ج 
الكفايددات اددت المقددررات الدراسددية اعددداد  ددريجيو متميددميوو جدرا  بددرامج لتطددوير الكفايددات 

الرقمدددتو وت دددميو البعدددد الرقميدددة التدددت يحتاج.دددا ال دددريجيو للتعامدددل مدددي مجتمدددي المعرادددة 
الدددددولت اددددت برامج.ددددا عبددددر تدددددريا الللددددات وميددددادة التبددددادل الدددددولت لمنسددددوبت الجامعدددداتو 
وتصدددددير البددددرامج التعليميددددة والتدريبيددددة علددددى الصددددعيد الدددددولت لتحقيددددب التنااسددددية والنمددددو 
ا قتصدداد و تددواير بياددة تعليميددة متطددورة تسددتطيي تاهيددل الدارسدديو للتفاعددل مددي متطلبددات 

ي المعراة مو  بل تصدميم بيادة تعليميدة ااترا ديةو توايد  التكنولوجيدا ادت العمليدة مجتم
التدريسدديةو جتاحددة الفرصددة للدارسدديو للتدددريل مددو  ددبل اتددرة الدراسددة األكاديميددة عبددر تبنددت 
ممارسات تعليمية جديدةو والتت تت دمو تقدديم دورات تدريبيدة تعاونيدة مدو  دبل المتداركة 

ات األعمال الم تلفة بدالمجتميد كمدا توصدلت الدراسدة جلدى مجموعدة بيو الجامعات وقطاع
مو ا ليات المقترحة لتطوير دور البرامج األكاديمية بالجامعات المصرية ات تحقيب أبعداد 
مجتمي المعرادة ادت  دو  ال بدرة الفنلنديدةو مدو  دبل تبندت بعدن ااجدرا ات كات الصدلة 

عدددددات المصدددددرية بصدددددفة مسدددددتمرة ادددددت  دددددو  بتحدددددديا البدددددرامج الدراسدددددية المقدمدددددة بالجام
المسددددتجدات والمعددددايير العالميددددةو وتمكدددديو الدارسدددديو مددددو تطبيددددب المعددددار  الناريددددة التددددت 

 يدرسون.او وتواي  التكنولوجيا ات العملية التعليميةد
مجتمدددي المعرادددةو البدددرامج األكاديميدددةو الجامعدددات الفنلنديدددةو  :الكلمـــات المفتاحيـــة

 الجامعات المصريةد
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the Dimensions of the Knowledge Society in the Light of 

Finnish Experience 

Amal El-Sayed Ibraheim Abde-Latif 

PhD student at Foundations of Education Department, 

Faculty of Graduate Studies for Education, Cairo University 

Abstract: 

The current study aimed to develop a set of proposed 

mechanisms for developing the role of academic programs in 

Egyptian universities to achieve the dimensions of a 

knowledge society based on their circumstances and 

capabilities and in the light of Finnish experience. In order to 

achieve the objectives of the study, the descriptive and 

analytical method was employed by extrapolating 

contemporary literature, in addition to using the comparative 

method using one of its methods (case study); namely, the 

study of Finnish experience. The results revealed that Finnish 

universities offer some developments within their study 

programs. Perhaps the most important of which, are fields and 

courses that commensurate with the requirements of the labor 

market by introducing courses in the field of marketing, 

entrepreneurship, innovation. In addition, the inclusion of 

competencies curricula to prepare distinguished graduates and 

the inclusion of programs to develop digital competencies that 

graduates need to deal with the digital knowledge society. 

Moreover, the inclusion of the international dimension in its 

programs of teaching languages, increasing international 

exchange for university employees, and exporting educational 

and training programs internationally to achieve 

competitiveness and economic growth. Furthermore, providing 

an advanced educational environment that can qualify students 
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to interact with the requirements of the knowledge society by 

designing virtual educational environment and employing 

technology in the teaching process. Moreover, providing 

students with the opportunity to train during the academic 

study period by adopting new educational practices that 

include providing cooperative training courses through 

participation between universities and various business sectors 

in society. The study also reached a set of proposed 

mechanisms to develop the role of academic programs in 

Egyptian universities to achieve the dimensions of the 

knowledge society in light of Finnish experience, by adopting 

some measures related to the continuous updating of study 

programs offered in Egyptian universities in light of global 

developments and standards, and enabling learners to apply 

knowledge and employ technology in the educational process. 
Key words: Knowledge society, Academic programs, Finnish 

universities, Egyptian universities. 
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 مقدمة:
ت مقدددمت.ا يواجددا العددالم اددت القددرو الحدداد  والعتددريو متليددرات عديدددةو تدداتت ادد

ااهرة العولمةو والتت تعتمد على جنجامات ثدورة تكنولوجيدا المعلومدات وا تصدا تو 
ممددا أدإ جلددى انتتددار وتبددادل المعلومدداتو وا.ددور مجتمددي المعراددة  حيددا صددارت 
المعراددة أسدداا اانتددا و والمحددر  الددرايا لتحقيددب التنميددة المسددتدامة للمجتمددي مددو 

   جوانل النتاط اانسانتد   بل تنمية كااة مجا تاو وكااة
لقددددد أوصددددى التقريددددر العددددالمت  ستتددددرا  مسددددتقبل المعراددددة ب ددددرورة تعميددددم 
الم.ارات والمعار  البممدة للمسدتقبل ومواامت.دا مدي أهددا  التنميدة المسدتدامةو مدو 
 بل و ي تصدور لمسدتقبل جنتدا  المعرادة وتطويرهداو وتتدجيي صدناس السياسداتو 

والمجتمددددددي المددددددددنت علددددددى توحيدددددددد ج.ددددددودهم لتطدددددددوير  وقددددددادة األعمددددددال والبددددددداحثيو
و واددت  8-6و 3332ربرنددامج األمددم المتحدددة اانمددااتو التكنولوجيددات ونتددر المعراددة 

 و  توصيات كل  التقريرو والتحديات التت تواج..ا المجتمعات كاادة ادت عصدرنا 
ا نحدو بندا  مجتمددي المعرادة  كلد  المجتمددي  الحدالتو كداو مددو ال درور  السدعت قدددمن
الك  ي.تم بعمليات جدارة المعراة مو جنتدا  ونتدر وتطبيدب المعرادة  لتحقيدب التنميدة 

  د352و 3332رعبد الوهالو المستدامة واب رؤية وا حة للمجتمي المحلت 
عبوة على أهمية بنا  اقتصاد المعراة كاحد ركاام مجتمدي المعرادة  جك يددور 

تدددداركة اي.دددداو واسددددت دام.او اقتصدددداد المعراددددة حددددول الحصددددول علددددى المعراددددةو والم
نتاج.ددا  ب.ددد  تحسدديو نوعيددة الحيدداة بمجا ت.دداو مددو  ددبل  وتوايف.دداو وابتكارهدداو وا 
اااادة مو تطبيقات تكنولوجية متطورةو واست دام العقل البتر  كرأا مال معراتو 

ر ددحاو و  وتوايدد  البحددا العلمددت احددداا مجموعددة مددو التلييددرات ا سددتراتيجية
 د 333و 3333المليجتو 

وجدددير بااتددارة أو مؤسسددات التعلدديم العددالت بصددفة عامددةو والجامعددات علددى 
وجا ال صوص تقوم بدور م.دم ادت تحقيدب أبعداد مجتمدي المعرادة مدو  دبل دورهدا 

نتاج.ا ونتدرها     52و 3335ربرندامج األمدم المتحددة اانمدااتو ات توليد المعراة وا 
ة األساسددددية اددددت أنامددددة ا بتكددددار جك تعتبددددر الجامعددددات مولدددددات للمعراددددةو والوسدددديل

الوطنيددةو وسدديلة للفكددر اابددداعت وا بتكددار و ومعالجددة العبقددة بدديو المعراددة والنمددو 
 د 336و 3333رصبيوو  ا قتصاد و و لب ارص العمل
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وتحقب الجامعات العالمية مساهمات ااعلة ات تحقيدب أبعداد مجتمدي المعرادةو 
و ل.ا تجربة راادة ات هكا ااطار  حيا تعد ومو بين.ا الجامعات الفنلندية والتت كا

انلندا مو الدول التت تحولت جلى مجتمي المعراة ات ممو قياست رغم ا  طرابات 
السياسية وا قتصادية التت ت.دت.ا مي بدايات القرو العتدريو  ج  جن.دا تحولدت مدو 

 ,Halme)ا قتصدددداد القدددداام علددددى المراعددددة جلددددى ا قتصدددداد القدددداام علددددى المعراددددة 

Salminen & Piirainen, 2014, 21) وكلد  مدو  دبل دعدم مناومدة اابدداس  
ددداو ادددت مجدددال التعلددديم مدددو  دددبل تمويدددد  وا بتكدددار علدددى جميدددي األصدددعدةو  صوصن
الدارسدديو بددالعلمو والمعراددةو والم.ددارات البممددة لمواج.ددة متطلبددات مجتمددي المعراددة 

 (.37، 8102 ، )البازعي

ة ادددت ادددل التحدددديات التدددت تلللقدددت بابل.دددا علدددى ونادددرنا ألهميدددة مجتمدددي المعراددد
المجتمعدات كاادة ومن.ددا المجتمدي المصدر   حيددا يعمدل بندا  مجتمددي المعرادة علددى 
 ماو استدامة عملية التنمية للمجتمي مي السدعت جلدى بندا  اقتصداد تنااسدتو ميدادة 
جك المحتوإ المعرات ات المنتجات والصادراتو والتفاعل مي عولمة عمليدة اانتدا   

ددا للممايددا التنااسددية بدديو الدددول    وناددرنا  358و 3335علددتو واددا  رتعددد المعراددة أساسن
ألهمية دور الجامعات المعاصرة ات تحقيب أبعاد مجتمدي المعرادةو وتحقيدب التنميدة 
ا قتصددادية وا جتماعيددة  وكلدد  مددو  ددبل جنتددا  ونتددر المعراددةو وتوليددد ا بتكددار 

 ,Snellmanر حثيو والعددامليو اددت مجددال المعراددةاألاكددارو وتثقيدد  ال بددرا  والبددا
كداو اهتمدام الباحثدة بمو دوس الدراسدة الحاليدة والدك  يلعندى بالتوصدل  و 91 ,2015

جلى آليات مقترحة لتطوير دور البدرامج األكاديميدة بالجامعدات المصدرية ادت تحقيدب 
 أبعاد مجتمي المعراة ات  و  ال برة الفنلنديةد

  :مشكلة البحث
ممددا سددبب يت ددو أهميددة التحددول جلددى مجتمددي المعراددة تماتددينا مددي ا تجاهددات 
ددددا وادددداعبن اددددت تحقيددددب كلدددد   ج  جنددددا  العالميددددة المعاصددددرةو وأو للجامعددددات دورنا م.من
باسدددددتقرا  البحدددددوا والدراسدددددات السدددددابقة التدددددت رصددددددت الواقدددددي الحدددددالت للجامعدددددات 

صددددرية   تددددؤد  األدوار المصددددريةو يت ددددو أو البددددرامج األكاديميددددة بالجامعددددات الم
المنوطة ب.ا على النحو المنتود بما   يتيو ل.ا المسداهمة بتدكل ااعدل ادت تحقيدب 
أبعددداد مجتمدددي المعرادددةو وايمدددا يلدددت نعدددرن ألبدددرم المتدددكبت التدددت تكتنددد  بدددرامج 
الجامعددات المصددرية والتددت تقدد  حدداابن دوو قيام.ددا بالدددور المتوقددي من.ددا حيددال بنددا  

 مجتمي المعراةد
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يعانت التعليم الجامعت ات مصر مدو العديدد مدو أوجدا القصدور التدت تدؤثر  جك
على كفا تا الدا لية وال ارجيةو اعلى الرغم مدو محداو ت ااصدبل المتعدددة التدت 
تددد.دت.ا الجامعدددات المصدددرية ادددت ا وندددة األ يدددرةو ج  جندددا قدددد غلدددل علي.دددا التفكيدددر 

عن.دا طددابي التجديدد وا بتكدار  وقددد التقليدد و واتسدمت بطدابي النقددل والتقليددو وغدال 
يرجي كل  جلى اتباس الجامعات المصرية لنادام موحدد   يسداير التطدورو و  يتواادب 
مددددي متطلبددددات العصددددرو ندددددرة اسددددتقرار ال.ياكددددل التنايميددددةو وال لددددل اددددت العبقددددات 
الوايفيددة نتيجددة الصددراس علددى السددلطةو وسدديطرة المركميددة علددى األدا و ممددا يسددلل 

حريدددددة المبدددددادرة والتطدددددويرو وتدددددنت مؤتدددددرات التنميدددددة البتدددددرية والتنااسدددددية  القيددددادات
و 3338رسدددد.ير الجيددددارو بالجامعدددداتو ومحدوديددددة المددددوارد الماليددددةو و ددددع  اادارة 

  د  333-338
هدددكا باا دددااة جلدددى غيدددال الرؤيدددة التددداملة والنادددرة ا سدددتراتيجية لددددور بدددرامج 

ر المدددوارد القوميدددةو وكدددكل  محدوديدددة التعلددديم الجدددامعت ادددت مسدددتقبل التنميدددة واسدددتثما
التعامل مي العلوم الحديثةو و ع  المد بت التعليمية  مما أدإ كل  جلى  ع  
وادددا  الجامعددددات المصددددرية بمتطلبددددات بنددددا  مجتمددددي المعراددددة وابتكارهددددا عددددو سددددباب 

و 3332رثنا  محمدو المنااسة العالمية انتا  المعراةو و ع  مستوإ الجودة اي.ا 
 د 353-355

وقددد انعكددا كلدد  القصددور جلينددا علددى موقددي الجامعددات المصددرية علددى  ريطددة 
أو الجامعددات  (Saleh, 2020, 323)التصددنيفات العالميددة  حيددا أثبتددت دراسددة 

المصددرية تحتدددل مرتبددة متدددا رة بدديو دول العدددالم اددت التصدددنيفات العالميددة ومدددا مالدددت 
نجد أندا  3332عام بحاجة جلى تحدياد وبالنار جلى تصني  تنل.ا  للجامعات ل

جامعددة علددى مسددتوإ العددالم باسددتثنا   533  توجددد أ  جامعددة مصددرية  ددمو أول 
 Academic Ranking of) 333/333جامعة القاهرةو والتت جا ت ادت المركدم 

World Universities, 2019.)  

وربما يرجي غيدال الجامعدات المصدرية ادت التصدنيفات العالميدة للجامعدات 
بال التت ت ع  مدو مركمهدا التنااسدتو وتقلدل مدو ااعليدة دورهدا جلى عدد مو األس

ات تحقيب أبعاد مجتمدي المعرادةو ولعدل مدو أهم.دام أو معادم  طدط الجامعدات مدا 
مالت تركم على الناحية األكاديمية البحتةو ولم تصل جلى مرحلة الت طيط مو أجدل 

ا بن عو أو   و83-83و 3338رحناو التربينتو المجتميو وتنمية المعراة العامة 
دور البدددرامج الدراسدددية بالجامعدددات المصدددرية قدددد   يسددداعد بالقددددر الكددداات ادددت تلبيدددة 
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احتياجددات سددوب العمددلو وقددد يرجددي كلدد  جلددى  ددع  اتصددال المندداهج باحتياجددات 
سدددوب العمدددلو وااتقارهدددا جلدددى التددددريل علدددى الم.دددارات العمليدددة بسدددبل ااادددراط ادددت 

الدددكاكرة والحفددداو ونقدددص المراادددب والمعدددداتو  التركيدددم علدددى المحتدددوإ المعتمدددد علدددى
و ع  التركيم على تطوير م.ارات التفكير الناقد والتحليلو و ع  المتاركة ات 
أساليل تعلم تفاعلية وتجريبيةو ا بن عو تمتي العديد مو ال ريجيو بم.دارات غيدر 

  د333-333و 3338ررانيا الجمالو مبامة للوااا  التت يتقدموو لتلل.ا 
 حدد مشكلة البحث في محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:وتت

ما مبمو دور البرامج األكاديمية بالجامعات الفنلندية ادت تحقيدب أبعداد مجتمدي  -3
 المعراة ات جطار السياب الثقاات للمجتمي الفنلند ؟

مددا ا ليددات المقترحددة لتطددوير دور البددرامج األكاديميددة بالجامعددات المصددرية اددت  -3
 د مجتمي المعراة ات  و  ال برة الفنلندية؟تحقيب أبعا

 هداف البحث:أ
ي.ددد  البحددا الحددالت جلددى و ددي مجموعددة مددو ا ليددات لتطددوير دور البددرامج 
األكاديميدة بالجامعددات المصددرية ادت تحقيددب أبعدداد مجتمددي المعرادة اددت  ددو  ال بددرة 

مكانات.اد   الفنلنديةو وكل  ات  و  ما تسمو با اروا.ا وا 
 مية البحث:أه

تكمو أهمية الدراسة الحالية ات أهمية رمو وس الدراسة  أ  وهو بنا  مجتمي 
المعرادة لتحقيدب التنميدة المسدتدامة للمجتمدي ب طدى ثابتدة تسدتند جلدى أسدا معرايدةو 
لددى أهميددة مرحلددة التعلدديم الجددامعت المسددؤولة عددو تكددويو الكددوادر العلميددة لبنتقددال  وا 

ر المجتمددديو وأهميدددة اادددة أع دددا  هيادددة التددددريا بصدددفت.م جلدددى سدددوب العمدددل لتطدددوي
الركيدددمة األساسدددية ادددت بندددا  وتطدددوير البدددرامج الدراسدددية  ومدددو ثدددم ادددت تحقيدددب أبعددداد 
مجتمدي المعرادةو وأهميدة هدد  الدراسدة اددت الوصدول جلدى ا ليدات المقترحدة لتطددوير 

معراددة اددت دور البددرامج األكاديميددة بالجامعددات المصددرية اددت تحقيددب أبعدداد مجتمددي ال
 و  ال برة الفنلندية  اثرا  المكتبة التربوية مو  بل دراسة  بدرة جديددة أ  وهدت 
دراسة  برة الجامعات الفنلندية ات مجال بنا  مجتمي المعراة  ليستفيد من.ا صدناس 
القرار الجامعت ات مصر ات مجال تطوير الج.ود المبكولة  مدو أجدل تطدوير دور 

 جامعات المصرية ات تحقيب أبعاد مجتمي المعراةدالبرامج األكاديمية بال
 
 



 مقترحة لتطوير دور البرامج األكاديمية بالجامعات المصرية آليات
 الخبرة الفنلندية في تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة في ضوء

 

338 

  :بحثحدود ال
يركدددم البحدددا الحدددالت علدددى دراسدددة  بدددرة انلنددددا مدددو حيدددا دور جامعات.دددا ادددت 

 متحقيب أبعاد مجتمي المعراةو وهت  برة جديرة بالدراسة وكل  للمبررات التالية
 3332العددالمت لعددام  تحتددل انلندددا المرتبددة األولددى عالمينددا طبقنددا لتقريددر التنااسددية -0

ات كٍل مو جودة مؤسسات.او وحماية حقوب الملكية الفكريدةو وانتتدار الم.دارات 
الرقمية بيو سكان.او وا عتماد على اادارة الم.نيةو واست دام التفكير الناقد ات 
التدرياو وتمويل المتروعات الصدليرة والمتوسدطةو واسدتقرار ا قتصداد الكلدتو 

لثانية عالمينا ات كٍل مو تواير م.ارات ال ريجيوو وم.دارات كما تحتل المرتبة ا
 ,Schwab)القوإ العاملة الحاليةو وتدريل الموافيوو وجودة التددريل الم.ندت 

2019, 218-222). 

مدو بديو  3332تحتل انلندا الترتيل السادا ات مؤتدر ا بتكدار العدالمت لعدام  -8
بياددة األعمددالو وا حتفدداا دولددة  حيددا تحتددل المرتبددة األولددى عالمينددا اددت  332

بالريددادة اددت طلبددات بددرا ات ا  تددراس بموجددل معاهدددة التعدداوو بتدداو البددرا ات 
نتا  تطبيقات لل.وات  النقالةو وتحتل المرتبدة الثانيدة ادت رأا  حسل المنتاو وا 
المال البتر  والبحواد كما جن.ا راادة عالمينا  دمو أا دل الددول ادت كدٍل مدو 

رات وواردات  دمات تكنولوجيا المعلومات وا تصا تو روابط ا بتكارو وصاد
نتدا  المعرادة والم رجدات التكنولوجيدة   Cornell University, INSEAD)وا 

& WIPO, 2019, 7). 

دولددة اددت مؤتددر  336تحتددل انلندددا المرتبددة الثانيددة عالمينددا بعددد سويسددرا مددو بدديو  -3
مدددؤهبت القددددوإ    جك تحتدددل المرتبددددة األولدددى ادددت3332المعرادددة العدددالمت لعدددام 

العاملة ورأا المال البتر و والتنااسية ادت قطداعت اانترندت وال.دات و وتدواير 
أحددددا التقنيددداتو تحتدددل المرتبدددة الثانيدددة ادددت ارتفددداس عددددد بدددرا ات ا  تدددراس ادددت 
مجدددال تكنولوجيدددا المعلومدددات وا تصدددا ت لكدددل مليدددوو نسدددمةو وتحتدددل المرتبدددة 

ر  ورأا المددال المعرادددتو وارتفدداس عددددد الثالثددة اددت تدددواير رأا المددال ا سدددتثما
الباحثيو ادت القدوإ العاملدة رالمتوسدط لكدل ألد  ادرد و والتعداوو بديو الجامعدات 
والقطاعدددات ادددت مجدددا ت البحدددا والتطدددويرو وتحتدددل انلنددددا المرتبدددة الرابعدددة ادددت 
القوانيو المتعلقة بتكنولوجيدا المعلومدات وا تصدا تو وا تدتراكات ادت  ددمات 

وتحتل المرتبة ال امسة ادت عاادد حقدوب الملكيدة الفكريدة مدو مجمدوس اانترنتو 
التبددادل التجددار و وتحتددل المرتبددة السادسددة اددت اانفدداب الحكددومت علددى التعلدديم 
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  مدو النداتج المحلدت ااجمدالتو والدك  يقددر بدددد %3و83العالت بقيمدة تقددر بدددد ر
  تدراس لكدل مليدوو مليار دو رنا و وميادة طلبات تسدجيل بدرا ات ا 263و333ر

نسدمةو وارتفدداس نسدبة الطددبل الملتحقديو بالدددكتوراه أو مدا يعادل.ددا كنسدبة ماويددة 
مددددو ججمددددالت الطددددبل الملتحقدددديو بددددالتعليم العددددالت اددددت انلنددددداو باا ددددااة جلددددى 

ربرنامج األمدم المتحددة  استيعال مؤسسات المجتمي الم تلفة للتكنولوجيا الحديثة
  د3332اانمااتو 

تسددددجيل بددددرا ات ا  تددددراس اددددت انلندددددا طبقنددددا لمؤتددددرات الملكيددددة الفكريددددة ارتفدددداس  -4
  حيددا سددجلت انلندددا حسددل مكتددل البددرا ات مددو مقيمدديو 3332العالميددة لعددام 

  بددرا ة ا تدراس مسددجلة حسددل 533و33  بددرا ةو ور383و3وغيدر مقيمدديو ب.دا ر
و المنتاو وتسجيل طلبات دولية لمعاهدة التعاوو بتداو البدرا ات بموجدل  دما

  بدرا ة حسدل 836و3  بدرا ة حسدل المكتدلو ر333و3حمايت.ا اقد تدم جيدداس ر
  برا ة حسل المكتدل مدو 533المنتاد وبتاو البرا ات الممنوحة اقد تم منو ر

  بدددددرا ة حسدددددل المنتددددداو بينمدددددا 533و8المقيمددددديو وغيدددددر المقيمددددديو بفنلندددددداو ور
 ,WIPO, 2019)  بدرا ة ا تدراس مطبقدة وتدم اسدت دام.ا ادت انلنددا 333و53ر

60, 65). 

 مصطلحات البحث:
 وايما يلت تحديد ججراات ألهم المصطلحات الواردة بالبحام

 :البددرامج الدراسددية الملقدمددة مددا تقددوم بددا بانددام  االدددور ججراايندديعددر  مف.ددوم  دور
ات تحقيب  مو أعمال ت تص بتواي  مقررات.ا ومناهج.ا المصرية الجامعاتب

تحقيدب التنميدة و ونتدرها  ب.دد   دبل توليدد المعرادة مجتمدي المعرادة مدو أبعاد
 والتنمية المستدامة للمجتميد والبترية

 :ــة ــرامج األكاديمي يعددر  مف.ددوم البددرامج األكاديميددة ججرااينددا بانددام مجموعددة  الب
المقررات التت تقدم.ا الجامعات المصرية  بحيا يقدوم الطلبدة بالتسدجيل علي.دا 

 د اجتيام كااة المقررات بنجالدللحصول على مؤهل عالت معيو عن
 :بانام مؤسسات تعليمية تنتمت  االجامعات ججرااين  مف.وم يمكو تحديد الجامعات

لمرحلة التعليم العالت تقددم بدرامج أكاديميدة لمرحلتدت البكدالوريواو أو الليسدانا 
ددد الطلبددة جعدددادنا يددؤهل.م  مددو  ددبل وايفددة التدددريا التددت تنتددر المعراددة لكددت تلعا

بت.م وتنميددة مجتمعددات.مو كمددا أن.ددا تقدددم بددرامج الدراسددات العليددا مددو لحددل متددك
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 ددبل وايفددة البحددا العلمددت التددت تنددتج المعراددة  ممددا يسدد.م اددت تحقيددب أبعدداد 
 مجتمي المعراةد

 :باندام كلد  المجتمدي  امجتمدي المعرادة ججراايندمصدطلو يعدر   مجتمع المعرفـة
دها  مدو  دبل وايفدة البحدا الك  تستطيي ايا الجامعات جنتدا  المعرادة وتوليد

العلمددددت التددددت يمكددددو ججراؤهددددا  ددددمو بددددرامج الدراسددددات العليدددداو ونتددددر المعراددددة 
التدددت يمكدددو ججراؤهدددا  دددمو البدددرامج  وتقاسدددم.ا مدددو  دددبل وايفدددة التددددريا

 دبلرن بنا  مجتمي معرات متطور والمقررات األكاديمية 
 منهج البحث:

أهدددداا.ا علدددى المدددن.ج الوصدددفت التحليلدددت  تعتمدددد الدراسدددة الحاليدددة ادددت تحقيدددب 
باسددتقرا  األدبيددات المعاصددرة اددت دور البددرامج األكاديميددة بالجامعددات المصددرية اددت 
تحقيدب أبعداد مجتمددي المعرادةو كمدا اسددت دمت الدراسدة الحاليدة المددن.ج المقدارو  مددو 

دراسة  بل ا ستعانة باحد أساليبا ردراسة الحالة   جك يتيو هكا األسلول المن.جت 
ال برة الفنلندية ايما يتعلب بدور البرامج األكاديمية ات تحقيب أبعاد مجتمي المعرادة 
دراسددة تددمولية مستفي ددةو وعدددم ا كتفددا  بالوصدد  ال ددارجت أو الادداهر  ل.ددا  جك 
يقدددم معلومددات وايددرةو وبيانددات تفصدديلية عددو ال بددرة مو ددوس البحددا تسدداعد علددى 

 د Yin, 2003, 1مدا منداهج البحدا األ درإ را.م.دا بصدورة أكثدر عمقندا  ممدا تقد
ومو  بل هكا األسلول المن.جت يمكو دراسة ال برة الفنلنديدة ادت جطارهدا الثقداات  
حتددددى يمكددددو ا.ددددم المتليددددرات التددددت أثددددرت بتددددكل ااعددددل اددددت صددددياغة دور البددددرامج 

 األكاديمية بالجامعات المصرية ات تحقيب أبعاد مجتمي المعراةد
 اإلطار النظري:

مالمــد دور البــرامج األكاديميــة بالجامعــات الفنلنديــة فــي  -ولالمحــور األ     
 تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة في إطار السياق الثقافي للمجتمع الفنلندي؟

تحادددى مرحلدددة التعلددديم الجدددامعت ادددت انلنددددا باهميدددة كبيدددرة  جك يتدددكل التعلددديم 
ة الفنلندية التت تست.د  تنمية الجامعت حجر الماوية ات تحقيب ا ستراتيجية الوطني

ولددكا اقددد ات ددكت الحكومددة الفنلنديددة تدددابير عديدددة   وبنددا  مجتمددي المعراددة والددوطو
تطوير و تدويل التعليم الجامعتو  ملعل أهم.ا تا لميادة كفا ة التعليم الجامعت واعالي

ا  لميدادة اعاليدة التعلديم الجدامعتو ج دااة جلدى بدكل ج.ودهدا ادت جنتد  أساليل جديددة
مدددو أجدددل تنميدددة المعرادددة   وجمدددي المعلومدددات وتقاسدددم.ا .ددداووتبادل المعدددار  العلميدددة

 و وبنا  مجتمي المعراة الفنلند د.اوتطبيق
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 الفنلندي مجتمع المعرفة مالمد -أوًل        
وقبل أو نعدرن لددور البدرامج األكاديميدة بالجامعدات الفنلنديدة ادت تحقيدب أبعداد 

ادت عجالدة سدريعة لمبمدو مجتمدي المعرادة الفنلندد  مجتمي المعراة نود أو نعرن 
مددو حيددا نتدداتا وتطددورهو مف.ومدداو أهداادداو  صااصدداو أبعدداده وكلدد  علددى النحددو 

 التالتم
 ( نشأة وتطور مجتمع المعرفة الفنلندي:7)

لقدددد بددددأت مرحلدددة التصدددنيي مبكدددرنا ادددت انلندددداو وكلددد  ادددت أوا دددر القدددرو التاسدددي 
ترة طويلة على المراعة مدو  دبل مدوارد اللابدات المفيددةو عترو بعد أو اعتمدت لف

والتقنيات المسدتوردة التدت قامدت باسدتحداث.ا وتطويرهدا  حتدى أصدبحت ادت النصد  
الثانت مو القرو العتريو واحدة مو أعلى معد ت ا ستثمار ادت أوروبدا ادت مجدال 

ولقدد  .((Knight & Routti, 2011, 118 اللابات الفنلنديدةو والصدناعات المعدنيدة
مر مجتمي المعراة الفنلند  ات تطوره بثبا مراحل رايسدةو كاندت المرحلدة األولدى 

وسميت بثورة تكنولوجيا المعلومات وا تصدا تو أمدا  3223-3233ما بيو أعوام 
و واتسدددمت با هتمامدددات التنااسددديةو والنمدددو 3223المرحلدددة الثانيدددة بددددأت مندددك عدددام 
موو وحقوب الملكية الفكريةو أما المرحلدة الثالثدة اقدد ا قتصاد و وال صوصيةو واأل

و وتميددمت ب ددرورة ا هتمددام بتكامددل السياسددات التكنولوجيددة 3222بدددأت منددك عددام 
 .((cerkez, 2016, 836وا جتماعية 

القددرو العتددريو  اددت قامددت الحكومددة الفنلنديددة اددت السددبعينات والثمانيندداتلقددد 
يددة المتنقلددةو واسددتثمرت الدولددة بتددكل كبيددر بدددور نتددط اددت تطددوير ا تصددا ت الرقم

مددددو  ددددبل تمويددددل  والقدددددرات اانتاجيدددة المحليددددةتطددددوير ادددت تطددددوير التكنولوجيدددداو و 
توسدديي و  ووالجامعددات ووالوكددا ت العامددة والتددركات ال اصددة بدديوالبحددوا التعاونيددة 

ام جبر  برامج الت.ادات الجامعية ات مجال االكترونيات وتكنولوجيا المعلوماتو وات
 دادددت التدددركات المحليدددة بتدددواير وسددداال التكنولوجيدددا تعاقددددات ومناقصددداتو للمطالبدددة

اددت بالدددول المتقدمددة وتددمامو هددكا العمددل التنمددو  مددي ااتتددال أسددواب ال.ددات  األولددى 
 و وتلي.دا أسدواب ال.دات  األوروبيدة والعالميدةات السبعينات مدو القدرو العتدريو العالم

 الحكومددة حولددت ثددم د(Lemola, 2014, 3) واددت الثمانينددات مددو القددرو العتددري
 ا بتكدددار جلدددى دعدددم وتحفيدددم العلدددوم الفنلنديدددة ادددت ثمانيندددات القدددرو العتدددريو تتدددجيي

 المعلومددات  حيددا جن.ددا و ددعت لتكنولوجيددا األولويددة وقددد أعطددت انلندددا الصددناعتو
 اوالبحثيددة ومراقبت.دد الثمانينددات  لتعميددم األنتددطة بدايددة للتكنولوجيددا اددت وطنيددة بددرامج
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 البحواو والتركات بالجامعاتو ومعاهد  ستحداا برامج جديدة وو عت مبادرات
 ددبل تددركات الوكالددة  وقددد بدددأت الحكومددة اددت تنفيددك هددكه البددرامج مددو الصددناعيةو

 Finnish Funding Agency forارالماليددددة الفنلنديددددة للتكنولوجيددددا وا بتكدددد

Technology and Innovation رو والتت يطلب علي.اtekes   لنقدل ونتدر وتسدويب
 .(Ibid, 32) التكنولوجيا

و 3223ثم ت.دت انلندا ركودنا  طيرناو وتدهورنا ات اقتصادها مدا بديو عدامت ر
   ويرجدددي كلددد  جلدددى ان.يدددار النادددام التددديوعت  ممدددا أدإ جلدددى  سدددارة سدددوب 3223

و وا.ددور متددكلة البطالدددة %33اقتصدداد  كبيددرو وان فدددان الددد ل القددومت بنسدددبة 
و وعدددم المسدداواة اددت %33جلددى  %5و3جددل  حيددا ارتفعددت نسددبت.ا مددو طويلددة األ

 (،(Kocak; Kavi & ES, 2017, 59, 61د ل الفردو وادرن ال دراال الباهادة 
ولعددل التليددر اددت ا قتصدداد الندداجم عددو الكسدداد ا قتصدداد و الددك  تدد.دتا انلندددا اددت 

اقدد اتج.دت جلدى تسعينات القرو العتريوو قد داي ب.ا التحول جلدى مجتمدي المعرادة  
  .((Nokkala, 2007, 36تبنت استراتيجية طموحة لتحقيب كل  

مندددك أواادددل التسدددعينات مدددو القدددرو الحكومدددة الفنلنديدددة اسدددتراتيجية ركدددمت حيدددا 
نتددددا  توليددددد و عبددددر بتكدددداروطنت لبالددددناددددام ال تطددددوير علددددىالعتددددريو  و المعددددار وا 

و ا بتكددار دعملددناسددبة مالاددرو  ال تددوايرتددم  ة  اقدددوال دددمات القاامددة علددى المعرادد
القدددرو سدددعينات تسياسدددة التكنولوجيدددا الفنلنديدددة مندددك ل ال اصدددة أبدددرم األهددددا ومدددو 

 ,Koski, et-al, 2006)ر تتجيي ا ستثمارات ات مجال البحدا والتطدويالما تو و 

 نوكيدداو مددو  ددبل 3223 اددت عددامعددالم علددى ال.دديمو و حتددى أصددبحت انلندددا ت(44
 ال.ندسةمجال االكترونياتو و ات  ةت الجديدة الراادمو التركا ةواحدالتت أصبحت 

تكنولوجيدا مجدال ادت  ةمو التدركات الجديددة الراادد ةواحدالك.رباايةو والتت أصبحت 
دددددددوأصدددددددبحت  والمعلومدددددددات للمؤسسدددددددات الجديددددددددة ادددددددت ا قتصددددددداد العدددددددالمت  انموكجن

(Lehtimaki & Peltonen, 2013, 210) . 

ا اسددتراتيجيات للتحدددول الفعلددت جلدددى ومددو ثددم أصددددرت الحكومددة الفنلنديدددة ثددب
  جك كانددت ا سددتراتيجية الفنلنديددة األولددى لمجتمددي 3223مجتمددي المعراددة منددك عددام 

و وَعّرادددددت هدددددكه ا سدددددتراتيجية مجتمدددددي 3225-3223المعرادددددة ادددددت الفتدددددرة الممنيدددددة 
والبحدددا  المعرادددة باندددا المجتمدددي الدددك  يسدددت دم تكنولوجيدددا المعلومدددات ادددت التعلددديم

 سددديو لتنميدددة انلندددداو و دددماو نمدددو اقتصدددادها وتقدمدددا بتدددكل أسدددرسكعدددامليو أسا
(Niemi, 2003, 85)جك كاندت تتددد علدى الجواندل ا قتصدادية والتكنولوجيدة دوو  ؛
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ا هتمام كثيرنا باألبعاد ا جتماعيةو ونارنا ألوجدا القصدور با سدتراتيجية األولدى ادت 
علدددديم الفنلنديددددة اددددت و ددددي  ددددع  اهتمام.ددددا بالجوانددددل ا جتماعيددددةو بدددددأت ومارة الت

وكانت . (Pelkonen, 2008, 408ر 3228استراتيجية جديدة أكثر ااعلية ات عام 
ادددت 3335-3228ادددت الفتدددرة الممنيدددة بددديو  ا سدددتراتيجية الثانيدددةبمثابدددة  و والتدددت َعر 

مجتمدددي المعرادددة باندددا المجتمدددي الدددك  يدددتم ايدددا جنتدددا  وتبدددادل واسدددت دام المعلومدددات 
يسدددت كاددداهرة اقتصدددادية اقدددط  ممدددا أدإ جلدددى تنفيدددك األنتدددطة كاددداهرة اجتماعيدددة ل

 ;Kocak)وتوايف.دا ادت جميددي أنحدا  انلنددا مددو أجدل تطدوير اابددداس ا جتمداعت 

Kavi & ES, 2017, 67)والقددرة  ووالمعرادة والحيداة بجدودة و والتدت كاندت معنيدة
ثالثدة لمجتمدي ا ستراتيجية ال واستمرت هكه ا ستراتيجية جلى حيو جصدارو التنااسية

اددددت مجتمددددي المعراددددة بانددددا 3335-3333المعراددددة اددددت الفتددددرة الممنيددددة  و والتددددت َعر 
جددددرا ات المجتمدددي وا قتصددداد والحيدددداة  المجتمدددي الدددك  يركدددم علددددى تلييدددر هياكدددل وا 
العملية جلى جانل است دام التكنولوجياو والتوجا نحو النمو القاام على المعرادة بدد ن 

 .( (Nokkala, 2007, 38معلومات وا تصا ت اقطمو است دام تكنولوجيا ال
 ( مفهوم مجتمع المعرفة الفنلندي:0)  

باستقرا  األدل التربو  نجد العديدد مدو التعريفدات التدت وردت لمجتمدي المعرادة 
 ات السياب الفنلند  نككر من.ا ما يلتم

 م كل  المجتمي الدك  يقدوم علدى مدميج مدويعرف مجتمع المعرفة الفنلندي بأنه 
سياسددات التوسددي اددت حجددم المعراددة المبتكددرةو والحفدداا علددى دولددة الرااهيددة مددو 
 ددبل ا.ددم وبنددا  ال.ويددة الفنلنديددةو والتددت ت.ددد  جلددى اسددتبدال صددور ا قتصدداد 
التقليدددد  القددداام علدددى اللابدددات با قتصددداد القددداام علدددى المعرادددةو والتوجدددا نحدددو 

 د((Nokkala, 2006, 3المستقبل مو أجل  ماو البقا  ا قتصاد  والثقاات
 ــة علــى أنددام المجتمددي الددك  تتددكل ايددا المعراددة لتصددبو  يعــرف مجتمــع المعرف

أساسنا للتعليم والثقااةو أ  جن.ا أهم عامل لإلنتا و كما أنا المجتمي الك  يعمم 
اسددت دام تكنولوجيددا المعلومدداتو ويعددمم تفاعددل وتبددادل المعلومددات بدديو األاددراد 

ت األ رإو ا بن عدو تدواير ال ددمات الم تلفدة والمؤسسات التجارية والمناما
-Harjuhahto)للمدواطنيو الفنلندددييوو وتعميددم جمكانيدة وصددول ال دددمات جلددي.م 

Medetoja, et-al, 2007,9). 

 :المجتمددي الددك  يركددم علددى اسددت دام التكنولوجيدداو  يعــرف مجتمــع المعرفــة بأنــه
ر الدك  تدم توسديي نطاقدا والبنية التحتية المعلوماتيةو ويركم علدى مف.دوم ا بتكدا
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مدددو ا بتكدددار التكنولدددوجت جلدددى ا بتكدددار ا جتمددداعت والثقدددااتو ادددت حددديو تمثدددل 
  د (Nokkala, 2007, 37الجامعات الفنلندية مركمنا موج.نا لببتكار 

 :المجتمدددي الدددك    يقتصدددر علدددى اسدددت دام  كمـــا يعـــرف مجتمـــع المعرفـــة بأنـــه
دانا للتنميةو ولكنا يركم علدى المعرادة تكنولوجيا المعلومات باعتبارها مصدرنا وه

اابداعية والمبتكرة باعتبارهدا جدم نا   يتجدمأ مدو جميدي األعمدال والم.دو القاامدة 
 (.Nivala, 2009, 441رات انلندا 

 م المجتمدددي الدددك  يسددد.ل ويتدددجي علدددى جنتدددا  ومجتمـــع المعرفـــة الفنلنـــدي هـــو
 مندددددة للمدددددواطنيو المعرادددددة وا بتكدددددارو ويدددددوار المجتمدددددي الادددددرو  المعيتدددددية ا

 (.Markkula, 2006, 34الفنلندييوو ويحقب التنمية ا جتماعية المستدامة ر
 ( أهداف مجتمع المعرفة الفنلندي:3)       

ي.د  مجتمي المعراة ات انلندا جلدى تحقيدب بعدن العناصدرو ومدو أهم.دا مدا 
 يلتم

المعرادددة    تطدددوير المجتمدددي الفنلندددد  بتحويلدددا ليصدددبو واحددددنا مدددو مجتمعدددات3/3ر
الراادددددة اددددت أوروبددددا والعددددالم ككددددلو وتحقيددددب التنميددددة ا قتصددددادية مددددو  ددددبل 

ا رتقدا  بفنلنددا جلدى صددارة و ا ست دام واسي النطاب لتكنولوجيا المعلومداتو 
المنااسدددددة الدوليدددددة ادددددت مجدددددال التكنولوجيددددداو وتطدددددوير ال ددددددمات والمنتجدددددات 

المعراددة بوصددف.ا أكددد البندد  الدددولت أهميددة  جك (؛Nokkala, 2007, 36ر
دددددا للتنميدددددة ا قتصدددددادية وا جتماعيدددددة اسددددد.ام.ا ادددددت التنميددددددة   عدددددامبن رايسن

وتطبيق.دددا بانواع.ددددا  وونتدددرها والمجتمعيدددة مدددو  دددبل سدددرعة جنتددددا  المعرادددة
 .(cerkez, 2016, 835)والصريحة  وال منية

  ا سدددتجابة للتلييدددرات والتحدددديات التدددت تحددددا ادددت بيادددة البحدددا وا بتكدددارو 3/3ر
بندددا  و تطدددوير حلدددول جديددددة مسدددتقلة لسياسدددة العلدددم والتكنولوجيدددا وا بتكدددارو و 

ناام بحدا وابتكدار متطدور يتدمل التعداوو والتواصدل بديو جميدي المسدتويات 
وكل  مو أجل تحقيب القددرة التنااسدية للمجتمدي   ات برامج المقارنات الدولية

ص اددت األبحدداا الفنلنددد و هددكا باا ددااة جلددى ميددادة ا سددتثمار العددام وال ددا
 .(Varis, 2007, 17) العلمية وا بتكارات

تحسددديو نوعيدددة الحيددداة وتطدددوير المعرادددة والقددددرة التنااسدددية والتفاعدددل بطريقدددة   3/3ر
تدددواير و ميدددادة الرااهيدددة وتدددواير ادددرص العمدددل والدددد لو و مثاليدددة ومسدددتدامةو 

دارت.دداو  ميددادة اددرص التفاعددل و اددرص متسدداوية للحصددول علددى المعلومددات وا 
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تطدوير ال دددمات و قراطيدة واددرص التداثير ا جتمدداعتو متعميددم الديو تدر و الب
تحسيو األمو وحمايدة بياندات الفدرد و واامداد الثقاات وميادة التفاعل الدولتو 

والتركيدم تعميم جاكبية انلندا كموقي للتركات المبتكرةو و وو عا كمست.ل و 
أصدحال ل جتدرا  مو أجدالبمركمية عالية الجودةو واألنتطة ألنتطة على ا
صددني القددرارات المتعلقددة بتحقيددب التنميددة ا جتماعيددة  الم تلفددة اددت لحةالمصدد

(Markkula, 2006, 40-41).  

  الوصددول بفنلندددا لكددت تصددبو موطننددا لاعمددال التنااسددية الدوليددةو مددو  ددبل 3/3ر
س.ام الفنلندييو على نطداب واسدي ادت جعدداد وتنفيدك مجتمدي  تعميم الرقمنةو وا 

ات ا تحاد األوروبتو وربط التدرويج العدالمت لمجتمدي المعرادة ربطندا  المعراة
وثيقندددددا بسياسدددددة التعددددداوو اانمددددداات للمجتمددددديو وربدددددط تكنولوجيدددددا المعلومدددددات 
وا تصدددا ت ربطندددا وثيقندددا بالحيددداة اليوميدددة للمدددواطنيوو ومؤسسدددات المجتمدددي 

عاليددددةو الفنلندددد  الم تلفدددةو والحفددداا علدددى األعمدددال كات القيمدددة الم دددااة ال
صددبل العمليددات ونمدداك  التتددليلو وجعل.ددا أكثددر ااعليددة عبددر ا سددت دام  وا 
اابدددددداعت واانتددددداجت للفدددددرص التدددددت توارهدددددا تقنيدددددات جديددددددة وأكثدددددر كفدددددا ة 

 .(Harjuhahto-Medetoja, et-al, 2007, 22ر
تكنولوجيدا المعلومدات ادت اادارة  وتطبيدبتعميم البنيدة التحتيدة لبتصدا تو   3/5ر

تطدوير األعمدال و تطوير الرااهيدة ا جتماعيدة وال ددمات الصدحيةو و و العامة
و االكترونيدددة والمحتدددوإ الرقمدددتو وتدددواير جدددودة ال ددددمات العامدددةوال ددددمات 

ادددددت انلنددددددا  تددددداتنميو  لتعميدددددم مجتمددددي المعرادددددة  و ددددي التددددددابير التتدددددريعيةو 
(Knight & Routti, 2011, 120). 

تتدكيل اسدتراتيجية ادية بفنلندا  مدو  دبل   تحسيو ال.ياكل الصناعية ا قتص3/6ر
الجمدددي بددديو أقدددوإ األسددداليل ااداريدددة ومتطلبدددات سدددوب عبدددر  وطنيدددة جديددددة

البطالدة معددل وت فدين  وتوسيي نطاب المتاركة ات الحياة العمليةو العملو 
تحقيب التوامو بيو الفوارب ات و ميادة المساواة المجتمعية وااقليميةو و نسبيناو 
 (.Pelkonen, 2008, 401) الد ل

 ( أبعاد مجتمع المعرفة الفنلندي:4) 
ة ومتتدابكةو ومدو أهم.دا مدا م تلفدواتجاهدات أبعداد الفنلندد  لمجتمي المعراة  
 :(Ahokas & Kaivo-oja, 2004, 14-17)يلت 
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ويتدمل كاادة التددابير البممدة لتعميدم الرااهيدة ا جتماعيدة  الجتمـاعي: البعـد 3/3
لند و وتحقيب المساواةو وتكااؤ الفرص ادت توميدي كاادة ال ددمات للمجتمي الفن

المقدمددددة لجميددددي المددددواطنيو الفنلندددددييوو ولعددددل مددددو أهم.ددددام ا هتمددددام بددددالتعليم 
األساست والجامعت والتعلم مدإ الحياةو وتواير مسدارات وايفيدة  نادرنا لميدادة 

قاعددديو متطلبددات الم.ددارات العمليددةو وت صدديص د ددل مددالت لكبددار السددو المت
 عو العملو وامدهار ااهرة التنقل وال.جرة جلى انلنداد

لتحقيدددب الميدددمة التنااسدددية للمجتمدددي الفنلندددد   مدددو  دددبل  البعـــد القتصـــادي: 3/3
 العاملددددة القددددوإ جميددددي احتياطددددات ا قتصدددداد القدددداام علددددى المعراددددة باسددددت دام

 وتعميم دور العمليةو وتقسيم العمل على نحو أكثر تكاااناو الموهوبة ات الحياة
ا جتمداعتو  ال دماو مدو جديددة أندواسٍ  العمالية البمركدم  ادت تقدديم النقابات

وا عتمدداد علددى ال دددمات ااداريددةو والتنايميددةو وتعميددم ا بتكدداراتو ومتدداركة 
 جميي العامليو ات المجتمي ات تنمية قطاس ال دمات باستمرارد

رسدا  الديمقراطيدة المحليدةو حيدا يسدت.د  مجتمدي المعرادة ج البعد السياسـي: 3/3
ودعدددددم البمركميدددددة بتفدددددوين السدددددلطة جلدددددى الحكومدددددات ااقليميدددددة والجمعيدددددات 

ااداريددة  مددو  ددبل  ال.ياكددل المحليددةو والتنميددة ااقليميددة المسددتدامةو وترتدديد
 دالتعاوو مي المناطب الفرعية ات انلندا

 مو لمجتمي الفنلند م والك  يركم على استفادة جميي أاراد االبعد التكنولوجي 3/3
اليوميدةو  الحيداة للمعلومدات يمكدو اسدت داما ادت عدام كمصددر اانترنت تبكة

 جميدددددي ادددددت وا تصدددددا ت المعلومدددددات وانتتدددددار م.دددددارات اسدددددت دام تكنولوجيدددددا
 القطاعاتو وتنمية م.ارات المواطنيو على است داماد

 أل بقيدددة ادددتا القددديم والجواندددل علدددى التركيدددم البعدددد األ بقدددتم ويتدددمل ميدددادة 3/5
والمساواةو وتعميم الثقااة  العملية للمواطنيوو وميادة التمس  بقيم العدالة الحياة

 والتراا الفنلند  ألاراد المجتميد
السياسدددات ال اصددددة بنادددام البياددددةو مدددو  ددددبل  م ويتددددملالبعـــد األيكولــــوجي 3/6

 العمدددلو ومتددداركة مبددداد  جميدددي مجدددا ت ادددت البيايدددة الق دددايا علدددى التركيدددم
نتددا  المجتمعددات بفنلنددداو وحصددول المددواطنيو تنميددةال  المسددتدامةو وت طدديط وا 

الماديددةو واسددت.ب   الرااهيددة عبددر ترتدديد اسددت دام المنتجددات مددو المميددد علددى
  .البياية أقل للمنااك
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 الفنلندي:خصائص مجتمع المعرفة ( 5)
المعرادة  مديادت بندا  مجت الرااددة البلدداو مدو واحددة تكدوو أو انلندا ات نجحت

 المعرادة ات اترة وجيمةو ويمكو التعدر  علدى بعدن ال صدااص التدت تميدم مجتمدي
 ات انلندا مو  بل النقاط التاليةم

و وا سدتثمار العدالت الم تلفدة التجديد والتطوير المستمر لمؤسسات المجتمدي  5/3ر
التوميدددي و تدددواير بنيدددة تحتيدددة عاليدددة الجدددودةو مدددو  دددبل   ادددت البنيدددة التحتيدددة

و وتددواير ال دددمات العامددة اددت جميددي مندداطب الرأسددمالية لمتسدداو  لاصددولا
 ,Kocak; Kavi & ESر رميدادة اانفداب علددى البحدا والتطدويو الدولدةو 

ات اانفاب  3332   جك تحتل انلندا المرتبة التاسعة عالمينا لعام 59 ,2017
 علدددددى البحدددددا والتطدددددوير مدددددو النددددداتج المحلدددددى ااجمدددددالت والدددددك  يقددددددر بددددددددد

ربرندددامج األمدددم   %8و83مليدددار دو ر أمريكدددتو أ  يعدددادل بدددددد ر 263و333
 د 3332المتحدة اانمااتو 

تطدددويرو والبحدددا وال وادددت التعلددديم والتددددريلالمميدددد مدددو ا سدددتثمارات    تحقيدددب5/3ر
 ومنتجددات تكنولوجيددا المعلومدداتونمددو الصددادرات الفنلنديددة مددو  ددبل ميددادة 

مثدل  ددمات اانترندتو  جميدي أادراد المجتمديواالكترونيدة ل تواير ال ددماتو 
  .(Markkula, 2006, 41و ماو جمكانية الوصول جلي.ا ر

  تنمية القدرة على التفكير والتعلم وا بتكارو وت.ياة الارو  الدا ليةو والتت 5/3ر 
تؤد  جلى ت.ياة بياات أا ل للتعلمو وتواير رأا المال ا جتماعتو وتنمية 

جك اعتمددت  ؛(Sahlberg, 2010, 47-48رلدة بديو األادراد العبقدات المتباد
انلندددا علددى ميددادة تسددجيل بددرا ات ا  تددراسو وتطبيق.ددا اددت مجددال الصددناعةو 
وتت ددددو أهميددددة بددددرا ات ا  تددددراس واقنددددا لتددددداول.ا بدددديو التددددركات الم تلفددددةو 
وتسددويب الملكيددة الفكريددة جمددا مباتددرة مددو قبددل مالكي.ددا أو مددو  ددبل التنددامل 

 ددددددرإو أو عبددددددر جقامددددددة تددددددراكات تجاريددددددة مددددددي القطدددددداس ال دددددداص لتددددددركة أ
(Talvela; Karvonen & Kässi, 2018, 49-50.) 

وتنميددة اادرا  للتددراا الثقدداات للمددواطنيو  ألاددراد المجتمدديو الددكاتت   التحسدديو5/3ر
والمعراة  جك  والثقااة التعليم مستوإ الفنلندييو نحو مجتمع.م المحلتو وجودة

 وم.دارات األ بقيدةو والقديم المعرايدةو نلندد  كدٍل مدو القددراتينمت التعليم الف
لتحقيددددب متطلبددددات سددددوب العمددددل  البممددددة األساسددددية والمددددؤهبت ا تصددددالو

(Nokkala, 2016, 89)  . 
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علدى ال ددمات ا جتماعيدة الممولدة مدو  يوالفنلندديالمدواطنيو حصول جميدي   5/5ر
مدل لجميدي أادراد المجتمدي وتواير ارص العال راال والتامينات ا جتماعيةو 

بتنميددة وثيقددة الصددلة تحقيددب سياسددة الرااهيددة ممددا يددؤد  كلدد  جلددى  المحلددت 
ا ددبن عددو اعتمدداد  .(cerkez,  2016, 835)الفنلنددد  مجتمددي المعراددة 

المجتمي المعرات الفنلند  على مباد  ال.ويدة والمسداواة بديو أادراد المجتمديو 
 باللددددة أهميددددة ولت أاددددراد المجتمدددديوتنميددددة الديمقراطيددددة والمواطنددددة  بحيددددا يلدددد

بددداعنا وتنااسدديةاتل.ويددات.مو  ممددا يجعددل مجتمددي   صددبو األاددراد أكثددر تعاوننددا وا 
 & Kocak; Kavi)ة المدواطنيو يميدد مدو رااهيدو  والمعرادة أكثدر ديناميكيدة

ES, 2017, 66). 

عاليدة اسدتثمارات والدك  انعكسدت ماداهره ايمدا يلدتم تحقيدب  التقنتوالتطور   5/6ر
وارتفاس حصة الطبل على المسدتوإ و البنية التحتية والتصنيي وا بتكارت ا

مؤتددرات الجاهميددة و وارتفدداس ال.ندسددة والعلددوم الطبيعيددةمجددا ت  الدددولت اددت
قدددددرة ا قتصددددادات علددددى اسددددتلبل الفددددرص المتاحددددة  التددددت تقددددياو التددددبكيةو 

نااسددددية ت اددددت تحقيددددب القدددددرة التالمعلومددددا تكنولوجيددددا وا سددددتفادة مددددو تنميددددة
 .(Paija, Palmberg, 2006, 79-80)للمجتمي وبنا  ا قتصاد المعرات 

    تدواير الحريدة األكاديميدة ألع دا  هيادة التددريا باعتبارهدا مطلبندا متددروعنا5/3ر
مددو أجددل المسدداهمة اددت تعميددم جددودة التعلدديم والبحددا علددى نحددو أا ددل اددت 

جامعددداتو والتدددت قدددد المجتمدددي  ويرجدددي جلدددى وجدددود الرأسدددمالية األكاديميدددة بال
تحمت الحرية األكاديمية البممة للعلم والمعراةو وتتجي على ميادة ا هتمام 
با سددددتثمار العددددام اددددت رأا المددددال ا قتصدددداد و والمتمثددددل اددددت رأا المددددال 

 (.Begin-Caouette, 2016, 44-45ر الفكر  ألع ا  هياة التدريا
ا وموج.ندددا لل ددددمات ادددت جميدددي مرننددد ايتميدددم المجتمدددي الفنلندددد  باندددا مجتمعنددد  5/8ر

الفددددرص التجاريددددة العالميددددة الجديدددددة لبل اسددددت مددددو  ددددبل المواقدددد  اليوميددددة
بتكارات المنتجات وال دمات وا  تصديرو و المتوارة مو قابل التقنيات الحديثة

  تراعددداتا المعدددار  و تطبيددب و بنجدددال جلددى األسدددواب العالميدددةو ة التكنولوجيدد
تحدول انلنددا مدو و  وت القطاعيو العام وال اصال االتكنولوجية على نحو اعّ 

دم لتكنولوجيددا المعلومددات وا تصددا ت جلددى مولددد ورااددد عددالمت ج ومسددت ا تا نلددمل 
 ,Harjuhahto-Medetoja, et-al)ادت مجدال النمدو القداام علددى المعرادة 

2007, 21). 
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مجتمــع  تحقيــق أبعــادالجامعــات الفنلنديــة فــي البــرامج األكاديميــة بدور  -ثانًيــا
 والقوى الثقافية التي تقف وراءها:المعرفة 

مدو  دبل أدوارهدا الرايسدة والتدت  المعرادة انتدا  ام.ددن  الفنلندية الجامعاتتعد 
كسدددداب.م  العاملددددة القددددوإ و وتدددددريل المعراددددة ونتددددرها وتطبيق.ددددا تتمثددددل اددددت توليددددد وا 

 الددرايا اتعددد الجامعددات المنددتج الم.ددارات المت صصددة التددت يحتاج.ددا سددوب العمددلو
 ,Nokkala)للمجتمدديو وبنددا  مجتمددي المعراددة  التنااسددية للمعراددة  لتحقيددب القدددرة

2006, 177). 

 )أ( دور البرامج األكاديمية بالجامعات الفنلندية في تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة:
  جدرا  مجدددا ت ومقدددررات دراسدددية تتناسدددل مدددي احتياجدددات ومتطلبدددات سدددوب

رو اسددتحداا مقددررات دراسددية اددت العمددلو من.ددا علددى سددبيل المثددال   الحصدد
مجدددا ت التسدددويب لتنميدددة م.دددارات الطدددبل ا سدددتيعابية ايمدددا يتعلدددب بكيفيدددة 
تسويب المعراةو ومجا ت ريادة األعمال بتقديم مجموعة متنوعة مو نمداك  
أعمال الريادة المست دمة ات م تل  الصناعاتو وتعميم الم.دارات الرياديدة 

مجا ت جدارة ا بتكار وتت مو مقررات.ا قيام للطبل ات تنايم المتارييو و 
تدريبية ات ججرا  بعدن المتداريي الفعليدة مدو  دبل تحليدل دورات الطبل ب

نماك  مو مؤسسات محددة كدراسة حالة عدو واقدي دورهدا اادار  مدي تقدديم 
التوصدديات البممددة لتفعيددل ا بتكددار بدددا ل.ا  ممددا يددؤد  جلددى تحقيددب البعددد 

ي المعراددة مددو  ددبل مددنو الطددبل بعددن الفددرص للقيددام ا قتصدداد  لمجتمدد
بمتدداريي واقعيددة تعمددل علددى حددل المتددكبت العمليددةو وتددوار حلددول ابتكاريددة 
جديددةو وا تددراس وتطدوير منتجددات و ددمات جديدددة تسد.م اددت تحقيدب التنميددة 

 .(Montonen & Eriksson, 2013, 114) ا قتصادية
  اسددية بالجامعدداتو مددو  ددبل القيددام جدرا  مددن.ج الكفايددات اددت المقددررات الدر

بالتدريا التفاعلتو ممارسة األنتطةو وتطبيب المعار  المكتسبةو بدد ن مدو 
ا كتفددا  بالمعددار  الناريددة التددت تعتمددد علددى الحفددا والتلقدديوو ونقددل وتبددادل 
المعدددار  مدددو عددددة مصدددادر متعدددددة مدددو  دددبل المتددداركة بددديو الجامعددداتو 

المتوسدددطة  ممدددا يدددؤد  جلدددى تحقيدددب البعدددد والصدددناعةو والتدددركات الصدددليرة و 
ا جتمددددداعت لمجتمدددددي المعرادددددة مدددددو  دددددبل ا هتمدددددام بتبدددددادل المعرادددددة بددددديو 
الجامعددات وقطاعددات المجتمددي الم تلفددةو وتحقيددب المسدداواة ا جتماعيددة اددت 
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توميدددي ال ددددمات التعليميدددة لجميدددي طلبدددة مرحلدددة التعلددديم الجدددامعتو وتحقيدددب 
 .(Laine, 2008, 9-10)التنمية المجتمعية 

  تصددميم بددرامج مؤسسددات التعلدديم الجددامعت الفنلنددد  اسددتجابة للطلددل العددالمت
علدى البرامج الدراسدية المقدمدة ادت الجامعدات تركيم مو حيا جودة التعليم و 

مثدلم م.دارات التفكيدر التحليلدتو  الم.ارات العملية المطلوبة ات سدوب العمدل
ممدا أدإ جلدى تحقيدب البعدد اقدد  تنميدة التفكيدر النوم.ارات حدل المتدكبتو و 

ا قتصدداد  لمجتمددي المعراددة مددو  ددبل تمويددد ال ددريجيو بالكفددا ات الم.نيددة 
التددت يحتاج.ددا سددوب العمددل المحلددت والدددولت  ومددو ثددم ت ددريج كددوادر بتددرية 
قدددادرة علدددى ااسددد.ام بفاعليدددة ادددت ميدددادة اانتدددا  ا قتصددداد و رادددي معدددد ت 

 . (Xia; Litianen & KeKda, 2012, 349)العمالة وتحقيب النمو ا قتصاد  

  جدرا  برامج لتطوير الكفايدات الرقميدة التدت يحتاج.دا ال دريجيو  للتعامدل مدي
دددا  3333مجتمدددي المعرادددة الرقمدددت  جك قددددمت الحكومدددة الفنلنديدددة عدددام  اقتراحن

لبرنامج تطوير الم.ارات والمعار  ااعبمية الرقمية مو  بل تعداوو ومارة 
المجلددا الددوطنت الفنلنددد  للتعلدديمو والجامعددات الفنلنديددةو  التعلدديم والثقااددة مددي

وجامعدددات العلدددوم التطبيقيدددة المبتكدددرة  لتحسددديو التدددروط األساسدددية لتددددريا 
وسددااط ااعددبم الرقميددة اددت جميددي المراحددل التعليميددةو والق ددا  علددى األميددة 
الرقمية  مما يدؤد  جلدى تحقيدب البعدد ا جتمداعت لمجتمدي المعرادة  جك تنمدت 

لمعدار  والم.ددارات الرقميدةو والتددت تعدد مددو الم.دارات األساسددية لددإ األاددراد ا
ادددت جدارة تدددؤوو حيدددات.مو ومواج.دددة المسدددتجداتو وتحقيدددب المواطندددة الفّعالدددة 

 (.Varis, 2007, 21) والتنمية المجتمعية
  ت ددميو البعدددد الدددولت ادددت البددرامج الدراسدددية المقدمددة بالجامعدددات مددو  دددبل

للات األجنبيةو وتعميم الجوانل الثقااية المعرايةو وميادة تدريا المقررات بال
التبدادل الددولت ألع ددا  هيادة التددريا والطددبل الجدامعييو  لتعميدم التوجددا 
الدددولت للجامعدداتو وميددادة قابليددة المقارنددات الدوليددة مددو  ددبل تددواير اددرص 
الدراسددة للطددبل الفنلندددييو اددت ال ددار و وااعددبو عددو اددرص مددنو دراسددية 

الجامعات الفنلنديدة  لجدكل الطدبل الددولييو  ممدا يدؤد  جلدى تحقيدب البعدد ب
ا جتمددداعت لمجتمدددي المعرادددة مدددو  دددبل تنميدددة قددددرات الطدددبل علدددى أدا  
الم.ام الدوليةو وربط مؤسسات التعليم الجامعت بتبكات المعلومات العالمية 

 .(Nokkala, 2007, 26-27)لتبادل الثقاااتو وتحقيب التنمية ا جتماعية 
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  تصدير البدرامج التعليميدة التدريبيدة علدى الصدعيد الددولت  جك تقدوم الجامعدات
وهدت  و Finnwaylearningرالفنلندية بتصددير التعلديم ااقليمدت مدو  دبل 

و  Turkuرعبدددارة عدددو اادددتب  تجدددار  تدددم تتدددكيلا مدددو قابدددل مديندددة توركدددو 
م  بدرات.م و ددمات.م بالتعاوو مي المؤسسات التعليمية بفنلنددا  مدو أجدل تقددي

ادددت العديدددد مدددو المجدددا ت الم تلفدددة  حيدددا تعددداوو مركدددم تعلددديم الكبدددار مدددي 
وجامعددددددددددة العلددددددددددوم التطبيقيددددددددددة الفنلنديددددددددددة   Tampereرجامعددددددددددة تددددددددددامبير  

و مدددددو أجدددددل تسدددددويب وبيدددددي  ددددددمات.مو وبدددددرامج.م الدراسدددددية جلدددددى  TAMKر
ات الفنلنديدة تدرك (Future Learning Finlandرالصيوو وأنتدات منامدة 

 دمية بالتعاوو مي الجامعات لتواير  دمات كاملة مصممة مو أجدل تلبيدة 
احتياجدددات المسدددتفيديوو وعلدددى سدددبيل المثدددالم تدددم تصددددير برندددامج لتطدددوير 
التدددريل أثنددا  ال دمددة جلددى المملكددة العربيددة السددعوديةد كمددا تعاونددت جامعددة 

طدل    الفنلنديةو وهت تركة  دمية ات مجالPlanmrcaتوركو مي تركة ر
األسناو بإنتا  مع.د لتعلديم طدل األسدناو ادت تدمال أوروبدا مت صدص ادت 
صادرات التعليم ااقليمت  ممدا يدؤد  جلدى تحقيدب البعدد ا قتصداد  لمجتمدي 
المعراة مدو  دبل ا سدتثمار ادت التعلديمو وتصددير الثدروة المعرايدة المتمثلدة 

القدومتو والنمددو ادت رأا المدال الفكدر  جلدى ال دار و بمدا يحقدب ميدادة الدد ل 
 (.Venalainen, et-al, 2019, 25را قتصاد  

  تصميم بياة تعليمية ااترا ية تساعد الطبل على التعلديم االكتروندت بعيددنا
ودورات علدددى قاعددددة  بدددرامج عدددو الطدددرب التقليديدددة ادددت التعلددديم  جك تدددم و دددي
كجددددم  مسددددتمر مددددو أنتددددطة  البيانددددات الوطنيددددة متصددددلة بتددددبكات اانترنددددت

ات مددو أجددل تقددديم  دددمات تسدداعد الطددبل الجددامعييو علددى جيجدداد الجامعدد
طرب أكثر مرونة للدراسة بعيدة عو الروتيو الدراست  مما يؤد  جلى تحقيب 
البعدد التكنولددوجت لمجتمدي المعراددة مدو  ددبل اسدت دام الدارسدديو للتكنولوجيددا 

ةو وتوايف.ا ات التدرياو وتنمية م.ارات تطبيق.ا ات م تل  مجدا ت الحيدا
 .(Knight & Routti, 2011, 131)لمواكبة المستجدات العالمية 

  وتطبيددب تنفيددك توايدد  التكنولوجيددا اددت العمليددة التدريسدديةو وكلدد  مددو  ددبل
 كطريقددة مددو طددرب التدددريا بالجامعددات الفنلنديددةو ال.ددات  متددروس اسددت دام

ددددنامالمعلددددم باعتبدددداره  ةعلددددى اكددددر وتلبنددددى  ة لكيفيددددة ا سددددتفادة مددددو العمليدددد المل
جودة  يسيرتو ووج.ة ناره  لصوت الطاللب اص المي ا هتمام التعليميةو 
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العمليدددة التعليميدددة  ممدددا يدددؤد  جلدددى تحقيدددب البعدددد التكنولدددوجت وا جتمددداعت 
وأع دا  هيادة التددريا بم.دارات الطبل  لمجتمي المعراة  مو  بل تمويد

 اتحلقدادت  عيةوتطبيقات الوسااط ا جتما الرقمية التربوية األدوات است دام
لتلييددر الثقااددة السدداادة مددو الطددبل نحددو  التكنولوجيددا  بحيددا تطبددب دراسددية

 ;Hämäläinen).واانسانية  لتنمية ا جتماعيةتحقيب اكاداة ل التعليم والتعلم

Kiili &  Smith, 2017, 1108) 

  طدبل البديو است دام طرب التدريا التفاعليدةو والتدت تتديو الفرصدة للتفاعدل
يو وأع ددددددا  هياددددددة التدددددددرياو عبددددددر ممارسددددددة الطددددددبل لانتددددددطة الجددددددامعي

التعليميدددةو وتطبيدددب المعدددار  والم.دددارات المكتسدددبة  جك جو جدددم ن صدددليرنا مدددو 
العملية التعليمية يتم دا ل الفصول الدراسية بينما الجم  األكبر من.دا قدد يدتم 
 ددار  الفصددول الدراسددية  ممددا يددؤد  جلددى تحقيددب البعددد ا جتمدداعت لمجتمددي 

لمعراة مو  بل تواي  أاكار ووج.ات نار الطدبل ادت تطدوير العمليدة ا
وتقاسدم المعدار   ال برات العمليدةالتعليمية واستثمار قدرات.م العقليةو وتبادل 

وتددددريل دارسدددي.ا علدددى اسدددتراتيجيات الدددتعلم التعددداونتو  الناريدددة ايمدددا بيدددن.مو
ت تحقيدب التنميددة وا سدتفادة مدو التفاعدل والتواصدل ا جتمدداعت  بمدا يسد.م اد

 (Ibid, 1108).ا جتماعية 
  جتاحددة الفرصددة للدارسدديو للتدددريل  ددبل اتددرة الدراسددة األكاديميددةو وكلدد  مددو

 ددبل تبنددت ممارسددات تعليميددة جديدددة تت ددمو تقددديم دورات تعليميددة تدريبيددة 
تعاونيدددة مدددو  دددبل المتددداركة بددديو الجامعدددات وقطاعدددات األعمدددال الم تلفدددة 

تدريل الطبل الجامعييو ات كٍل مو التدريل الرسدمت بالمجتمي  حيا يتم 
رمؤسسات التعليم الجامعت و والتدريل ات مواقي العمل رالتركات و للتكي  
علددى تلييددرات ومسددتجدات الحيدداة العمليددةو وتطبيددب المعددار  الناريددة التددت 
يدرسون.ا الطبل  مما يؤد  جلى تحقيب البعد ا قتصاد  لمجتمي المعراة  

لا القوة العاملة مو تاثير جيجابت على الناتج المحلت ااجمدالت عبدر لما تحم
قياا عااد ا ستثمارات التعليميدة ادت تدكل مرتبدات ال دريجيوو والتدت تسد.م 
ادددددت ميدددددادة د دددددل الفدددددرد والمجتمددددديو وبالتدددددالت تحقيدددددب التنميدددددة ا قتصدددددادية 

.(Välimaa & Hoffman, 2007, 18) 

  التددر  مدو  دماو الجدودةQuality assurance التميدم  جلدىExcellence 
اددت التدددريا الجددامعتو وكلدد  مددو  ددبل قيددام الجامعددات الفنلنديددة بمجموعددة 
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مو الممارساتو ومن.ام القيام باألنتطة الفنلندية المعتادة المتمثلة ادت وجدود 
جلسددددة تلكيددددة راجعددددة منتامددددة وسددددنوية عددددادة مددددي منسددددوبت الجامعددددات مددددو 

ل  اددددت وجددددود لجنددددة مددددو التوجيددددا التربددددو و الطددددبو ااداريدددديوو و راألسدددداتكةو 
تتجيي متاركة الطبل ات لجداو و ووجود أربي وحدات للت طيط والتطويرو 

تفعيددل ناددام البمركميددة مددو  ددبل متدداركة مراكددم و أع ددا  هياددة التدددرياو 
التميم مي قطاس الصناعة والمجالا المحليةو وأصدحال المصدلحة ا  دريو 

  ية كات الصدلة بمتطلبدات السدوب المحلدتات و ي مقدررات المنداهج الدراسد
مما يؤد  جلى تحقيب البعد ا قتصداد  لمجتمدي المعرادةو مدو  دبل تطدوير 
العملية التعليمية بالجامعات بما يؤد  جلى د ول الجامعدات ادت التصدنيفات 

تحقيددب القدددرة التنااسددية لناددام التعلدديم الجددامعتو وجددكل الطددبل و العالميددةو 
او وبالتددددددددالت تحقيددددددددب النمددددددددو ا قتصدددددددداد  للمجتمددددددددي الدددددددددولييو جلددددددددى انلنددددددددد

(Kaupplia, 2016, 19  .) 

  َبندددددت الجامعدددددات الفنلنديدددددة لنادددددام الجامعدددددة العالميدددددةت (GUS )Global 

University System  وهو عبارة عدو مبدادرة عالميدة انتدا  البنيدة التحتيدة
عليميددة لبتصددا ت عبددر األرقددام الصددناعية أو البسددلكيةو وتقددديم البددرامج الت

مدددو أجدددل   للوصدددول جلدددى المدددوارد التعليميدددة عبدددر الحددددود الوطنيدددة والثقاايدددة
السددددبم العددددالمتو بحيددددا تسدددداعد مؤسسددددات التعلدددديم الجددددامعت القاامددددة اددددت 

نترنددت عددرين المندداطب الناايددة أو الريفيددة اددت البلددداو الناميددة علددى نتددر اا
ممدا يدؤد    ملدةالنطاب مو أجل سد الفجوة الرقميدة والق دا  علدى الفقدر والع

جلى تحقيب البعد التكنولوجت لمجتمي المعراة مو  دبل توايد  التكنولوجيدا 
ادددت التددددريا كوسددديلة للتعلددديم الدددكاتتو وسدددد الفجدددوة الرقميدددةو باا دددااة جلدددى 
تحقيددددب البعددددد ا جتمدددداعتو مددددو  ددددبل تحقيددددب المسدددداواة التعليميددددة والرعايددددة 

د المجتمدي ادت أ  وقدت نترندت جلدى جميدي أادراالصحيةو ووصول  ددمات اا
 (.Varis, 2007, 19وأ  مكاو ر

 الرصددينة البحددوا األساسدديةججددرا  مددو  ددبل  جنتددا  البنيددة التحتيددة المعرايددة 
التت تنتج قطاعات المعراة المستقبلية رجسم المعرادة  أو البحدوا التطبيقيدة 

  ممدددددا يدددددؤد  جلدددددى تحقيدددددب البعدددددد التدددددت تسددددد.م ادددددت دعدددددم وتعميدددددم ا بتكدددددار
دا ادت دادي التقددم التكنولدوجت  مدو ا قتصاد    جك تلعدل الجامعدات دورنا م.من
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 بل ججرا  البحوا والمساهمة ات اكتتا  المعراة الجديدة التت تس.م ادت 
  .(Yliopistotry, 2017, 53ا قتصاد  ر ميادة معد ت النمو

  موا مة المجا ت البحثية مي ا حتياجات ااقليميدة وكلد  مدو  دبل تحويدل
بحدددوا جلددى سدددلي و دددمات قابلدددة للتسددويب واسدددتبدال القدديم والمعدددايير نتددااج ال

األكاديمية التقليدية بالنماك  الموج.دة نحدو السدوبو ومتداركة الجامعدات مدي 
المراكددددددم البحثيددددددة والمؤسسددددددات الحكوميددددددة وقطدددددداس الصددددددناعةو للناددددددر اددددددت 
الممارسددات البحثيددة الجامعيددةو و  سدديما مجددال البحددوا األساسدديةو وعبقت.ددا 

البحوا التطبيقية  مما يؤد  جلى تحقيب البعد ا قتصاد  لمجتمي المعرادة ب
مددو  ددبل جنتددا  البحددوا متعددددة الت صصدداتو وتطبيق.ددا لحددل المتددكبت 

والقطاعدددددات  والمجتمعيدددددةو بالتواصدددددل والتفددددداون بددددديو البددددداحثيو األكددددداديميي
اانتاجيددددةو وا سددددتفادة مددددو نتددددااج األبحدددداا العلميددددة اددددت تطددددوير المجتمددددي 

 .(Aula, 2015, 21)المحلتو وميادة اانتاجية 
   ج فا  البعد الددولت رمتعددد الثقاادات  علدى أنتدطة البحدا والتطدويرو وكلد

مددددو  ددددبل نتدددددر البحددددوا والمنتددددورات العلميدددددة اددددت المجددددبت والددددددوريات 
متاركة ات المؤتمرات والندوات العلمية الدوليدةد  ججدرا  األبحداا العالميةو ال

الجماعيدددة انتدددا  المعرادددة المبتكدددرةو مدددو  دددبل تناددديم البددداحثيو للعمدددل ادددت 
مجموعددات بددد ن مددو القيددام باألبحدداا الفرديددةو ممددا يددؤد  جلددى تحقيددب البعددد 

لمجتمي ا جتماعت لمجتمي المعراة مو  بل بنا  المعراة اجتماعينا دا ل ا
األكدداديمت عبددر تبددادل ال بددرات اددت جنتددا  المعراددة األكاديميددةو والمتمثلددة اددت 
المعرادددة العلميدددةو التقنيدددةو اانسدددانيةو والتدددت تنددددر   دددمو المعرادددة التحليليدددة 
التجريبيدددددةو والمعرادددددة التنبؤيدددددة المحتملدددددةو ممدددددا يدددددؤد  جلدددددى تحقيدددددب التنميدددددة 

 .(Hautala, 2011, 6)ا جتماعيةو وميادة تقدم ونمو المجتمي 
  التتددجيي علددى الحددرا  الدددولت للبدداحثيو مددو  ددبل تنقددل البدداحثيو جلددى الدددول

الم تلفدة لتبدادل الثقااددات وال بدرات العمليددة  جك حينمدا حدددثت ثدورة البيولوجيددا 
الجميايدة اددت السددبعينات مدو القددرو العتددريوو قددام العديدد مددو األطبددا  بدداحثت 

بعمل أبحاث.م بعد الدكتوراه ات أا ل   Turkuر الدكتوراه ات جامعة توركو
الم تبرات ات الو يات المتحدة األمريكيةو وأثنا  بقاا.م ت.دوا بتكل مباتر 
و دة التكنولوجيا الحيوية بتكل تجدار  كمنتجدات يمكدو تسدويق.او حتدى عداد 
عدد قليدل مدو البداحثيو الرايسديو جلدى توركدوو وأصدبحوا متداركيو ادت جنتدا  
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حوا وككل  التركات الناتاةو مما يؤد  جلى تحقيب البعد كٍل مو مراكم الب
ا جتمدداعت لمجتمددي المعراددة مددو  ددبل تتددجيي الحددرا  والتنقددل الدددولت لدددإ 
البددداحثيو الفنلنددددييو جلدددى الددددول المتقدمدددة مثدددل الو يدددات المتحددددة األمريكيدددةو 

ات  لبستفادة مو  برات.م العلمية والبحثيةو ومو ثم تطوير المجتمي الفنلند 
 دو  ال بددرات والتجددارل الراادددةو وتكدويو عبقددات ومتدداركات دوليددة لتدددويل 

 (.Srinivas & Viljamaa, 2008, 336رالمجتمي الفنلند  وتقدما 
   ججرا  المتروعات البحثية والندوات على الصدعيد الددولتو وكلد  مدو  دبل

 Learning Solutions Programقيددام برنددامج حلددول الددتعلم الناددامت 

(LSP)  الفنلند  بتتجيي تصدير التعليمو عبر ججدرا  تدراكات مدي منامدات
بحثيددة بالدددول المتقدمددة  حيددا تدداركت مؤسسددات العلددوم الوطنيددة بالو يددات 
المتحدددة األمريكيددة اددت تمويددل عتددر جامعددات اددت كددٍل مددو الو يددات المتحدددة 
وانلنددددا  اجدددرا  متدددروعات بحثيدددة ونددددوات متدددتركة بددديو الو يدددات المتحددددة 

  تدددبكة اتصدددا ت مدددو Jyvaskylaوانلندددداو كمدددا تقدددود جامعدددة جيفاسدددكيب ر
البدداحثيو والمطددوريو والمددربيو اددت سددبي دول متددتركة  ممددا أدإ جلددى تحقيددب 
البعدددددد ا قتصددددداد  لمجتمدددددي المعرادددددة  حيدددددا اسدددددتواى البرندددددامج احتياجدددددات 
المنامدددات البحثيدددة مددددو  دددبل ا ن ددددراط المباتدددر مددددي التدددركاتو وتطددددوير 

ريددددادة األعمددددال لدددددإ البدددداحثيوو وتددددراكة الجامعددددات مددددي قطاعددددات م.ددددارات 
المجتمددددي لتطبيددددب المعراددددةو بمددددا ي ددددمو ميددددادة اانتاجيددددة وتحقيددددب التنميددددة 

 (.Venalainen, 2019, 55را قتصادية 
  جنتا  كرست جامعت لليونسكو بالجامعات الفنلندية مو  بل مبدادرة جامعدة

سدددت جدددامعت لليونسدددكو ادددت مجدددال الفنلنديدددة بإنتدددا  كر  Tampereتدددامبير  
التعليم االكترونت العالمتو وكل  مو  بل جد ال برامج تربوية قاامدة علدى 
نتدددا  مراكدددم  نتدددااج األبحددداا العلميدددة لمرحلتدددت الت دددر  ومدددا بعدددد الت دددر و وا 
التميدددمو وتعميدددم الدددتعلم المسدددتمرو وتعميدددم الدددتعلم االكتروندددت ادددت مجدددا ت 

ا يددددؤد  جلددددى تحقيددددب البعددددد ا قتصدددداد  البحددددا والتدددددريا بالجامعددددات  ممدددد
 Tampereوا جتمدداعت لمجتمددي المعراددة  مددو  ددبل قيددام جامعددة تددامبير  

باست دددددااة نتددددداطات بحثيدددددة دوليدددددةو ونددددددوات ودورات تدريبيدددددة ادددددت انلندددددداو 
والمسداهمة اددت األبحدداا العالميدة حددول التعلدديم والتددريل التقنددت والم.نددت اددت 
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معراةو والتت تس.م ات ميادة الدد ل القدومت أماكو أ رإ ات العالم وتبادل ال
(UNSCO, 2007, 3.)   

 وكلدد  و بددرامج الدراسددات العليددا ومقررات.دداالعلميددة اددت  بحددوات ددميو نتددااج ال
مددو المتددروعات  صددادرةمددو  ددبل نقددل نتددااج البحددوا وال بددرات العمليددة ال

م البحثية المتتركة بيو أع ا  هياة التددرياو والتدركا  الصدناعييوو وتعمدي
لتحقيدددددب التنميدددددة  لمرحلدددددة الدراسدددددات العليدددددا نتااج.دددددا ادددددت البدددددرامج الدراسدددددية

التعاونيددةو والقيددام بالمتددروعات البحثيددة المتددتركة بدديو منسددوبت الجامعدداتو 
أو المنامددددات التعاونيددددةو وتعمدددديم  األ ددددرإوبدددديو البدددداحثيو اددددت الجامعددددات 

ى تحقيددب ممددا يددؤد  جلدد  نتااج.ددا اددت الندددوات وورل العمددل لتسددويب المعراددة
تبددادل المعراددة وتقاسددم.ا اددت  مددو  ددبل  البعددد ا جتمدداعت لمجتمددي المعراددة

التددت تسدد.م و  والندددوات وورل العمددلو والقيددام بالمتددروعات البحثيددة المتددتركة
 .(Laine, 2008, 27)ات تنمية وتقدم المجتمي 

  الفدربو أو جنتا  مراكم التميدم البحثدتو والتدت ت.دد  جلدى مكااداة الوحدداتو 
الجددودة األكاديميددة   مددو مسددتوإ متميددم بللددت البحثيددة والتددت المؤسسددات أو

 مؤتددددرات علددددى الجددددودة البحثددددت بمثابددددة التميددددم حيددددا يعتبددددر حجددددم مراكددددم
جامعدددة  ممددددا يددددؤد  جلدددى تحقيددددب البعدددد السياسددددت لمجتمددددي  لكددددل األكاديميدددة

المعراة عبر دور مراكدم التميدم البحثدت ادت الكتد  عدو الدروابط بديو صدني 
المتعلقدددة بسياسدددة التعلددديم الجدددامعتو واكدددرة نادددام ا بتكدددار الدددوطنت القدددرارات 

  .(Välimaa & Hoffman, 2007, 14)لتعميم ا بتكارات التكنولوجية 
  تبندددت سياسدددات الحدددواام والمكاادددتت لتعميدددم جنتاجيدددة البددداحثيو المتميدددميو مدددي

تتددديد الجامعددات الفنلنديددة علددى  ددرورة التددمام البدداحثيو با بقيددات البحددا 
العلمددت  حيددا تددم جدرا  أ بقيددات البحددا العلمددت اددت قددانوو ا  تراعدداتو 
والدددك  يتدددترط علدددى الباحدددا الدددك  قدددام بدددا تراس يمكدددو أو يدددؤد  جلدددى بدددرا ة 
ا تدراس  أو يكتدد  عدو ا تراعددا للجامعدة  وكلدد  كتدرط للحصددول علددى أ  
مكاادددتت تتعلدددب بددداو ا دددبن عدددو تطبيدددب نادددام الحدددواام كاحدددد اسدددتراتيجيات 

ت اددت رادددي وعددت البددداحثيو بتطبيددب نتددااج البحدددواو وتاسدديا ثقاادددة الجامعددا
ا بتكار  مما يؤد  جلى تحقيب البعد األ بقت لمجتمي المعرادة  مدو  دبل 
تنميدددة أ بقيدددات البحدددا العلمدددت لمنسدددوبت الجامعدددات بدددالتركيم علدددى القددديم 
والجواندددددل األ بقيدددددة ادددددت البحدددددا العلمدددددتو وميدددددادة التمسددددد  بقددددديم العدالدددددة 
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اواةو وتددددددواير ناددددددام الحددددددواام والمكااددددددتت لتعميددددددم جنتاجيددددددة البدددددداحثيو والمسدددددد
 د(Kauppinen, 2013, 1739-1740)المتميميو 

 جبددددرام عقددددود استتددددارات مددددي القطاعددددات اانتاجيددددة مددددو  ددددبل بنددددا  روابددددط 
للمتاركة ات العمل  والتركاتو والطبلةو كاديميبيو األوساط األوعبقات 

تتددددارات البحثيددددة مددددو  ددددبل تبددددادل وتقاسددددم البياددددتو ا ددددبن عددددو تقددددديم ا س
المعرادددة رغيدددر الرسدددمت و والتواصدددل المسدددتمر وج.ندددا لوجدددا بددديو الجامعدددات 

جلدى  ممدا يدؤد وأصحال المصلحة المتاركيو ات ججرا  البحوا التطبيقية  
 ا سدتفادة مدو  دبل  لمجتمدي المعرادة وا جتمداعت تحقيب البعد ا قتصاد 

المعرادددةو وتقاسدددم.او وتبدددادل ال بدددرات لتحقيدددب مدددو التبدددادل المعرادددتو ونقدددل 
عبددر التعدداوو بدديو الجامعددات ا بتكددار جمكانددات حفيددم التنميددة المجتمعيددةو وت

مددددو أجددددل تحقيددددب مكاسددددل  لتطبيددددب البحددددوا العلميددددةو التددددركات المحليددددةو 
 ,Yliopistotry, et-al, 2017) تحسيو العبمة التجارية الفنلنديةو و جنتاجية

18).   

والقــوى الثقافيــة المــؤثرة فــي دور البــرامج األكاديميــة بالجامعــات  )ب( العوامــل
 الفنلندية في تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة: 

وايمددددا يلددددت نحدددداول أو نلقددددت ال ددددو  علددددى مبمددددو السددددياب الثقدددداات للمجتمددددي 
الفنلنددد  والددك  كدداو لددا عادديم األثددر اددت تتددكيل دور الجامعددات اددت بنددا  مجتمددي 

 المعراةم
  افية والمناخية: العوامل الجغر 

روسددديا .دددا الددددول المجددداورة لبلدددداو التدددمال األوروبدددتو ومدددو تقدددي انلنددددا ادددت 
ستونيا رجنوبن ا  والسويد رغربن  ن   والنرويج رتماارترقن  كما  وهلسنكتو عاصمت.ا  ا  وا 

 338.333ت.ا مسددداحو وتمثددل جدارة كاتيدددة إ كددل مددن.مقسددم انلندددا جلدددى بلددديات لددددنت
 ,Lyhyesti) والمسدطحات الماايدة الدا ليدة واألرن تت دمو منداطببحيدا و 3كدم

مليوو نسمة واقندا احصداايات بياندات  5.5ويبلغ عدد سكاو انلندا حوالت  و(2018
مو ججمالت عدد السدكاوو اتحتدل  %3.33أ  أو نسبتا  3333األمم المتحدة لعام 

 Finland)ادددددت قاامدددددة دول العدددددالم مدددددو حيدددددا السدددددكاو  336انلنددددددا المرتبدددددة 

Population (Live), 2020) د كمدا يتميدم المندال الفنلندد  باندا قدار  رطدل تدبا
بارد يتميم بصي  حار وتتا  قدارا  جك تقدي ربدي األرا دت الفنلنديدة  دمو الدداارة 

دا لمددة  يدوم متتاليدة  دبل الصدي  بينمدا  33القطبية التدماليةو وتسدطي التدما دومن
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ددا لمدددة  نددال اددت جنددول انلندددا معتدددل يددوم  ددبل اصددل التددتا و والم 53تليددل تمامن
تددمالتو ويدددوم التددتا  اددت جنددول انلندددا ألربعددة أتدد.رو ويلطددت الددثلج المتدد.د مددو 

 ,Finnish meteorological Institute).منتصدد  ديسددمبر جلددى أوااددل أبريددل 

Finland's Climate)   

وقددد سدداعدت هدددكه العوامددل المتمثلددة ادددت ان فددان عدددد سدددكاو انلندددا وصدددلر 
مكانيدددة التركيدددم علدددى معدددايير الجدددودة والنوعيدددة بالنسدددبة لم رجدددات مسددداحت.او جلدددى ج

التعليمو والتوجا جلى أنواس أ رإ مو التعليم مثل التعليم عو بعدو ات ال الادرو  
رحصددة البددامعتو المنا يددة القاسددية مراعدداة لمبدددأ المسدداواةو وتكددااؤ الفددرص التعليميددة 

 التدابير على التتديد لفنلندية بإجرا التعليم والثقااة ا و وقد بادرت ومارة 68و 3338
كات الصدددلة بجدددودة ونوعيدددة التعلددديم الجدددامعت دوو ا عتمددداد علدددى الكميدددة   النوعيدددة

عداد الكدوادر العلميدة واقندا  وكل  مو  بل ااعداد الجيد ألع ا  هياة التدرياو وا 
 ,Nokkala, 2016)البنيدة التحتيدة المناسدبة للدراسدة  لمتطلبات سوب العملو وتواير

تعميم الدتعلم المسدتمر والدتعلم الدكاتت و ا بن عو توجا الجامعات الفنلندية جلى (87
 ,Varis, 2007) است دام طرب التددريا عدو بعدد ادت األنتدطة التعليميدةمو  بل 

17). 

 والتاريخية العوامل السياسية : 
تعددد انلندددا جم.وريددة برلمانيددة كات حكومددة مركميددة مقرهددا هلسددنكت وحكومددات 

بلديةو وتقوم الحياة السياسية ادت انلنددا علدى الديمقراطيدة  ادالجميي  336لية ات مح
متسدددداووو أمددددام القددددانوو بلددددن الناددددر عددددو األصددددل العرقددددتو والجددددناو والمعتقدددددو 
ا بالسياسة التعليمية   والمكانة ا جتماعيةد كما ت.تم الحكومة الفنلندية اهتمامنا  اصن

وات دداك التدددابير البممددة لتددواير البعددد الدددولت ب.ددد  راددي مسددتوإ التعلدديمو وجودتدداو 
وان ددمت انلندددا  د 3333ررانيددا الجمددالو وتطددوير التعدداوو اددت مجددال التربيددة الدوليددة 

جلى السويد أثنا  الحرول الصليبية ات القرو الثانت عتر  مما أتال الفرصة أمام.ا 
يددددة للسددددويدو ثددددم لبتصددددال بالثقااددددة اللربيددددة مددددو  ددددبل التدددداثيرات ا جتماعيددددة والدين

و وحصدلت انلنددا علدى اسدتقبل.ا 3233  عت انلندا لحكدم دوب روسديا مندك عدام 
ااطمددددة ر 3225و وأصددددبحت ع ددددونا با تحدددداد األوروبددددت عددددام 3233اددددت ديسددددمبر 

  د3332اللمعتو 
وقدددد عاتدددت انلنددددا عبدددر تاري .دددا المعاصدددر الكثيدددر مدددو الحدددرول والنماعدددات 

مبراطوريددددددة السددددددويديةو أصددددددبحت تابعددددددة الدوليددددددةو ابعددددددد أو كانددددددت جددددددم نا مددددددو اا
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لإلمبراطورية الروسيةو ثم  ا ت حربندا تداملة  دد ألمانيدا وروسدياو ثدم حربندا أهليدة 
رحصددددة البددددامعتو  3255بعددددد اسددددتقبل.ا حتددددى ان ددددمت جلددددى األمددددم المتحدددددة عددددام 

د ولعل مو أهم الصدراعات التدت عاتدت.ا انلنددا وأثدرت علي.دا جيجابيندا  533و 3338
 دددبل الحددرل العالميدددة بددديو انلندددا وا تحددداد السددوايتت صدددراس سددابب  مددوحددددا مددا 

دد  الثانيدة ة أصددبحت معرواددة بدددد ررول حددرل جيجابيدة جماعيدد اممددا أدإ جلددى  لددب روحن
لقتدددال مدددو أجدددل ل    حيدددا ا دددطرت انلنددددا جلدددى جمدددي كدددل قواهدددا ومواردهددداالتدددتا ر
ا دددتب  و ونجحدددت انلنددددا ادددت كلددد  علدددى الدددرغم مدددو  سدددارت.اوتعدددوين و حريت.دددا

جميي المواطنيو متحمسديو للعمدل مدو    حتى أصبوالطبقات ا جتماعيةاألجناا و 
و والجمدي بديو مطالدل الكفدا ة ا قتصداديةو أجل جيجاد طريقة للبقا  على قيدد الحيداة

السياسدددديةد وقيددددام الحكومددددة الفنلنديددددة بإعددددادة  ةوال ددددماو ا جتمدددداعتو والديمقراطيدددد
راتو وتطددوير التكنولوجيددا المتقدمددة لبنددا  النمددوك  مواردهددا المجانيددةو وميددادة الصدداد

 . (Ahokas & Kaivo-oja, 2004, 6-7)الفنلند  لمجتمي المعراة 
حيا يتجسد اهتمام القيادة السياسية بدور الجامعات ات بندا  مجتمدي المعرادة 

بالجامعددات  الدراسددات العليددا  التددت تسدد.م اددتالقيددام بددبعن ااصددبحات مددو  ددبل 
نتدا  أكاديميدة انلنددا عدام 3263ل اللجاو العلمية الوطنية عدام مو  بل جصب و وا 

تطددوير البحددا العلمددت الددك  يددنص علددى والثقااددةو و واقنددا لتقريددر ومارة التعلدديم  3233
ميدددادة عددددد الطدددبل و ا سدددتلبل األمثدددل للمدددوارد المتاحدددةو بالجامعدددات مدددو  دددبل 
بل جدرا  القيدادة السياسدية ومدو  د ،(Dill, 2006, 29) المقيدديو بدرجدة الددكتوراه

و دددرورة ربدددط اسدددتراتيجية التعلددديم الجدددامعت بفدددرص ا بتكدددار  مدددو  دددبل جصددددار 
مجموعددة مددو القددرارات ا سددتراتيجية التددت تسددت.د  ا سددتثمار اددت التعلدديم الجددامعت  

 & Ahokas)مما ينعكا على التنميدة ا جتماعيدة وا قتصدادية والتنااسدية بفنلنددا 

Kaivo-oja, 2004, 2) . كمددا أنتددات ومارة التعلدديم الفنلنديددة لجنددة  بددرا  اعددداد
اسدددددتراتيجية وطنيدددددة للتعلددددديمو والتددددددريلو والبحدددددا  للتحدددددول جلدددددى مجتمدددددي المعرادددددة 

(Välimaa & Hoffman, 2007, 14). 

 :العوامل الجتماعية والثقافية 
 %33و3سددويديووو  %6و5انلنددديووو  %23يتكددوو سددكاو انلندددا مددو حددوالت 

و والبدداقت عبددارة عددو أقليددات م.دداجرةو ويتركددم أاددراد المجتمددي اددت المندداطب سدداميوو
الجنوبيدددة مدددو الدددببدو ويتكدددوو سدددكاو انلنددددا مدددو ثدددبا مجموعدددات هدددم  جماعدددات 
البلم وهدت قليلدة العددد وتعديل ادت التدمالو والفنلنددييو وهدم األغلبيدة  جك يتدكلوو 
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الجنول واللرلو وهنا  ثم جماعات مو السويدو وتعيل كاغلبية ات  %23حوالت 
أقلية مو العناصر التركيبية الم.اجرةو وهت التدت نقلدت ااسدبم جلدى انلندداو وحدوالت 
 لما السكاو يعيتوو ات منطقة هلسنكت وحول.او وهندا  للتداو رسدميتاو بدالببد  

بالسدددويديةو  % 3و5بالفنلنديدددةو ويتحددددا  %3و23الفنلنديدددة والسدددويدية  جك يتحددددا 
ررانيدددا األ دددرإ وهدددت الروسددديةو ا سدددتونيةو والسدددامية  تت ااقليميددداج دددااة جلدددى للدددا

مدددددو  %3و68د وتعدددددد انلنددددددا كات أغلبيدددددة مسددددديحية تمثدددددل  536و 3333الجمدددددالو 
مليددددوو نسددددمةو ويتبعددددوو ديانددددات أ ددددرإ مثددددل ااسددددبمو ال.ندوسدددديةو  5و5ججمددددالت 

ة اانجيليددة البوكيددةو الي.وديددةو ويوجددد أثندداو مددو الكنددااا الوطنيددة اددت انلندددا  كنيسدد
مدددو السدددكاو ادددت ن.ايدددة عدددام  %3و68اللوثريدددةو وهدددو ديدددو الدولدددة األساسدددت ويمثدددل 

 مددو السددكاو %3و3و والكنيسددة ا رثوككسددية الفنلنديددةو وينتمددت جلي.ددا حددوالت 3332
(WIKIPIDEDIA The Free Encyclopedia, Religion in Finland). 

ا  مجتمدي المعرادة وتتدجيي ويت و تاثير العوامدل ا جتماعيدة والثقاايدة ادت بند
الجامعة على القيام بدورها ات هكا التاو  وكل  مو  بل جنتا  الحكومة الفنلنديدة 

  مدددددو أجدددددل ميدددددادة التركيدددددم علدددددى 3338ألول اسدددددتراتيجية وطنيدددددة لببتكدددددار عدددددام 
 ا بتكدددارات ا جتماعيدددة ل دددماو المسددداواةو وتحقيدددب التنميدددة المجتمعيدددة والمسدددتدامة

(Laine, 2008, 26)   جك ت دددمنت هدددكه ا سدددتراتيجية تحقيدددب المسددداواة وتكدددااؤ
الفرص ات توميي كااة  دمات التعليم الجامعت المقدمة لجميي المواطنيو الفنلندييو 
وتعميدددددم الرااهيدددددة ا جتماعيدددددة  مدددددو  دددددبل ت صددددديص د دددددل مدددددالت لكبدددددار السدددددو 

م.دددارات المتقاعدددديو عدددو العمدددلو وتدددواير مسدددارات وايفيدددة نادددرنا لميدددادة متطلبدددات ال
وكلددد  مدددو  دددبل اهتمدددام  ،(Ahokas & Kaivo-oja, 2004, 14)العمليدددة 

الجامعددات الفنلنديدددة بتعميددم الم.دددارات العمليددة لاتددد اص مثددلم الم.دددارات اليدويدددةو 
وم.ددارات التفكيددر الناقدددو وتعميددم تعلدديم الكبددارو جعددادة تتددكيل أسدداليل وطددرب جدارة 

المدددواطنيو الفنلنددددييوو ا دددبن عدددو  األعمدددالو وتنميدددة م.دددارات ريدددادة األعمدددال لددددإ
 .(Varis, 2007, 17)تعميم دور التعليم ودعما ات  دمة الثقااة والفنوو 

  :العوامل القتصادية والتكنولوجية 
يعددددد ا قتصدددداد الفنلنددددد  واحدددددنا مددددو أقددددوإ ا قتصددددادات أدا ن دا ددددل ا تحدددداد 

على صناعة ال تلو  األوروبت ات مجال التصنيي  جك تعتمد انلندا بالدرجة األولى
اتتكل اللابات موردنا اقتصادينا م.مناو وتتلل األ تال مكانة م.مة ات صادرات.او 
كما أن.ا تتفوب ات صدادرات المعدادو والتكنولوجيدا العاليدة مثدل ا تصدا ت السدلكية 
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والبسلكية واالكترونياتو وتحتفا بداقوإ األنامدة ادت العدالم لحمايدة حقدوب الملكيدة 
(The Heritage Foundation, 2020)جك قامدت انلنددا بدإجرا  بعدن التلييدرات  ؛

الم.مة ات السياسات الفنلندية بعد تعر د.ا ألممدة مصدرايةو وكسداد اقتصداد  حداد 
نتيجة الحرل العالمية الثانيةو ولعل مو أهم.ام الت طيط نحو اتو ا قتصاد المللب 

بتو والسياسات الموج.دة نحدو مو  بل ان مام الببد جلى سياسات التكامل األورو 
السددوب ا قتصدداد   ممددا أدإ جلددى اكتسدداب.ا المميددد مددو القددوة جلددى أو تعااددت بحلددول 
منتص  التسعينات مو القرو العتريوو وكل  مو  بل تطويرها للتقنيات الحديثةو 
والتت بدأت تحاى باهتمام دولتو مما أطلب على انتعاتد.ا ا قتصداد  القداام علدى 

اسددم المعجددمة الفنلنديددةو ويرجددي جلددى الجمددي بدديو اقتصدداد معراددت عددالت  التكنولوجيددا
التنااسية مدي تطبيدب نمدوك  الرااهيدةو وبالتدالت تحقيدب التنميدة ا قتصدادية للمجتمدي 

 (.Pelkonen, 2008, 401رالفنلند  
ويت و تاثير العوامل ا قتصادية والتكنولوجية ات بنا  مجتمي المعراة وتتجيي 

القيدددام بددددورها ادددت هدددكا التددداو  مدددو  دددبل قيدددام الحكومدددة بإنتدددا   الجامعدددات علدددى
  بحيددا ت ددم سددتة مجددالا بحثيددة برااسددة 3233أكاديميددة البحددوا اددت انلندددا عددام 

السلطة التنايمية لومارة التعليم والثقااة الفنلندية  للتركيم على ا بتكار التكنولوجتو 
بدددرامج وطنيدددة ادددت م تلددد  وادددت الثمانيندددات مدددو القدددرو العتدددريو أنتدددات الحكومدددة 

مجددددا ت العلددددوم الطبيعيددددة والطبيددددة والتكنولوجيددددة  مددددو أجددددل تعميددددم التعدددداوو بدددديو 
الصدناعة والمنامددات البحثيدةو وتعميددم النمددو التكنولدوجت عبددر قيدام القطدداعيو العددام 

-Auranen, 2014, 27) وال دداص ببنددا  المسددارات الممكنددة لتطددوير التكنولوجيددا

تتريعات المتعلقة بمركم بحوا التكنولوجيا عبر نقل عدد و ا بن عو تجديد ال(28
نتددا  و و مددو م تبددرات البحددوا جلددى المندداطب ا سددتراتيجية اددت تددامبير  مؤسسددات الا 

التكنولوجيددة  لتطبيددب الحا ددنات الحدددااب العلميددةو و  يددة لنقددل التكنولوجيددا مثددلمالبحث
 (.Schilir`o, 2012, 48رالمعراة العلمية والتكنولوجية وتعميم ا بتكار 

 الدروس المستفادة واآلليات المقترحة: -ثالثًا
وبتحليددل ال بددرة الفنلنديددةو واسددتعران مبمددو مجتمددي المعراددة الفنلنددد  ودور 
البرامج األكاديمية بالجامعات ات بنا ه أمكو است بص بعدن جواندل ااادادة مدو 

ب.دا ادت تطدوير دور  برة الجامعات الفنلندية ات هكا ااطار والتت يمكو ا سدتعانة 
البرامج األكاديمية بالجامعات المصرية ات تحقيب أبعاد مجتمي المعراةو وايما يلدت 
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عددرن ألبدددرم نقددداط التميدددم اددت ال بدددرة الفنلنديدددة ادددت تحقيددب أبعددداد مجتمدددي المعرادددة 
 وكي  أس.مت الجامعات الفنلندية ات تحقيب كل د

 :فيما يتعلق بمالمد مجتمع المعرفة الفنلندي
  ت الحكومدددة الفنلنديدددة ثدددبا اسدددتراتيجيات للتحدددول الفعلدددت نحدددو مجتمدددي أصددددر

  واهتمدت بالجواندل ا قتصدادية 3225-3223المعراة  ا سدتراتيجية األولدى ر
  اهتمددددددت بالحيدددددداة 3335-3228ا سددددددتراتيجية الثانيددددددة رأمددددددا والتكنولوجيددددددةو 

  3335-3333ا جتماعيددددة وجددددودة الحيدددداة والرااهيددددةو وا سددددتراتيجية الثالثددددة ر
اهتمت بالحياة العملية والتركيم على الجمي بيو اسدت دام تكنولوجيدا المعلومدات 

 وتحقيب النمو القاام على المعراةد
  يتميدددددم مجتمدددددي المعرادددددة الفنلندددددد  بمجموعدددددة مدددددو المبمدددددو التدددددت تميدددددمه عدددددو

نددا مجتمددي يتددجي علددى جنتددا  المعراددةو األ ددرإ  حيددا جالمجتمعددات المعرايددة 
يددا المعلومدداتو وا هتمددام با بتكددار التكنولددوجت وا جتمدداعت واسددت دام تكنولوج

والمعراة اابداعيةو والحفاا على دولة الرااهيةو وتحقيدب ا سدتثمار العدالت ادت 
وتصدددير المنتجددات وال دددمات وا بتكددارات  البنيددة التحتيددة والتصددنيي وا بتكددارو

 دالتكنولوجية بنجال جلى األسواب العالمية
  ر البـرامج األكاديميـة بالجامعـات الفنلنديـة فـي تحقيـق فيما يتعلـق بـدو

 أبعاد مجتمع المعرفة:
  تقديم الجامعـات الفنلنديـة لـبعل المسـتجدات ضـمن برامجهـا الدراسـية ولعـل

مجدددا ت ومقدددررات دراسدددية تتناسدددل مدددي متطلبدددات سدددوب العمدددل  مـــن أهمهـــا:
درا   باسدددتحداا مقدددررات ادددت مجدددال التسدددويبو وريدددادة األعمدددالو وا بتكدددارو وا 

درا  بدرامج  من.ج الكفايات ات المقررات الدراسية  اعدداد  دريجيو متميدميوو وا 
لتطوير الكفايات الرقميدة التدت يحتاج.دا ال ريجدوو للتعامدل مدي مجتمدي المعرادة 
الرقمددتو وت دددميو البعدددد الددددولت ادددت برامج.دددا بتددددريا الللددداتو وميدددادة التبدددادل 

امج التعليميدة والتدريبيدة علدى الصدعيد الدولت لمنسوبت الجامعاتو وتصدير البر 
 الدولت لتحقيب التنااسية والنمو ا قتصاد د

   توفير بيئة تعليمية متطورة تسـتطيع تأهيـل الدارسـين للتفاعـل مـع متطلبـات
و توايد  التكنولوجيدا مجتمع المعرفة من خالل تصميم بيئة تعليمية افتراضية

يو للتددريل مدو  دبل اتدرة الدراسدة ات العملية التدريسيةو جتاحة الفرصة للدارسد
األكاديميددة عبددر تبنددت ممارسددات تعليميددة جديدددة تت ددمو تقددديم دورات تدريبيددة 
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تعاونيددددة مددددو  ددددبل المتدددداركة بدددديو الجامعددددات وقطاعددددات األعمددددال الم تلفددددة 
 بالمجتميد

 مدة امواو و بإجراء البحوث األساسـية والتطبيقيـة ؛إنتاج البنية التحتية المعرفية
البحثيددة مددي ا حتياجددات ااقليميددة لبسددتفادة مددو نتددااج البحددوا اددت المجددا ت 

  تدويل البحوا العلميدةو وتطوير المجتمي المحلتو  وحل المتكبت المجتمعية
النتدددر ادددت و مدددو  دددبل ج دددفا  البعدددد الددددولت علدددى أنتدددطة البحدددا والتطدددويرو 

جدراو المتداركة ادت المدؤتمرات والنددوات الدوليدةو و المجبت الدوليدةو    األبحداا ا 
تحقيدددب الصددددارة ادددت التنااسدددية ألا دددل و و لتنميدددة الم.دددارات البحثيدددة  الجماعيدددة

التتجيي على الحرا  الدولت مو  بل تنقل الباحثيو جلدى و الباحثيو ات العالمو 
نتددددا  كرسددددت جددددامعتو الدددددول الم تلفددددة لتبددددادل الثقااددددات وال بددددرات العمليددددةو   ا 

 دلميمة التنااسية للمجتميلتحقيب ا ليونسكو بالجامعات الفنلنديةل
 مدو  دبل  تضمين نتائج البحوث العلمية في برامج الدراسات العليا ومقرراتها

و المتروعات البحثية المتتركة عنقل نتااج البحوا وال برات العملية الصادرة 
بيو أع ا  هيادة التددرياو والتدركا  الصدناعييوو وتعمديم نتااج.دا ادت البدرامج 

لتميدم اراسات العليدا لتحقيدب التنميدة التعاونيدةو جنتدا  مراكدم الدراسية لمرحلة الد
 لتعميم جنتاجية الباحثيو المتميميود   البحثتو وتبنت سياسات الحواام والمكااتت

  فيما يتعلق بالقوى والعوامل الثقافية المؤثرة في دور البرامج األكاديمية
 بالجامعات الفنلندية في تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة:

رامج األكاديمية بالجامعدات  ثر العوامل الجلرااية والمنا ية على دور البتؤ  -
.م قلددة عدددد السددكاو وصددلر مسدداحة انلندددا اددت ا عتمدداد علددى نوعيددة سداجك 

الم رجددددددات التعليميددددددةو وتعميددددددم التعلدددددديم االكترونددددددت  لتحقيددددددب المسدددددداواة 
 المجتمعيةو وتكااؤ الفرص التعليميةد

اري ية على دور الجامعات ات كل   مو  دبل تؤثر العوامل السياسية والت -
صددبل اللجدداو العلميددةو وربددط اسددتراتيجية التعلدديم  جنتددا  أكاديميددة انلنددداو وا 
الجددددامعت بفددددرص ا بتكددددار  مددددو أجددددل ا سددددتثمار اددددت التعلدددديم الجددددامعتو 
عدداد اسدتراتيجية للتحدول جلدى  وتحقيب ا ستلبل األمثل للموارد المتاحةو وا 

نتا  مراكم التميمد مجتمي المعراةو و   ا 
تدؤثر العوامدل ا جتماعيدة والثقاايدة علددى دور الجامعدات  مدو  دبل جنتددا   -

اسددددددتراتيجية وطنيددددددة لببتكددددددار  للتركيددددددم علددددددى ا بتكددددددارات ا جتماعيددددددةو 
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وت صدديص د ددل مددالت للمتقاعددديو عددو العمددلو وتعميددم الم.ددارات اليدويددة 
 وتعليم الكبارد

  لوجية على جنتا  أكاديمية البحدوا ادت انلندداو تؤثر العوامل ا قتصادية والتكنو
نتدا  بدرامج  والتت تتكوو مو ستة مجالا للتركيم على ا بتكار التكنولدوجتو وا 
وطنيددة اددت م تلدد  مجددا ت العلددوم الطبيعيددة والتكنولوجيددة لتعميددم التعدداوو بدديو 

 الصناعة والمنامات البحثيةد
ـــاني ـــرام -المحـــور الث ـــات مقترحـــة لتطـــوير دور الب ـــات آلي ـــة بالجامع ج األكاديمي

المصرية في تحقيق أبعـاد مجتمـع المعرفـة فـي ضـوء الخبـرة الفنلنديـة مـن خـالل 
 وظائفها:

 وتتمثل ات اقترال مجموعة مو ا ليات على النحو التالتم
( تحديث البرامج الدراسية المقدمة بالجامعات المصـرية بصـفة مسـتمرة فـي 7)

لـــى رـــرار مـــا يحـــدث فـــي خبـــرة ضـــوء المســـتجدات والمعـــايير العالميـــة ع
 الجامعات الفنلندية، ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:

جدرا  مددن.ج الكفايددات  ددمو المقددررات الدراسددية لمواامددة المندداهج الدراسددية  -
 مي متطلبات سوب العملد

جدرا  بعددددن المقددددررات الدراسددددية الحديثددددة اددددت مجددددا ت التسددددويبو وريددددادة  -
دارة ا بتكددار كجددم  أساسدد ت  ددمو المقددررات الدراسددية المقدمددة األعمددالو وا 

 بالجامعات با تب  الكليات والت صصاتد
تواير برامج أكاديمية تنمت اابداس للطلبة مي مراعاة جنتا  مراكدم لإلبدداس  -

 بكليات الجامعات المصريةد
ت ميو البعد الددولت بدالبرامج الدراسدية مدو  دبل تددريا بعدن المقدررات  -

ليدددات والت صصدددات التدددت تدددتم دراسدددت.ا بالللدددة بالللدددة األجنبيدددة بالنسدددبة للك
 العربيةد

 مو  طدة تطدوير التعلديم والبحدا لرقمية ا كفاياتجدرا  برنامج لتطوير ال -
 اتدبالجامع

 جدرا  نتااج األبحاا العلمية المتميمة  مو البرامج والمقررات الدراسيةد -
رـرار ( تمكين الدارسين من تطبيـق المعـارف النظريـة التـي يدرسـونها علـى 0)

 ما يحدث في خبرة الجامعات الفنلندية، ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:
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عقد دورات تعليمية تدريبية تجمي بيو الجامعات المصرية والقطاس ال اص   -
جك يددددتم تدددددريل الطلبددددة اددددت كددددٍل مددددو الجامعددددةو والتددددركات رمواقددددي العمددددل   

 للتكي  مي تلييرات ومستجدات الحياة العمليةد
  جم  دا ل الفصول الدراسية بالجامعدات ولتعليمية جلى جمايتقسيم العملية ا -

 المصريةو وجم   ار  البياة األكاديمية لممارسة األنتطة التعليميةد 
( توظيف التكنولوجيا فـي العمليـة التعليميـة علـى رـرار مـا يحـدث فـي خبـرة 3)

 الجامعات الفنلندية، ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:
كجدم  مدو تطبيب اكرة اسدت دام ال.دات  مثل  ديدةاستحداا طرب تدريسية ج -

 دالعملية التعليمية
مددو  دددبل و دددي  ات تصددميم بيادددة تدريبيددة ااترا دددية دا دددل كليددات الجامعددد -

بحيددا تكددوو متصددلة   بددرامج ودورات تدريبيددة علددى قاعدددة البيانددات المحليددة
 بالجامعاتد كلياتالنترنت كجم  مستمر مو أنتطة بتبكات اا

ات الجامعـات البحثيـة إلـى منتجـات تطبيقيـة قابلـة للتطبيـق علـى ( تحويل خدم4)
 ررار ما يحدث في خبرة الجامعات الفنلندية، ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:

تحويدددل الجامعدددات المصدددرية جلدددى جامعدددات منتجدددة واستتدددارية  مدددو  ددددبل  -
وتحويل.ددا جلددى بحددوا صددناعية اددت صددورة سددلي  كاديميددةاأل بحددواال تطبيددب

 يقية قابلة للتسويبدومنتجات تطب
جعددل نتدددااج البحدددوا متاحدددةو وقابلدددة للتطبيدددب  دددار  الجامعدددات  مدددو  دددبل  -

تحويددل ا كتتددااات العلميددة وبددرا ات ا  تددراس جلددى منتجددات صددناعية قابلددة 
 للتنفيكد

( تبني الجامعات المصـرية مفهـوم الجامعـة الرياديـة علـى رـرار مـا يحـدث فـي 5)
 ق ذلك من خالل ما يلي: ، ويتحقةخبرة الجامعات الفنلندي

نتدا  و تواي  البحوا العلمية ادت جنتدا  التكنولوجيدات والبرمجيدات الككيدةو  - ا 
 المعراة المبتكرة ات مجا ت بحثية جديدةو وميدادة عددد المتدروعات البحثيدة

 دو اصة ايما يتعلب بالمجا ت التقنية
راس ادت و وتسجيل بدرا ات ا تدالمتتركةتتجيي الباحثيو على ججرا  البحوا  -

مددو  ددبل تددواير ناددام الحددواام   المجددا ت التكنولوجيددةو والبرمجيددات الككيددة
 دالمتميميو والمكااتت لتعميم جنتاجية الباحثيو
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و ي  طة بحثية ت.د  جلى ميادة عدد البحوا التطبيقية ات الت صصدات  -
التتددجيي علددى ججددرا  البحددوا التطبيقيددة اددت و و لتعميددم ا بتكددار  التكنولوجيددة

 لمجا ت البحثية التكنولوجيةدبعن ا
تدويل البحوث العلميـة علـى رـرار مـا يحـدث فـي خبـرة الجامعـات الفنلنديـة، ( 6) 

 ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:
ميددادة دعددم النتددر العلمددت الدددولت اددت المجددبت والدددوريات العالميددة بكليددات  -

 عدو ت النتر العلمت الدولتو ا بن ااتمو  بل ميادة ميمانية مك اتالجامع
 داتنتر األبحاا المتميمة على نفقة الجامع

تعميم التعاوو الدولت مو  بل تناديم المدؤتمرات والنددوات العلميدة الدوليدةو  -
وتتجيي أع دا  هيادة التددريا علدى ججدرا  البحدوا العلميدة المتدتركة علدى 

 الصعيد الدولتد
الباحثيو تعميم الحرا  الدولت  مو  بل تواير المميد مو الفرص  بتعاا   -

واألساتكة الجامعييو جلدى الددول الم تلفدة ادت م.مدات علميدة مدو أجدل تبدادل 
  وتتكيل ع ويات ات ا تحاد الدولتدالثقااات وال برات العمليةو 

عقددد البروتكددو ت وا تددتراكات اددت الددروابط البحثيددة العالميددة  لبسددتفادة مددو  -
   أنحا  العالمد برات الجامعات الراادة ات مجال البحا العلمت بم تل

( توظيف نتائج األبحاث العلمية في تطوير المجتمع المحلي، ويتحقـق ذلـك مـن 1)
 خالل ما يلي:

اددت المجددالا ا ستتددارية العامددة وال اصددةو والمنامددات  اتمتدداركة الجامعدد -
ال.ادادددددة للدددددربوو بمدددددا يسددددداعد علدددددى مواامدددددة المجدددددا ت البحثيدددددة مدددددي  غيدددددر

 ا حتياجات والمتطلبات المجتمعيةد
بدددديو منسددددوبت الجامعدددداتو وبدددديو  لبينيددددةميددددادة عدددددد المتددددروعات البحثيددددة ا -

الباحثيو ات الجامعات األ رإ أو المنامات التعاونيدةو وتعمديم نتااج.دا ادت 
 وتسويق.اد المعراة ب.د  تطبيب  وورل العمل والندوات

تتجيي أع ا  هياة التدريا على تكويو عبقات وتراكات مي القطاعات   -
و  بل القيام بالميارات جلى التركات الصناعية المحلية  لكسل اانتاجية م

قندداع.م بتطبيددب نتددااج األبحدداا العلميددة المتميددمةو وتحقيددب ا سددتفادة  ثقددت.م وا 
المتدددتركة ادددت تحقيدددب النمدددو ا قتصددداد  لكدددل مدددو التدددركاتو والجامعددداتو 

 والمجتمي المحلتد 
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ويتحقق ذلك من خالل ما  تسويق الخدمات البحثية لخدمة المجتمع المحلي،( 1)
 يلي:

لتسددددويب ال دددددمات  ات المصدددريةجنتدددا  مراكددددم ومنااددددك بيدددي بكليددددات الجامعدددد -
 البحثيةد

تددواير سياسددة تددرويج ال دددمات الجامعيددة لدددإ المسددتفيديو مددو  ددبل تنتدديط  -
 ةقددددي االكترونيدددداوعلددددى سددددبيل المثددددالو المو  اتالوسددددااط ااعبميددددة للجامعدددد

و والفدديا بدددو و Application ةالكترونيدددا اتالجامعدد اتو تطبيقددداتللجامعدد
 وغيرها مو المواقي االكترونيةد

ــى ( 9) ــرام عقــود استشــارات للقطاعــات اإلنتاجيــة للمجتمــع، عل التشــجيع علــى إب
 ررار ما يحدث في خبرة الجامعات الفنلندية، ويتحقق ذلك من خالل:

بعقددد تتددكيل نمددوك  الحلددموو الثبثددت رالجامعدداتو والحكومددةو والتددركات و  -
  و وقطاعددددات المجتمددددي الم تلفددددةاتتددددراكات مجتمعيددددة ااعلددددة بدددديو الجامعدددد

مددو  لتعميددم ثقددة التددركات اددت  بددرة الجامعددات المصددريةو و ددماو حقوق.ددا 
ددددا جديدددددنا للسياسددددة  دددبل  اسددددتحداا ناددددام ا بتكددددار الددددوطنت بوصددددفا مف.ومن
و تكدارالددعم الكامدل للج.دات الفاعلدة ادت نادام ا ب تقديم الدولدة عبرالعامةو 

 وبددددرامج وطنيدددة اددددت م تلددد  مجددددا ت العلدددوم الطبيعيددددةل وتصدددميم الحكومدددة
مددو أجددل تعميددم التعدداوو بدديو الصددناعة والمنامددات   والتكنولوجيددة ووالطبيددة
 البحثيةد

والتددركات المصددريةو  اتلتيسددير التعدداوو بدديو الجامعدد  سددو تتددريعات وطنيددة -
 والتعامل مي السوبد وات القيام بالمتاريي

 وت الصدددددناعية التدددددرا يص ال اصدددددة بحقدددددوب الملكيدددددة الفكريدددددةمدددددنو التدددددركا -
 وبرا ات ا  تراسد

مددو  ددبل تعميددم الددروابط بدديو   التحددول النددوعت نحددو الرأسددمالية األكاديميددة -
و والصددناعةو ومكاتددل نقددل التكنولوجيددا كوسدديط بين.مدداو ات المصددريةالجامعدد

ويدددل بو دددي جددددول ممندددت وتم اتتفعيدددل الحا دددنات التكنولوجيدددة بالجامعدددو 
علددى المتدداركة اددت  اتحقيقددت لتنفيددكهاو ا ددبن عددو تتددجيي منسددوبت الجامعدد

 أنتطة برا ات ا  تراسد
نشر ثقافة بناء مجتمع المعرفـة لـدى المجتمـع األكـاديمي )جميـع منسـوبي ( 72)

 (، ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:ات المصريةالجامع
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تمدي األكداديمت جقامة ندوات توعوية وورل عمل تثقيفية تعدر  أع دا  المج -
باهمية مجتمي المعرادةو وأهميدة تداثيره علدى المجتمدي وترتيبدا التنااسدت علدى 
الصددعيد الدددولتو كمددا تعددرا.م مدددإ أهميددة دورهددم اددت بنددا  مجتمددي المعراددةو 

 وتستعرن ل.م كيفية المتاركة ات بنا هد
تاسيا نموك  عربت أصيل يعتمد على صحيو الديو ااسبمتو والن.دون  -

ربيددةو وا عتددمام بددالتراا الثقددااتو وا نفتددال علددى الثقااددات األ ددرإ بالللددة الع
بما ي مو جصبل السياب المجتمعدت ادت اكتسدال المعرادة وادت نتدر ثقاادة 

 مجتمي المعراة وأهمية بنا ه ات تقدم الفرد والمجتميد
( توظيف خبرات أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع، ويتحقق ذلـك 77)

 من خالل ما يلي:
عقددد الندددوات والمددؤتمرات لتوسدديي آادداب المجتمددي المعرايددةو وجددكل التددركات  -

لتحقيدددب ا سدددتثمارات الدا ليدددة ادددت تنميدددة البيادددةو   ال اصدددة وأادددراد المجتمدددي
 دعم ا قتصادو وتعميم المنااسة على المستوإ المحلتدو 
  تتددددكيل روابددددط وعبقددددات بدددديو األوسدددداط األكاديميددددةو والطددددبلو والتددددركات -

 يدوبنا  المجتم وتاركة ااقليمية والمحلية ات العمل البياتللم
تقدددديم ا ستتدددارات العلميدددة للقطاعدددات اانتاجيدددةو والمقترحدددات البممدددة لحدددل  -

 المتكبت المجتمعيةد
ب.ددد  نقدل المعراددة والعلدوم الم تلفددة التدت تتناسددل مددي   جنتدا  مراكددم ترجمدة -

  العالميدددة جلدددى الللدددة العربيدددةالمجتمدددي المحلدددت عبدددر ترجمدددة نتدددااج األبحددداا 
 ليتسنى اااادة من.ا لجميي أاراد المجتميد

 واتاحدددة ادددرص التددددريل الم.ندددت  تدددواير دورات تدريبيدددة للقيدددادات المجتمعيدددة -
 وتعميم ثقااة التعلم ات المجتميد 

دراجهــا ضــمن 70) ( إصــدار اســتراتيجية وطنيــة لمجتمــع المعرفــة المصــري، وا 
وكلددد  مدددو أجدددل تحديدددد أدوار  ؛جامعـــات المصـــريةأهـــداف واســـتراتيجيات ال

الجامعات المنوط ب.ا ات بنا  مجتمي المعراةو والوقو  علدى المعوقدات التدت 
مدو  دبل متابعت.دا سدنوينا عبدر   تحول دوو تحقيب هدكا الددور والتللدل علي.دا

الفرصو والت.ديداتو و ال ع و و   بتحديد نقاط القوةو SWOTتحليل رباعت ر
ة الم صصدددات الماليدددة التدددت تحتاج.دددا بدددرامج التحدددول نحدددو ا دددبن عدددو ميددداد
 مجتمي المعراةد
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مــن خـالل إضــافتها ضــمن  ؛( إدراج سياسـة البتكــار فـي التعلــيم الجـامعي73)
أو جدراج.ددددا اددددت ال طددددة ا سددددتراتيجية  إطــــار قــــانون الجامعــــات المصــــرية،

 للجامعات المصريةد
 مدو  دبل  المؤسسـي دراسة جدوى تخـتص باسـتراتيجية التعـاون( إجراء 74ر

ودمج.دم معندا لتصدميم جامعدة  الجامعدات الدمج بيو أكثر مو كليدة مدو كليدات
الددمج بديو كليدات ومددارا تابعدة ل.داو وال.دد  أو واحدة مو الطرام العدالمتو 

 الجامعددددات المصددددريةا سدددتراتيجية جنتددددا  مركددددم أبحددداا أقددددوإ ادددت هددددكه مدددو 
التعاوو بيو و لموارد والوااا و وتوميي وت صيص ا واستنادنا جلى تقسيم العمل

لتحقيدددب مراكدددم قياديدددة معتدددر  ب.دددا دوليندددا ووطنيندددا ادددت   المؤسسدددات التعليميدددة
 انتا  وتطوير مجا ت البحاد  مجا ت ال برةو وتوجيا الموارد اا ااية

جدرا  نسبة مرتفعة مو األع ا  قد تتراول بيو مو  بل  تعزيز المساءلة؛  35ر
مدو ممثلدت مؤسسدات بتدرط أ  يكوندوا   الجامعدات جلى مجدالا  %33-33ر

درا  أج.دمة رقابيدة تتدر  إلترا  على ال طط التنفيكية  لالتعليم الجامعت و وا 
 على تحقيب التراكة المجتمعية بيو الجامعات وقطاعات المجتمي الم تلفةد

عادة هيكلة اإلنفـاق علـى البحـث العلمـي لزيادة ميزانية الجامع  36ر تـوفير ات وا 
ا نتقال مو ناام و  للعملية التعليمية والبحث العلمي،بنية التحتية المالئمة ال

القددداام علدددى األدا و وميدددادة ا سدددتقبل  مويدددلالموامندددة التددددريجت جلدددى نادددام الت
واتددتراكات  بروتكددو تتنويددي قاعدددة التمويددل مددو  ددبل عقددد و و الددكاتت المددالت

 عالميةدالبحثية مي الجامعات األجنبية 
ـــات( مر 71) ـــل بالجامع ـــنظم العم ـــي ت ـــوانين الت ـــوائد والق ـــة الل و واأل دددك بنادددام ون

 مددي قطدداس الصددناعة والمجددالا المحليددة الجامعددات متدداركةعبددر  البمركميددة
 للتعليم الجامعتد و ي مقررات المناهج الدراسية ات اك القراراتو و ات 
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عددداد المعلددم للتحددول و أكتددوبر د تطددوير سياسددات ق3338البددامعتو حصددةد ر بددول وا 
نحددو مجتمددي المعراددةم صدديلة مقترحددة اددت  ددو  تجربتددت سددنلااورة وانلنددداد 

 د 35ر 3مجلدددة العلددددوم التربويدددة والنفسدددديةو المركددددم القدددومت للبحددددوا بلددددمةد 
 د53-83
 دعم ات ودورها الوطنية المؤهبت أطر د يناير 38-33و 3338ر ادرانيالجمالو 

 المعرادة مجتمدي  دو  ادت العالت التعليم اتبمؤسس الجودة  ماو عمليات
مكداو ورومانيا ألمانيا مو بكل  المدؤتمر جلدى دمقد مصدرو ادت من.دا ااادادة وا 

 واادارة المقارنة للتربية المصرية للجمعية والعتريو ال اما السنو  العلمت
 عيو جامعة ال يااةو دار ومجتمي المعراةرو التعليم نام "بعنواو التعليميةو
  د    328–332 العربيةو  مصر م.وريةج تماو

القيادة الرياديةم مد بن لتحقيدب متطلبدات  د يناير 38-33و 3338ر و س.يرالجيار
جلدددى المدددؤتمر العلمدددت السدددنو   قددددممجتمدددي المعرادددة بالجامعدددات المصدددريةو 

ال دددداما والعتددددريو للجمعيددددة المصددددرية للتربيددددة المقارنددددة واادارة التعليميددددةو 
 علديم ومجتمددي المعرادةرو األكاديميددة الم.نيدة للمعلمدديوو داربعندواو رناددم الت

 د353-332العربيةو  مصر جم.ورية تماو عيو جامعة ال يااةو
 العلمدت البحدا م رجدات اسدتثمار د ينداير 38-33و 3338ر حنداوالتدربينتو 

 العلمدت المدؤتمر جلدى قددم و"مقترحدة صديغ "المعرادة مجتمدي ادت بالجامعدات
 واادارة المقارندة للتربيدة المصدرية للجمعيدة ريووالعتد ال داما السدنو 

 عيو جامعة ال يااةو دار و"المعراة ومجتمي التعليم نام "بعنواو التعليميةو
 .333–83العربيةو  مصر جم.ورية تماو

ال بددددرة الفنلنديددددة اددددت جعددددداد المعلددددم الباحددددا  و ديسددددمبر د3332ااطمددددة راللمعددددتو 
مكانيدددة ااادددادة من.دددا ادددت مصدددر كليدددة  ددراسدددات تربويدددة واجتماعيدددةمجلدددة  دوا 

 د335-363 د 33ر35 دالتربيةو جامعة حلواو
اامددارات  ودبدت دمؤتدر المعراددة العربدت د 3335ر دبرندامج األمدم المتحدددة اانمداات

 ددار اللرير للطباعة والنتر مالعربية المتحدة
 ودبدت دتقريدر استتدرا  مسدتقبل المعرادة د 3332ر دبرنامج األمم المتحدة اانماات

 دار اللرير للطباعة والنترد ماامارات العربية المتحدة
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 التعلديم ادت دراسدات دالمعرادة ومجتمدي الجدامعت التعلديم د 3333ر لينداصدبيوو 
 .355 –333 و 33ر دالعربية مصر جم.ورية دالجامعت

توج.ددات اادارة التربويددة الفعالددة اددت  د 3333رد ر دداالمليجددتو  وبيددومت ددحاو و 
 دار الفكر العربتد مجم.ورية مصر العربية ودالقاهرة دةمجتمي المعرا

دور الجامعدددة ادددت التحدددول وبندددا  مجتمدددي  و مدددارا د3332ر و صدددواتعبدددد الوهدددال
مركدددم البحدددا  دمجلدددة دراسدددات ادددت العلدددوم اانسدددانية وا جتماعيدددة دالمعرادددة

 د363-353 د 5ر 3 دوتطوير الموارد البتريةو المملكة العربية السعودية
 مجتمدي لبندا  المصدرية الجامعدات دور تطدوير و أبريدل د3335ر ا وادعلدتو  

د  3ر 58 طنطداو جامعدة التربيدةو كلية مجلة ألمانياو  برة  و  ات المعراة
 د333–333

و مدددارا د دور جامعدددة الفيدددوم ادددت تحقيدددب متطلبدددات مجتمدددي 3332محمددددو ثندددا د ر
لتربيةو جامعة المعراة مو وج.ة نار بعن ال برا د المجلة التربوية لكلية ا

 .362 -333د 52سوها و جم.ورية مصر العربيةد 
 المراجع األجنبية: -انًياث

Academic Ranking of World Universities (2019), Available at: 

http://www.shanghairanking.com, Accessed Date: 13-7-2020. 

Ahokas, l. & Kaivo-oja, J. (2004). The knowledge society in 

Finland: current situation and future trends. Finland :

Futures Research Centre. 

Aula, H.-M. (2015). Constructing Reputation in a University 

Merger. Finland: Aalto University publication series. 

Auranen, o. (2014). University Research Performance Influence of 

funding competition, policy steering and micro-level 

factors. Finland: Tampere University Press, Tampere. 

Begin-Caouette, O. (2016). Building Comparative advantage in 

the Knowledge Society: Systemic Factors in Four Nordic 

Higher education Systems, in Sarrico, C.; et-al (eds), 

Global Challenges National inutilities and institutional 

responses the transformation of higher education. 

Rotterdam, The Netherlands: Sense publishers. 29-53. 

Cerkez, M. (2016, Jun). Romanian Knowledge Society 

Development. A Proposal, Challenges of Knowledge 



 مقترحة لتطوير دور البرامج األكاديمية بالجامعات المصرية آليات
 الخبرة الفنلندية في تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة في ضوء

 

333 

Society (CKS) Journal. Nicolae Titulescu University of 

Bucharest, (6). 835-841. 

Cornell University; INSEAD & WIPO (2019). Global Innovation 

Index 2019. Geneva, Switzerland: World Intellectual 

Property Organization (WIPO). 

Dill, D. D.; et-al (2006). PhD Training and the Knowledge Based 

Society an Evaluation of Doctoral Education in Finland. 

Tampere, Finland: Finnish Higher Education Evaluation 

Council. 

Finland Population (Live), Available at, 

https://www.worldometers.info/, Accessed Date, 24-7-2020. 

Finnish meteorological Institute, Finland's Climate, Available date: 

https://web.archive.org/, Accessed Date, 24-7-2020. 

Halme, K.; Salminen,V.; Piirainen, K., A. (2014). Introduction: 

Finland's Economic Transition, In Halme, K., et-al (eds.), 

Finland as a Knowledge Economy 2.0 Lessons on Policies and 

Governance. Washington, D.C.: The World Bank.  21-27. 

Hämäläinen, R.; Kiili, c. & Smith, B.-E. (2017, Sep.). 

Orchestrating 21st Century Learning in Higher Education: 

A Perspective on Student Voice. British Journal of 

Educational Technology. 48 (5). 1106-1118. 

Harjuhahto-Medetoja, K. & et-al (2007). A Renewing, human-

centric and competitive Finland. The National- The 

National Knowledge Society 2007-2015 (Report). Prime 

Minister's Office. New Delhi, India: Government 

Information Society Programme. 

Hautala, j. (2011, Mar.). International academic knowledge 

creation and ba. A case study from Finland, Knowledge 

Management Research & Practice. 9 (1). 4-16. 

Kauppinen, I. (2013, Aug.). A moral economy of patents: case of 

Finnish research universities' patent policies. Studies in 

Higher Education, 39 (10). 1732-1749. 

Kaupplia, O. (2016, Jan.). Excellence Teaching: Centers of 

Excellence in Finnish University Education 2010-2012. 

Journal of Quality in Higher Education. 3 (1).14-33. 

https://www.worldometers.info/
https://web.archive.org/


  التدريس وطرقلقسم المناهج  الثانىللمؤتمر الدولى  العلوم التربوية/ عدد خاص
 : C(AAASSللدراسات المتقدمة في المناهج العلمية ) بالتعاون مع الجمعية العربية

 0207 فبراير 71-71" ةج  في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفمستقبل تطوير المناه" 
 

333 

Knight, P.T. & Routti, J. (2011, Mar.). e-Development and 

Consensus Formation in Finland. Journal of knowledge 

Economy. 2 (1). 117-144. 

Kocak, O.; Kavi, E. & ES, M. (2017, Apr.-Sep.). Biligi Toplumu 

Perspektifinde Refah Devleti: Finlandiya modeli, Yalova 

Sosyil Bolimler Dergisi. eighth Year. (13). 48- 75. 

Koski, H., et-al (2006). Innovation and Education Strategies 

and Policies in Finland. In Dahlma, C. J. ; Routti, J. & 

Ylä-Anttila, P. (eds.), Finland as a Knowledge Economy 

Elements of Success and Lessons Learned. Washington, 

D.C. USA.: The International Bank for Reconstruction 

and Development. 1- 40. 

Laine, K. (2008). Satakunta University of Applied Sciences in 

Finland- a Networked Learning Laboratory for Innovation, In 

Laine, K., et-al (eds.), Higher Education Institutions and 

Innovation in the knowledge society. Helsinki: Arene. 25-36. 

Lehtimaki, H. & Peltonen, T. (2013, Aug.). Relations of power 

and knowledge: university–industry relations in business 

studies in Finland. The International Journal of Higher 

Education Research. 66 (2). 203-216. 

Lemola, T. (2014). Background: Evolution of Finland’s Knowledge 

Economy Policy, In  Halme, K.; et-al (eds.), Finland as a 

Knowledge Economy 2.0 Lessons on Policies and 

Governance. Washington, D.C.: The World bank. 29-42. 

Lyhyesti, S. (2018). Information about Finland/ Finland in brief. 

Available at www.infopankki.fi. Accessed date: 

23/10/2018. 

Markkula, M. (2006, 27-29 April). Creating Favorable Conditions 

for knowledge society through knowledge management E-

government and E-learning. Workshop. Budapest. 

Hungary: FIG Commissions. 30-52. 

Montonen, T. & Eriksson, P. (2013, Jan.). Teaching and learning 

innovation practice: a case study from Finland. 

International Journal of Human Resources Development 

and Management, 13 (3). 107-118. 



 مقترحة لتطوير دور البرامج األكاديمية بالجامعات المصرية آليات
 الخبرة الفنلندية في تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة في ضوء

 

333 

Niemi, H. (2003, Mar.). Towards a learning Society in Finland: 

information and communications Technology in Teacher 

education, Technology & Pedagogy Journal, 12 (1). 85-

103. 

Nivala, M. (2009, May.). Simple answers for complex 

problems: Education and ICT in Finnish information 

strategies, media culture & Society. 31 (3). 443-448. 

Nokkala, T. (2006). Knowledge Society discourse in 

internationalization of higher education:  Case study in 

governmentality, Revista Española de Educación 

Comparada. (12). 171-201. 

Nokkala, T. (2016). National Stories, Convergent Trends and 

Divergent Paths: Discursive Construction of the Higher 

Education and Knowledge Society – Nexus in Higher 

Education Policy Texts of Five Knowledge Societies, In 

Hoffman, D. M.; Välimaa, J. (eds.), Re-Becoming 

Universities? Higher Education Institutions in Networked 

Knowledge Societies. London, New York: Library of 

Congress Control Number. 75-112. 

Nokkala,T. (2007). Constructing Ideal Universities-The 

internationalization of higher education in the competitive 

Knowledge Society. Ph.D. Dissertation, Faculty of 

Economics and Administration, University of Tampere, 

Finland. 

Paija, L. & Palmberg, Ch. (2006). Sectoral Perspectives on the 

Finnish Knowledge Economy: From Forest-Related 

Industries to ICT, In Dahlma, C. J. ; Routti, J. & Ylä-

Anttila, P. (eds.), Finland as a Knowledge Economy 

Elements of Success and Lessons Learned. Washington, 

D.C, U.S.A.: The International Bank for Reconstruction 

and Development. 63-79. 

Pelkonen, A. (2008, Dec.). Reconsidering the Finnish model – 

information Society policy and modes of Governance, 

Trames A Journal of the Humanities and Social Sciences, 

12 (4). Dec. 400-420. 



  التدريس وطرقلقسم المناهج  الثانىللمؤتمر الدولى  العلوم التربوية/ عدد خاص
 : C(AAASSللدراسات المتقدمة في المناهج العلمية ) بالتعاون مع الجمعية العربية

 0207 فبراير 71-71" ةج  في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفمستقبل تطوير المناه" 
 

335 

Sahlberg, P. (2010, Feb.). Rethinking accountability in a 

knowledge society, Journal of Educational Change. 11 

(1). 45-61. 

Schilir`o, D. (2012, Jan.). Knowledge-based economies and the 

institutional environment. Theatrical and practical 

Research in Economic Fields, 3 (15). 42-50. 

Schwab, K.; World Economic Forum (2019). Index of Economy 

Profiles, In Schwab, K., World Economic Forum (eds.), 

The Global Competitiveness Report. Geneva, Switzerland: 

World Economic Forum. 41-610. 

Snellman, C. L. (2015, Jan.). University in Knowledge Society: 

Role and Challenges, Journal of System and 

Management Sciences. 5 (4). 84-113. 

Srinivas, S. & Viljamaa, K. (2008, Apr.). Emergence of Economic 

Institutions: Analyzing the Third Role of Universities in 

Turku, Finland, Regional Studies: 43 (3). 323-341. 

Talvela, J.; Karvonen, M. & Kässi, T. (2018). PATENTS: the 

Case of Exploitation of the patent system among SMEs and 

private inventors in Finland, In Daim, T. & Pilkington, 

A.(eds.), Innovation Discovery: Network Analysis Of 

Research And Invention Activity For Technology 

Management. Singapore: world scientific publishing 

Europe ltd. 45-67. 

The Heritage Foundation. 2020 Index of economic freedom. 

Available at: https://www.heritage.org/. Accessed date: 26-

7-2020. 

UNSCO (2007, Jul.). UNSCO- UNEVOC Bulletins. UNSCO-

UNEVOC International Centre for Technical and 

Vocational Educational and Training. (13). Bonn, 

Germany. 

Välimaa, J.; Hoffman, D. (2007). Higher Education and 

Knowledge Society Discourse, In HELF (eds.), Higher 

Education Looking Forward: Themes on the Changing 

Relationship between Higher Education and Society. 

https://link.springer.com/journal/10833
https://www.heritage.org/


 مقترحة لتطوير دور البرامج األكاديمية بالجامعات المصرية آليات
 الخبرة الفنلندية في تحقيق أبعاد مجتمع المعرفة في ضوء

 

336 

Strasbourg, France: the European Science Foundation. 7-

19. 

Varis, T. (2007, Oct.). New technologies and innovation in higher 

education and regional development, (RUSC) Universities 

and Knowledge Society Journal, 4 (2). 16-24. 

Venalainen, R. & et-al (2019, Mar.). Programmes for 

Education and Gaming Education of Skene, Learning 

Solutions. Future Learning Finland and Education 

export Finland Programmes (Evaluation Report). 

Finland: Business Finland. 

WIKIPIDEDIA The Free Encyclopedia. Religion in Finland. A 

vailable at: https://en.wikipedia.org/, Accessed Date: 25-7-

2020. 

WIPO (2019). World Intellectual Property Indicators-Patents. 

Geneva, Switzerland: World Intellectual Property  

Xia, B. S.; Liitiainen, E.; Rekola, M. (2012). Comparative Study of 

University and Polytechnic in Finland: implications of 

higher education on earnings. Research in Comparative and 

International Education. 7 (3). 342-351. 

Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and methods. (3 

edition). Applied Social research methods series. (5). 

Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication, 

International Education Professional Publisher. 

Yliopistotry, s.; et-al (2017, Jun.). Economic Contribution of the 

Finnish Universities (report). Scotland: Biggar economics. 

https://en.wikipedia.org/

