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 Abstractمستخلص 
 Knowledgeظهر في اآلونة األخيرة من األلفية الثالثة مصطلح اقتصاد المعرفة 

Economy أن تكون المعرفة هى ب اقتصادية فوائد لتحقيق المعرفة يفيقصد به  توظ
المحرك الرئيسى للنمو االقتصادي الذي يعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات 

 المعرفة إلدارة يةواالتصال واستخدام االبتكار والرقمنه، زيادة االعتمادية على التقن
المعرفة الفنية، واإلبداع، في االقتصاد المعاصر هي حيث أصبحت األصول المهمة 

الذكاء االصطناعى وبرامج الكمبيوتر عبر نطاق واسع من  باإلضافة إلى والتعليم،
المنتجات وفي ذلك أهمية تفوق أهمية رأس المال، أو المواد، أو العمالة، فنمو 

رة لتطبيق مفهوم اإلنتاجية في العالم الغربى والشرقى على السواء جاء نتيجة مباش
 إقتصاد المعرفة. 

وللمساهمة في ترسيخ كيفية اإلستفادة من اقتصاد المعرفة كان من الواجب تقديم 
اقتراح لكيفية تطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات المعاصرة التي تميل إلى 
استثمار المعرفة وتعليم الطالب كيفية وضع األفكار وكيفية حمايتها لتتمكن أفكاره 

 بأن تكون جزء من منظومة اقتصاد المعرفة.
ويستهدف البحث التركيز على كيفية مساهمة التعليم في بناء اقتصاد المعرفة من 
خالل التركيز على تنمية القدرات االبتكارية واالبداعية للطالب فى جميع المراحل 

وحتى  الدراسية ماقبل المدرسة وأثناء التعليم األساسى والثانوى. وكذا الجامعى
 الدراسات العليا والبحوث، وإقامة الدالئل على فاعليتها.

 Inductiveلتحقيق ذلك قامت خطة الدراسة على استخدم البحث المنهج اإلستقرائي 

Approach  لحل تلك اإلشكالية بتقديم اقتراح لكيفية مساهمة التعليم فى بناء مفهوم
خبرة الطالب مدى فاعلية تنمية اقتصاد المعرفة وخصائصه وأدواته ليتركز في ذهن و

 القدرات اإلبتكارية واإلبداعية وأهميتها في مستقبله المهني.



 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: الشاملة للمجتمعات اقتصاد املعرفة والتنمية  

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

221 

 وتنقسم الخطة إلى مرحلتين أساسيتين:
وفيها يفكر الباحث عندما يواجه اشكالية ما في  Deductionالمرحلة األولى: االستنباط 

ستند إلى هذه المعلومات ظل توافر بعض المعرفة المرتبطة باإلشكالية، فإن الباحث ي
 وصوالً إلى العناصر الغير معروفة في اإلشكالية.

فتمت من خالل استقراء نتائج اإلستنباط وإقامة  Inductiveالمرحلة الثانية: اإلستقراء 
الدليل على أن مناهج التعليم تحتاج لتدعيمها بجوانب تنمية القدرات االبتكارية 

 .واالبداعية والعلوم المرتبطة بها
وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة هو اقتراح تطوير العملية التعليمية بما يحقق  

التكامل بين مفهوم تنمية القدرات االبتكارية واالبداعية مع مفهوم اقتصاد المعرفة 
المعاصر ليعيها الطالب ويتمكن من مواكبة المفاهيم المستحدثة التي تنمي 

          اإلقتصاد القومى.
 مرشدة: كلمات

 Knowledge Economy, Knowledge Management. Innovation, Education System, 

Education Technology, Smart School, Incubators, Design Education, Business 

Incubators, Entrepreneurship.  
يا التعليم، اقتصاد المعرفة، إدارة المعرفة، اإلبداع، اإلبتكار، نظم التعليم، تكنولوج

 المدرسة الذكية، تعليم التصميم، حضانات األعمال، ريادة األعمال.

 :المقدمة

توجهاً عالمياً، تستهدفه الدول و المنظمات العالمية مثل  يعتبر إقتصاد المعرفة
اليونسكو واالتحاد األوربي واالتحاد الدولي لمعالجة المعلومات، مما نتج عن ذلك 

اعات، والسيما قطاع التعليم الذي يعد مسؤوالً عن إعداد ضرورة تطوير مختلف القط
 الطالب ليكونوا فاعلين في عالم االقتصاد المعاصر القائم اليوم على المعرفة. 

كان من الضروري أن تحدث  تغيرات في ميدان التعليم لتتالئم مع متطلبات اقتصاد 
دامها بهدف تحسين المعرفة إلنتاج ونشر وتوظيف المعرفة والمشاركة فيها واستخ

مناحي الحياة باإلستفادة من شبكة المعلومات الهائلة، وتطبيقات التكنولوجية 
المتطورة، واستخدام للعقل البشري الذي يعد اليوم أهم رأس مال تقوم عليه أقوى 

 الدول المتقدمة.
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وهناك مؤشرات دولية ومحلية تقوم بقياس مخرجات التعليم ، لذا يلزم العمل على  
يق متطلباته بتحديد معاييره في البرامج األكاديمية، والعمل على تقويمها تحق

وتطويرها في ضوء تلك المعايير، وتطوير المناهج وفق اقتصاد المعرفة بحيث 
تنطلق من رؤية تربوية معاصرة تتوافق مع المستجدات والتطورات العلمية، وتبنى 

نب التطبيقي، وتراعي طبيعة بطريقة وظيفية تتضمن خبرات متنوعة، وتراعي الجا
المادة، وخصائص المتعلم، وفق المنهج المحوري، وتركز على تنمية المهارات 
واالتجاهات التي تساعد المتعلم على التكيف مع متطلبات العصر من خالل 
استراتيجيات متنوعة للتعلم والتعليم كمهارات التصميم واإلبداع التي من نتائجها 

مستخدم واع يقدر قيمة األفكار ويدعمها، إلى جانب مهارات  طالب مبتكر ومبدع أو
التفكير النقدي، وحل المشكالت واتخاذ القرار، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، والعمل الجماعي والتعاون، والتعامل بفاعلية مع التنوع المعرفي، والتمكن 

على متابعة التعلم مدى  من مهارات البحث العلمي؛ من أجل تعزيز قدرة المتعلم
الحياة، وإعداد متعلم صالح متكامل الشخصية يسهم في بناء المجتمع وتطويره، قادر 

  على التفاعل االيجابي مع الثقافات األخرى ومتغيرات العصر.

 :البحث موضوع رةھالظا
يتعرض الكثير من الطالب إلشكالية الفجوة بين متطلبات السوق في األلفية الثالثة 

تي ترتبط بالمفهوم المعاصر من اقتصاد المعرفة وبين أسلوب ومنهجية دراسته وال
أثناء مراحل التعليم األساسي والجامعي التي ال تتناسب مع طبيعة اقتصاد المعرفة 
الذي من متطلباته قوة بشرية قادرة على اإلبداع واستثمار األفكار والوعي بالتقنيات 

 .التكنولوجية وكيفية التعامل معها

 مشكلة البحث:
غياب النشاطات اإلبتكارية في العملية التعليمية و وعدم وجود نظم فعالة لالبتكار 

  في التعليم.

تتسبب في تراجع اقتصاد بعض الدول دون أخرى التي ركزت على تنمية متطلبات 
توظيف نتائجه في التنمية اإلقتصادية وضعف  إقتصاد المعرفة يظهر أثره على

 العالقة بين تلك المؤسسات وقطاعاتوضعف   والتطوير من جانبمؤسسات البحث 

 التعليم. 
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 :إدعاء البحث
للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تطلب النظر في كيفية تطوير نظام التعليم  استجابةً

لتنمية القدرات اإلبتكارية واإلبداعية لدى الطالب والتي تستند على مصادر متنوعة من 
وماتية وتكنولوجيا االتصاالت والذي سينمي بدوره اقتصاد التقنيات والثورة المعل

 المعرفة للدول التي تضعه في خطتها االستراتيجية للتنمية. 

 :البحث دفھ
التخطيط اإلستراتيجي لتطوير التعليم في مراحله األساسية والجامعية وتوجيهه نحو 

لعصرية التكنولوجية من كيفية اإلبتكار واإلبداع واستثمار األفكار باستخدام التقنيات ا
تواصل واتصاالت في ظل العولمة لنقل المعرفة يسهل الوصول إليها ، باإلضافة إلى 

 الوعي بكيفية حماية هذه األفكار.
 
 
 
 
 

 

 

 

 :البحث جھمن

 Inductive Approach. اتبع البحث المنهج االستقرائي

 خطة البحث:

الدولية  قياسه ومؤشرات معرفةال اقتصاد ومھإلثبات صحة ادعاء البحث تم عرض مف
التي تستخدم نظام التعليم والقدرة على اإلبتكار كمحاور أساسية لقياس مدى نجاح 
الدولة في تطبيق متطلبات اقتصاد المعرفة، وبالتالي التركيز على االسترتايجية 

تعليم يدعم اإلبتكار من 

خالل المعرفة واستخدام 

 أحدث التقنيات

 تنمية اقتصاد المعرفة
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المقترحة لتطوير التعليم وتضمين اإلبتكار كاتجاه أساسي في المنظومة والمناهج 
 يمية.التعل

 :أساسيتين ينوتنقسم الخطة الى مرحلت
 يواجه عندما اإلنسان يفكر ) Deduction االستدالل المنطقى )اإلستنباط :المرحلة األولى

 إلى يستند المفكر فإن. باألشكالية تتعلق المعلومات بعض توفرت فإذا ، ما يةإشكال
 فى المعروفة يرغ العناصر إلى ليصل ، اھمن المزيد يطلب وقد المعلومات، ذهھ

 وھ ما) المقدمات من ينتقل المفكر أن:  بقولنا المنطق لغة فى ذاھ عن ونعبر األشكالية،
 . *االستدالل وھ ذاھ(وولھعلوم( إلى النتائج )المجم

 أنه على يلإستقراء نتائج اإلستنباط وإقامة الدل ) Induction )اإلستقراء :يةالمرحلة الثان
 القائم التقليدي النظام بتعديل أكثر اإلبتكار نحو ليتجه يمالتعل تطوير على بالتركيز

القائم إقتصادها على المعرفة. وذلك  الدول قائمة إلى اإلنضمام تحقق التلقين على
 .دھالمشا المحس من الدليل- 2 المجرد؛ العقلى يلالدل- 1من خالل 

 .Knowledge Economyأوالً: مفهوم اقتصاد المعرفة 
المحرك الرئيسي للقدرة التنافسية والنجاح االقتصادي في تعد المعرفة هي 

اقتصاديات الدول القائمة على المعرفة ؛ بإضافة قيمة لإلنتاج االقتصادي من خالل 
تطبيق التكنولوجيات واإلبتكارات سواء في شكل اختراعات جديدة أو تطبيقات جديدة 

 ,Morck&Yeung) والقطاعات للمعرفة القائمة إلحداث التغير الثوري في جميع األسواق

، ويعد وضع المؤشرات والمنهجيات لتحليل تأثير المعرفة والتكنولوجيا على (1998
اإلنتاج والنمو االقتصادي ومؤشرات رأس المال البشرى وخاصة المتعلقة بالتعليم 

 .(BĂTĂGAN, 2007) والعمل وأيضاً مؤشرات االبتكار عنصرًا أساسيًا في اقتصاد المعرفة
يمكن القول أن األصول المهمة في اإلقتصاد المعاصر هي المعرفة الفنية، والتقانة،  لذا

واإلبداع، والذكاء، والمعلومات. أي أنه تغير مفهوم االقتصاد في األلفية الثالثة واتجاه 
ونمط السوق تأثراً بطبيعة األلفية الثالثة ذات اإليقاع المتسارع والمعرفة المتالحقة. 

إلى األلفية الثالثة  "القرن العشرين"أثر التحول من األلفية الثانية  (1ويوضح )شكل
                                                           

*
 تعريف وأما ولھالمج إلى المعلوم من االنتقال اھبواسطت تتم التى العقلية العملية وھ امالع ھومھاالستدالل بمف 

 أو المقدمة ذهھ تلزم نتيجة إلى اھبصحت تسلم أو اھتعرف أكثر أو مقدمة من االنتقال": وھف المنطق فى االستدالل
 ".المقدمات
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على اتجاهات السوق و التعليم، وذلك بسبب إنتشار  "القرن الحادي والعشرين"
التي وفرت شبكات ومنظومات لتدفق المعلومات ويسرت من  Globalization)العولمة(  

مام المؤسسات من مجرد التطوير تواصل العالم ببعضه البعض والذي حول مراكز اهت
المباشر للمنتجات إلى اإلهتمام بالتعليم و اإلبتكار وإثراء المعرفة التي هي خصائص 

و)اإلبداع(   Educationو)التعليم(  Knowledgeإقتصاد المعرفة الذي يرعى )المعرفة( 
Innovation أللفية أي استثمار الفكرة، بعدما تحول االهتمام إليها بعدما كان في ا

،أي انتقال نشاطة   Industrial Economyالثانية مرتكزاً حول )االقتصاد الصناعي( 
  .وتركيز اإلقتصاد من السلع واإلنتاج إلى صناعة الخدمة المعرفية

 

 
 :  تحول مفهوم اإلقتصاد من األلفية الثانية إلى األلفية الثالثة.1شكل 

ريق في نفس المكتب التمام مشروع ما، ال يشترط اليوم أن يتواجد جميع أعضاء الف
فقد تولد الفكرة في الهند ويتم التخطيط لها في ماليزيا، وتنفذ في ألمانيا حيث ال 
قيود في التواصل و اجراء االجتماعات اإلفتراضية في وقت قياسي. حيث تناقص 

 الستخدام التكنولوجيا المتوفرة واألسواق االفتراضية والمؤسسات  تأثير الموقع
االفتراضية مما يزيد الربح والفائدة لذلك يمكن القول أن الكفاءات من رأس المال 
البشرى تعد عنصر أساسي في اإلقتصاد القائم على المعرفة وهو العنصر الذي يركز 
عليه البحث لتطويره وتنميته ليحقق المستوى المطلوب لهذا النوع من اإلقتصاد 

 (.2المعاصر وهذه ما يعبر عنه )شكل
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 : تمثيل توضيحي إلدارة اقتصاد المعرفة2شكل

 ثانياً: خصائص اقتصاد المعرفة:
يرتكز اقتصاد المعرفة على المثلث المكون من المعرفة والتعليم واإلبداع، وكلما زاد 
الدمج بين هذه الخصائص الثالث كلما ازدادت القوة التنافسية القتصاد الدولة. يعبر 

 (.3عن هذه الخصائص )شكل

 
 : خصائص اقتصاد المعرفة3شكل 

هو حجر األساس لنجاح اقتصاد المعرفة، يمثل ذلك العديد من :Educationالتعليم  (1
الدول كتايوان، هونج كونج، ماليزيا، الهند، تركيا،كوريا وغيرها من الدول التي تحول 
اقتصادها وتمكنت خالل العقدين الماضيين أن تثبت حضورها االقتصادي بقوة 

أساسي لإلنتاجيه ستثمارات الكبيرة في التعليم والتدريب المهني. فالتعليم بفضل اإل
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والتنافسيه االقتصادية ويتعين على الدول ان توفر الكفاءات االبداعية والعقول  
المبتكرة )رأس المال البشري( القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. وذلك 

ات واالتصاالت مع المهارات االبداعية في المناهج من خالل دمج تكنولوجيا المعلوم
 التعليميه.

البنية التحتية الرقمية القائمة على تكنولوجيا المعلومات  :Knowledgeالمعرفة   (2
واالتصاالت التي تسهل نشر وتجهيز المعلومات لتالئم االحتياجات. وتهدف 

حة ويسر، وتخفيض السياسات إلى جعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر اتا
أصبحت المنتجات كثيفة المعرفة التعريفات الجمركيه على منتجات التكنولوجيا حيث 

تحتل الدول مراكزها التنافسية في  هي األكثر نمواً وتأثيرًا في االقتصاد العالمي.
العالم بناءاً على قدرتها في سرعة اإلبداع واإلبتكار، فاألفكار والمعرفة تنتشر في جميع 

 اء العالم في وقت قياسي في ظل العولمة.أنح

نظام فعال إلضافة القيمة بما يكفى لتحقيق فائدة للعميل أو : Innovationاإلبداع  (3
يساعد المؤسسة على خفض التكاليف وأن تقدم فى نفس الوقت منتجات أكثر كفاءة. 

مر مع بمعنى آخر اضأفة قيمة لكل من المؤسسة والعميل. وذلك من خالل التعاون المث
المؤسسات االكاديميه وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفه 

 المتناميه واستيعابها وتكييفها مع االحتياجات المحلية. 

 ثالثاً: أزمة التعليم في النظم التقليدية. 
يعاني الطالب من سلبيات التعليم التقليدي الذي يدفعهم إلى الحفظ والتلقين 

مراحل التعليم األساسية وبين التعليم الجامعي، وكذلك الفجوة بين  والفجوات بين
التعليم الجامعي وسوق العمل وفي ذذلك اهدار للوقت والطاقة وتشتيت لذهن 
الطالب الذي يفقد إيمانه بهذا النظام الذي صمم ألوضاع تليق بالماضي وال تالئم 

هم أسباب أزمة التعليم ( يلقي الضوء على أ4الحاضر ومتطلبات المستقبل. و)شكل
 التقليدي. 
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 : أزمة التعليم في الدول ذات المنظومات التعليمية التقليدية.4شكل 

ويوضح المخطط السابق ضرورة بناء منظومة متكاملة وفعالة ومرنة للتعليم كحجر 
أساس لبناء إقتصاد معرفة قوي أول متطلباته عقول مميزة ومبتكرة ولديها من 

ها ألن تكون رائدي أعمال. لتحقيق هدف التطوير والحفاظ على المعرفة ما يؤهل
استدامته تكيفاً مع التغيرات العالمية يلزم وجود كيانات ترعى التطوير والعلوم 
التكنولوجية واإلبداع واإلبتكار ارتقاءاً باإلقتصاد.يتمثل دور هذه الكيانات في اإلرتقاء 

ت معرفية والمنظومة التعليمية خير بمستوى إقتصاد المعرفة بما تقدمه من معطيا
 من تمثل هذه المنظومة بصفتها حجر األساس وأحد النوافذ األولية لمعرفة الطالب. 

على األهمية المحورية للمعرفة في عملية  جاء تقرير التنمية اإلنسانية العربية ليؤكد
ا يراه النمو االقتصادي وتوليد العمالة وتعزيز التنافسية فاقتصاد المعرفة، كم

التقرير، يتطلب قيام نسق لالبتكار يقوم على اإلدارة الكفوءة لنقل التقنية واستيعابها 
 في المجتمع وتنشيط إنتاج المعرفة المؤدي إلى توليد تقنيات جديدة، وهو ما يحقق

 .غايات الكفاءة اإلنتاجية والتنمية اإلنسانية

القاطرة األساسية كما يمثل القاعدة  وفي هذا اإلطار فإن التقرير يرى أن االبتكار يمثل
يعرف على أنه القدرة على  للمنافسة في األسواق العالمية. فاالبتكار هنا الرئيسية

االقتصادي،  توظيف رأس المال المعرفي في إنتاج التقنية وتوظيفها في عملية النمو
التعليمية لذلك يقترح التركيز على تنمية المهارات اإلبتكارية في المناهج والعملية 

 مساهمةً في اإلرتقاء وتنميةً بإقتصاد المعرفة.
 ويجب أن تركز الجهات التعليمية على:



 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: الشاملة للمجتمعات اقتصاد املعرفة والتنمية  

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

229 

تعزيز قدرة الطالب في الحصول على المعرفة واستخدامها: بتحويل التعليم من أداة  (1
 تمرير المعلومة ألداة تعليم الطالب كيفية التعلم.

وضع خطط منفصلة لكل مرحلة تعليمية النظرة الشمولية لمراحل التعليم: بدالً من  (2
على حدة يجب وضع خطط متكاملة وشمولية بحيث تتكامل جميع المراحل وصوالً 

 للهدف المرجو من سنوات التعليم الطويلة.

استخدام فعال للتكنولوجيا لعرض المعرفة والتفاعل مع الطالب: بحيث ال ينفصل  (3
 لرقمي والتطبيقات الجديدة. الطالب عن الواقع واستخدامات تقنيات التفاعل ا

تنمية المهارات اإلبتكارية واإلبداعية لدى الطالب وغرس روح العمل الجماعي: ألن  (4
طبيعة سوق العمل تتطلب تكامل التخصصات مما يستلزم العمل ضمن فريق، لذا 

 يجب أن يمر الطالب بهذه التجربة قبل التصادم بها في حياته المستقبلية.

ميم الداخلي للصف الدراسي: تم تصميم الصفوف الدراسية طبقاً ايجاد حلوالً للتص (5
ألوضاع التلقين القليدية، وفي ظل تطور أسلوب الحصول على المعرفة ينبغي التفكير 

 بتطوير واعادة توزيع البناء الداخلي للمدارس والجامعات.

 رابعاً: سياسات تطوير المناهج الدراسية والجامعية:
وير المناهج وتحديتها باإلعتماد على رسالة )المدرسة وضع سياسات هادفة لتط

والجامعة( ومهامهما لتراعي متطلبات بناء اقتصاد المعرفة يجب أن يتم وفقاً 
 لمجموعة من القواعد تتمثل في :

 تحديد سياسات عامة لبرامج التعليم متمثلة في التوجهات التالية:
 لول واعية.أن تؤهل الخريج بأن يواجه المشاكل ويتخطاها بح (1
أن تكون نظرية وتطبيقية، عملية وعلمية وتجريبية تراعي متطلبات السوق  (2

 واإلقتصاد.
 أن تؤهل الخريج للحصول على المعرفة المتعددة من شتى المصادر والجوانب. (3
 أن تمكن الطالب من اإلبداع واإلبتكار وحرية التعبير. (4
ستقاللية والقدرة عل أن تزود الطالب بمقومات شخصية تتحمل المسئولية واإل (5

 التفاعل مع اآلخرين وتقدير قيمة دوره في المجتمع.



 اقتصاد المعرفة من التعليم إلى اإلبداع
 

 

230 

أن تتصف بالمرونة وقابلة للتعديل طبقاً للمتغيرات المعاصرة وأن تتصف  (6
 بالتكاملية في اتجاهي التعليم المدرسي والجامعي.

 معايير المواد التعليمية: .1
 ية.أن تكون المادة نظرية أو تطبيقية أو عملية أو تجريب 
  ،أن تتكامل عمودياً مع المواد األخرى التي يتم تناولها في المراحل السابقة والالحقة

 أو أفقياً مع ما يتم تدريسه بنفس المرحلة.
 .أن تقدم للطالب مهارات تساعده عل اإلبتكار ومعارف جديدة تزوده بالخبرة الالزمة 
 .أن تمنحه مساحة من الحرية لإلضافة 
 الجاري وأحدث التقنيات. أن تتوافق مع التطور 
 .أن تلبي متطلبات السوق 
 اقتراحات لتطوير العملية التعليمية تواكباً مع مفهوم اقتصاد المعرفة. .2

تتركز معظم متطلبات اقتصاد المعرفة حول التعليم، فاالنطالق االقتصادي يبدأ من 
ث العلمي مدى امكانية االستثمار في رأس المال البشري الذي يمثله التعليم والبح

والتطوير التقني. وبالنظر إلى حال التعليم يتضح أنه يحتاج إلى اإلبداع واالبتكار 
كمهارتين أساسيتين تمكنن الطالب من مواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات سوق 
العمل المتزايدة بشكل متسارع، والذي تشتد فيه المنافسة بين من يمتلكون مهارات 

دى أهليتهم لشغل مناصب ريادية، وذلك بناء على وقدرات متباينة ستُحدّد م
تفاصيل دقيقة يلعب فيها المسار الدراسي الدور األهم بكل التعقيدات التي تتخلله، 

 .والتي تحددها جودة النظام التعليمي
إن األنظمة التعليمية الحالية بأمس الحاجة إلى ثورة إصالحية على مستوى المناهج 

العالم اقتصادياً وتكنولوجياً بشكل يتيح للمدرسين  وطرق التدريس لتواكب ثورة
وسائل أكثر وحرية أكبر لإلبداع في مهنتهم واختيار ما يناسب تطلعاتهم لتجهيز جيل 

 المستقبل.
 وفيما يلي رؤية مقترحة لتطوير هذا النظام التعليمي:

 .إدراج مناهج لتعليم اإلبتكار والتصميم خاصةً مرحلة التعليم األساسي 
ث يدرب الطالب على خبرة حل المشكلة والتفكير خارج الصندوق،  واإلبتكار وكيفية بحي

وضع تصورات وأفكار بديلة للمشروع الذي يطلبه منه معلمه. ويتطلب ذلك إدراج 
منهج تعليم التصميم واإلبتكار و إخراج األفكار وكيفية عرضها و معرفة كيفية 
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بار المبتكرين وتاريخ المخترعين وتأثير تسجيل هذه األفكار وحمايتها، والسيما أخ
أفكارهم على أوضاع بالدهم اإلقتصادية تحفيزاً ألدوراهم المستقبلية، نتيجة ذلك 
سيتخرج الطالب إما مستعمل واع يقدر قيمة األفكار، أو مبتكر ورائد أعمال وعضواً 

 فعاالً في بناء إقتصاد المعرفة.
 (.5لموضحة في)شكلويقترح أن ينقسم المنهج لثالث أقسام ا

 
 
 

 : مقترح لمناهج تنمي اإلبتكار لدى الطالب في مراحل تعليمهم األساسي5شكل
  :كيفية اإلبتكار ووضع التصورات و األفكار البديلة 

لبيتر  Design Educationيمكن إدراج مناهج لتعليم التصميم واإلبتكار على غرار كتاب 
بتكارية لدى الطالب وتوسيع أفقهم وقدراتهم لتنمية القدرات اإل Peter Greenجرين 

 ومهاراتهم.

ويلزم تعليم الطالب ما هو اإلبتكار كيفية يمكنه أن يكون مبتكراً وصانعاً للتصورات، 
ومعرفة مراحل التصور. كطلب المعلم من الطالب وضع تصورات لشكل االتصاالت 

 فيي القرن القادم.
 :مثال                 

ابتكارات الطالب المقترحة في  -د وسيلة لحفظ ثالث كرات صغيرة ايجا المشروع:
 (6)شكل

 
 : تصورات وبدائل أفكار لحافظة لكرات صغيرة بهدف الحماية والعرض.6شكل

اإلبتكار والتصورات واألفكار 

 البديلة
إخراج األفكار والتعبير 

 واإلظهار
مايتهاتسجيل األفكار وح  
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 كيفية إخراج األفكار والتعبير عن اإلبتكارات والتصورات. 
افها كذلك يجب أن يتضمن المنهج كيفية عرض األفكار والتعبير عنها وتوضيح أهد

حتى يتمكن الطالب من اظهار فكرته بوضوح دون التباس، ويلزم ذلك أن يدرب الطالب 
بالطرق المختلفة، مع قياس أكثر  Visualizationوإظهار الفكرة  Presentationعلى اإلخراج 

الطرق التي يمكنه التعبير من خاللها عن ابتكاراته. مع تدريبه المستمر على المثول 
 (.7طالق أفكاره بثقة ويعبر عن أمثله لطرق العرض واإلظهار )شكل أمام الجمهور وإ

 
 : أنواع مختلفة لطرق اإلظهار والتعبير عن األفكار يقترح تعليمها للطالب. 7شكل

 .تسجيل األفكار وحماية األفكار 

إدراج مناهج كيفية استثمار األفكار وكيفية تسجيلها وتسويقها وحمايتها، فاليوم 
منشأ الفكرة في ألمانيا وتحتكرها جهة صينية لفترة ويتم ذلك من يمكن أن يكون 

 خالل آليات تحمي حقوق الطرفين. 
  استخدام وسائط مختلفة وجذابة ومتنوعة لنقل المعرفة بدمج التكنولوجيا

المحيطة بالطالب في كل مكان في البيئة التعليمية حتى ال ينفصل الطالب عن واقعه 
 في الحياة اليومية.
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 :مركز التعليم باإلبتكار في اليابان. 8كلش

  تصميم بيئة تدريس تفاعلية تتضمن الوسائل التعليمية المتقدمة ال تصطف
فيها المقاعد في صورة صفوف وأعمدة كما هو الحال في الوضع الحالي التقليدي وهو 
وضع رتيب يقلل معدالت التركيز ونسبة التفاعل، أما إذا ما تم استخدام نظام 

بهدف  Harkness اوالت المستديرة في الفصل والمعروف أيضاً بأسلوب هاركنسالط
تحويل قاعة الدرس إلى مكان للتفاعل والحوار بدالً من النهج التعليمي الذي يعتمد على 

تخدام طاوالت دائرية على غرار اإللقاء والتلقين. يوصي هاركنس في هذا الشأن باس
 (. 9تلك الموجودة في قاعات االجتماعات والمؤتمرات كما هو موضح في )شكل

 
 -: تصور للتوزيع الدراسي لزيادة التفاعل ومعدالت تركيز الطالب 9شكل

ومن األمثلة على هيكل غير تقليدي للمدرسة المدرسة المفتوحة في كوبنهاجن التي 
اً ال يعترف بكل ما هو تقليدي فالتمارين الرياضية بديل طابور الصباح تقدم مثاالً فريد

 5الرتيب، و يبدأ الطالب حياتهم بمباراة تنس، بعدها يجتمع المعلم مع الطالب لمدة 
دقائق لشرح فكرة المشروع الجديد بعدها تختار كل مجموعة مكان الجتماعها بحرية 

 (.10لزمالئهم ومعلمهم )شكل عد العرضحتى مو Storming Brainللمناقشة في جلسة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harkness_table
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كما تحيط التكنولوجيا الملهمة للطالب في كافة أنحاء المبنى، فالنوافذ مصممة 
لحساب نسبة ثاني أكسيد الكربون بالمكان لتتحكم فإذا زادت عن الحد المقبول تفتح 

 (.10النوافذ ذاتياً لتجديد الهواء والحفاظ عل التوازن داخل المكان )شكل

 
 Copenhagen: المدرسة المفتوحة بكوبنهاجن 10شكل

 شعور الطالب بالملل بالتنويع المستمر في وسائل مقاومة كل أسباب الروتين و
 عرض المعرفة والتركيز على التعليم بالتطبيق والتجارب والمشاريع الجماعية.

 يع خدمية للمدرسة تحتاج ألن يفكر الطالب بمعالجة مشكلة في بيئته اطالق مشار
التعليمية أو تطويرها أو اإلضافة لها بما يحسن أو يطور من أدائها بابتكار حلول 
فعالة مما ينمي عنده اإلحساس بأهمية أفكاره اإلبتكارية والثقة في قدرته على اإلبداع 

 لكيان المنتمي إليه.باإلضافة إلى تنمية إحساسه باإلنتماء ل

 مسابقة ألفضل تطوير لحديقة المدرسة. مثال:
 (.11إقامة المسابقات اإلبتكارية كالنموذج الموضح في )شكل 

 
 : أحد مسابقات وزارة التعليم لتحفيز مهارات الطالب اإلبتكارية وتوظيفها. 11شكل

https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen
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 يهم تدريب المعلمين على أحدث طرق التدريس وكيفية تشجيع الطالب وبث ف
 الثقة لتحفيز قدراتهم االبتكارية الحرة.

  استخدام التطبيقات الحديثة للتواصل والتفاعل مع الطالب النجاز المهام
( 12. و)شكلAndroid Applicationsوالمشاريع المطلوبة. كتطبيقات الهواتف الذكية 

 مثال ألحد هذه التطبيقات.

 

 
 اصل مع الطالب.: أمثلة لتطبيقات المدارس الذكية للتو 12شكل

 .تفعيل طرق لقياس قدرات كل طالب على حده وتوجيهه لتوظيفها واستثمارها 

  إقامة فعاليات تضم أعمار مختلفة من الطالب للعمل كفريق عمل متكامل بناءاً على
 تكامل قدراتهم.

 :تعريف الشركات بإبتكارات الطالب والتواصل معهم 

بتوفير آلية تقوم بدور المنسق العام بين الجهات المعنية بالتعليم والمستفيدة من 
مخرجاته بوضع نظام لتسجيل أفكار الطالب وتدريب الطالب على طريقة العرض، ومن 
ثم تحديد الجهات التي يمكن عرض عليها األفكار طبقاً لموضوع الفكرة ونشاط 

 الشركة التي يناسبها والتواصل معها.
 لية لمتابعة الطالب للمعارض والمسابقات اإلبتكارية :آ 

تقيم العديد من الجهات والدول العديد من المعارض الدائمة والمؤقتة لعرض األفكار 
المبتكرة، التي يجب أن يتابعها الطالب إن لم يتسنى لهم المشاركة فيها ليكونوا على 

م المنافسة التي سيواجهونها دراية دائمة بحجم التطور وإيقاعه السريع ليدركوا حج
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في حياتهم العملية، باإلضافة لتعريف الطالب بمواعيد وآلية مسابقات اإلبتكار 
 العالمية وتحفيزهم للمشاركة بها مثل :

 
  مسابقة فكرة تكنولوجيا مبادرة االبتكار العالمي من خالل العلوم والتكنولوجيا التابعة

 ية. لمؤسسة البحث والتطوير المدني األمريك
  .مسابقات االبتكارات العلمية لجامعة الملك فيصل 
  مسابقة االبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجامعة هواري بومدين للعلوم

 والتكنولوجيا.
 .مسابقة بوابة اإلبتكار 

  ابقةمس GIST للتقنية . 
 .مسابقة رحلة االبتكار لهيئة الطرق والمواصالت في دبي 
  تفعيل التبادل الطالبي لتوسيع آفاق الطالب والتعرف على الثقافات المختلفة تثقل

من معرفتهم ورؤيتهم الواسعة خاصةً وأن اإلبتكار اليوم قائم على معرفة اإلنسان 
 ره.معرفة جيدة وفهم احتياجاته وأفكا

  نشر المدارس الذكية بحيث تمتد لمنهجية جامعات مثل جامعة المستقبل وجامعة
 زويل. 

  تكامل دور المدارس والجامعات بأن يتم استخدام مخرجات المدرسة كمدخالت
للجامعة بشكل متكامل مما يلزم ضرورة التواصل بين الجهتين كالتصور المقترح في 

 (.13)شكل

 
 رسة مع الجامعة لتهيئة الطالب لسوق العمل: تكامل دور المد13شكل

http://gist.crdfglobal.org/gist-programs/gist-tech-i-competition
http://gist.crdfglobal.org/gist-programs/gist-tech-i-competition
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 توظيف التعليم الجامعي لخدمة االقتصاد: 
تتبع المعايير العالمية في التدريس ونظم الدراسة وتحديد التخصصات والمناهج 
الدراسية، وتشجيع العالقات والروابط بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية 

 .يرالكتساب الخبرة والتجربة والتطو
 ا مع حلهتفعيل آلية تعاون واتفاقيات بين الجهات التعليمية المختلفة بكافة مرا

( 14يعرض )شكل - العرض والطلبالشركات لتبادل المنفعة ومراكز البحوث والتطوير و
فتستفيد الشركات من ابتكارات وقدرات الطالب، ويستفيد  -تصور لهذه االتفاقيات

يمكن تخصيص ولوجيا االبتكار ودعم الشركات، والطالب من امكانيات مراكز تكن
اريع استثمارية برعاية الشركات خاصة لتحويل األفكار إلى مش Incubatorsحضانات 

 يلزم الربط بين التعليم وأنشطة البحوث:قطاعات االبتكار والبحوث. وو
  تأسيس قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعية وإمدادها بموارد
 معرفة والبنية التحتية األساسية.ال
  تشجيع الروابط بين الشركات والباحثين والمؤسسات المالية والتقنيين من أجل

وهناك العديد من مراكز التقنية  استخدام أنشطة البحث الجامعية ألهداف استثمارية
التي تهدف إلى إيجاد قنوات تعاون بين األعمال العلمية والمصانع بقصد تطبيقات 

صانع في هذا الصدد بين األكاديميين في الجامعات والمصانع وتوفير الموارد الم
  .الضرورية إلنجاز أعمال بحثية تطبيقية
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 : تصور مقترح لتعاون المؤسسات التعليمية المختلفة لتخريج جيل مبتكر ومبدع.14شكل

 ية المؤسسات أن يلعب المجلس القومي للبحوث العلمية والتطوير دور في رعا
البحثية وتقوية العالقة بين مراكز البحوث والجامعات من أجل البحوث والتنمية 
والقطاع الخاص، إليجاد نخبة من الخبراء المتمرسين في التخصصات التي يحتاج إليها 
اإلقتصاد، المشاركة مع مؤسسات محلية وخارجية في أعمال البحوث التطويرية 

مراكز االمتياز ومؤسسات التفكير المتخصصة في والموجهة للصناعة، وإيجاد 
 .االقتصاد والدراسات اإلستراتيجية والتقنية

 :تفعيل برامج دراسات جامعية وبرامج  االنفتاح على النظم التعليمية المتطورة
 توأمة مع جامعات في الخارج.

 صصات التركيز على جودة التعليم واتباع المعايير العالمية من ناحية المناهج والتخ
 .العلمية

واستكماالً لما سبق من مقترحات لتطوير منظومة التعليم التقليدية يقترح تصور 
لتطوير بيئة التعليم التقليدية إلى بيئة أخرى حديثة أدواتها تعتمد على التقنيات 
الحديثة ومضمونها يركز على تنمية مهارات التفكير واإلبتكار لدى الطالب. يوضح هذا 

 (.15التصور )شكل 
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 : مقارنة لبيئة التعليم الحالية و تصور البيئة المستقبلية المقترحة15شكل

 . مصطلحات هامة .3
وهناك بعض المصطلحات التي وردت في المقترحات يجب التركيز عليها بمزيد من 

 التفاصيل ألثرها المباشر في موضوع الدراسة:
  المدارس الذكيةSmart Schools. 

بتداعها على أساس تطبيقات تدريس وإدارة جديدة تساعد مؤسسة تعليمية تم ا
 التالميذ على اللحاق بعصر المعلومات.

تطبيقات المدرسة الذكية بدأت في عدد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب اآللي 
في مجال التعليم، حيث وضعت تلك الدول الخطط واإلستراتيجيات الوطنية بهدف 

ستفادة منها، ومن أشهر هذه الدول الواليات المتحدة إدخال التقنية للمدارس واال
ويرى القادة السياسيون في ماليزيا أن المدرسة الذكية ستساعد  .األمريكية وأستراليا

البالد على الدخول في عصر المعلومات وإتاحة نوعية التعليم المالئمة للبالد في 
 مستقبل أيامها. 
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رجاء البالد يساعد على استيعاب تقنية تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أ
المعلومات واالتصاالت، وتوظيفها واستخدامها إيجابياً في العملية التعليمية، 
وتطوير قدرات المعلمين، ورفع المستوى المعرفي للطالب وتمكينهم من الوصول إلى 

ت مصادر التعلم المباشرة، واالرتقاء بمخرجات التعليم لتخريج جيل منتج ذي مهارا
 .عالية

  :أهم عناصر المدرسة الذكية 
o .بيئة تدريس من أجل التعلم 
o .نظم وسياسات إدارة مدرسية جديدة 
o .إدخال مهارات وتقنيات تعليمية وتوجيهية متطورة 

  ريادة األعمالEntrepreneurship. 
أحد أهم نتائج تطوير التعليم هو ظهور بين الطالب من يمكن أن يكون رائداً لألعمال 

لمبدع القادر على تصور أفكار مبتكرة جديدة لم يسبقه إليها أحد من خالل وهو ا
 استغالل الموارد والفرص اليجاد عمالء. لدى رواد األعمال القدرة على: 

 نشاء أسواق جديدة، وفقاً للمفهوم ذو اإلتجاهين الذي فرضته األلفية الثالثة ا
 محققاً متطلبات إقتصاد المعرفة. 

 دة للمواد. يرفضون المصادر التلقيدية للمواد لطبيعتهم اكتشاف مصادر جدي
اإلبتكارية التي تميل اليجاد بدائل وحلول فريدة ومختلفة واستخدامات جديدة 

 تحسيناً لشركتهم. 

 .رواد األعمال لديهم اإلبتكار والثقة في النفس التي تمكنهم من إنشاء أعمال جديدة 

 منتجات جديدة. استغالل الفرص تقديم تكنولوجيا جديدة، صناعات جديدة و
إلنشاء أعمال جديدة وتحويلها إلى مكاسب. يقدمون أفكار جديدة ليست متداولة 
ومبتكرة مما يدعم بقوة اقتصاد المعرفة.ولهم الفضل في ظهور الكثير من  المنتجات 

 وتكنولوجيا جديدة. 

 ياً. فمزيد خلق فرص عمل جديدة مما يؤدي إلى تأثيرات تسرع من نمو االقتصاد كل
من الوظائف يعني المزيد من الدخل وهذا يزيد الطلب على البضائع والخدمات وبالتالي 

 يزيد اإلنتاج. وبالتالي يزيد الطلب على الوظائف مرة أخرى.
يوجد اآلن العديد من المنظمات التي تدعم روّاد األعمال والتي تشمل بعض الهيئات 

 والشركات الخاصة. الهيئات العلمية عضالحكومية المعنية، حاضنات األعمال، ب

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_park&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_park&action=edit&redlink=1
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 ومن رواد األعمال العرب:
o لينك دوت نت مؤسس شركة خالد بشارة 

o أرامكسمؤسس شركة  فادي غندور 

o مؤسس وكالة إعالنات طارق نور TN holding 

o أوراسكوم للتكنولوجيا و أوراسكوم لإلتصاالت رئيس نجيب ساويرس. 

  حضانات األعمالBusiness Incubators. 

مؤسسات تعمل  على دعم المبادرين أصحاب األفكار اإلبتكارية بحث توفر لهم بيئة 
لدعم مشروعهم من خالل استكمال النواحي الفنية عمل مناسبة خالل السنوات األولى 

واإلدارية ليتمكن صاحب المشروع من التركيز على جوهر العمل وذلك لفترة محددة. كما 
تعمل هذه الحضانات على التكامل الصناعي بالربط بين المشروعات الصغيرة و رواد 

 األعمال والشركات.

 :من حضانات األعمال 
o وريادة األعمال مركز اإلبداع التكنولوجيTIEC  

o حاضنة أعمال الجامعة األمريكية بالقاهرةAUC VLab     

o  البس 6فالتFlat6Labs  

o جسرGESR  

o INTILAC 

خامساً: مخرجات متوقعة من تطوير منظومة التعليم طبقاً لمتطلبات 
 اقتصاد المعرفة:

 جيل من المبتكرين ورواد األعمال. (1
 جيل من المستخدمين الواعين. (2
 واختراعات متنوعة. ابتكارات (3
 منتجات متنوعة تسد حاجة السوق. (4
 ذكاء ووعي وإدراك لتحديات المستقبل. (5
 النهوض بإقتصاد البالد. (6
 رقي المجتمع وارتقاء ثقافاته وزيادة معدالت قبول اآلخر. (7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83_%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83_%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 خبرات مختلفة فعالة متخصصة وفعالة. (8
 إنتاجية أكبر في العمل. (9

 (كفاءة أفضل في األداء.10
 في بناء المستقبل ووضع تصور إلختراعاته.( المشاركة 11

 :البحث، وذلك من خالل إدعاء صحة على يةسادساً: األدلة المنطق
  المجرد؛ العقلى يلالدل (1
  د؛ھالمشا المحس من يلالدل (2
 الدليل العقلي المجرد. (1
 :(KEI) مؤشر اقتصاد المعرفة .1

فة كمقوم يسعى إلى قياس مدى جاهزية البيئة والمجتمعات الستخدام المعر
اقتصادي في نظمها االقتصادية، ويعد مؤشر تجميعي بين متغيرات المعرفة وبين 
المتغيرات االقتصادية التقليدية حيث يمكن من خالل تجميعهما معرفة الحالة 

 الراهنة لالقتصاد الدولة الموجه نحو المعرفة.
 يتألف من أربعة مؤشرات كركائز اقتصاد المعرفة وهى: 
  االقتصادي والمؤسسي.   نظام الحافز 
 .)التعليم والتدريب )نقطة البحث 
 .)نظام االبتكار )نقطة البحث 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

هناك بعض األسس المنهجية لقياس اقتصاد المعرفة ومؤشرات لقياس اقتصاد 
المعرفة تشاركت هذه المؤشرات في محوري جودة التعليم ونظام اإلبتكار كأهم 

 قياس مدى تقدم الدولة من هذه المؤشرات:  محاور 
 مؤشر البنك الدولي 
 مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 مؤشر APEC (Asia Pacific Economic Cooperation - APEC Economic Committee) 
 مؤشر مكتب اإلحصاء األسترالي Australian bureau of statistics – ABS 
 مؤشرKnowledge Economy Indicators European Commission 
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واستناداً على محاور هذه المؤشرات يمكن اقامة الدليل المنطقي أنه بتطوير النظام 
التعليمي ليستهدف اإلبتكار في منهجيته ومضمونه هو السبيل األساسي للنجاح في 

 اإلنضمام لنظم اإلقتصاد المبنية على المعرفة.
 الدليل على المحس المشاهد (2
  (:16في المخطط التالي )شكل  .اإلقتصادي بين األلفيتين الثانية والثالثة التحول .1

 
 : تخطيط يوضح ترتيب الدول اقتصادياً في األلفية الثانية.16شكل

ولما كان أحد عناصر بيان مدى توافر المعرفة المفيدة كعامل أساسي في بناء اقتصاد 
و القدرة على اكتشاف األفكار، لذلك المعرفة هو  اإلعتماد على وجود نظام تعليمى جيد 

تغير ترتيب الدول االقتصادي في األلفية الثالثة طبقاً للدول التي قامت بتطوير 
 (:17التعليم طبقاً للمخطط التالي )شكل

 
 : تخطيط يوضح ترتيب الدول اقتصادياً في األلفية الثانية.17شكل
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أن يصل للمركز  2016ع فى عام واستمر االقتصاد الهندى بالتطور السريع حتى استطا
السابع عالميا متفوقا على االقتصاد البرازيل وااليطالى، ومن المتوقع ان يصل 

، مع استمرار الصين فى المرتبة 2019االقتصاد الهندى إلى المركز الخامس بحلول عام 
  الثانية

  بسبب تأثير خطط تطوير النظم التعليمية.2030المتوقع فى 

االقتصادية العالمية فمن المتوقع ان تتغير خريطة العالم وطبقا للتغيرات 
 18.8تريليون دوالر، الصين  23.9لتصبح الواليات المتحدة 2030االقتصادية فى عام 
تريليون  4.3تريليون دوالر، المانيا  6.5تريليون دوالر، اليابان  7.3تريليون دوالر، الهند 

تريليون دوالر،  3.2تريليون دوالر، البرازيل  3.5 تريليون دوالر، فرنسا 3.8دوالر، انجلترا 
 تريليون دوالر 2.3تريليون دوالر، ايطاليا  2.5كندا 

 نماذج دولية من أثر التحول اإلقتصادي على النظام التعليمي. .2
تغيرت األوضاع اإلقتصادية للدول في األلفية الثالثة واحتلت الدول التي عملت على 

عرفة مراتب متقدمة رغم غياب مواردها الطبيعية، تحقيق متطلبات اقتصاد الم
وتنمية رأس مالها البشري بتنمية المعرفة و تعليم مواطنيها بعدما أدركت أن التحول 
اإلقتصادي يستلزم اجراء تعديالت على النظام التعليمي بدمج تقنية المعلومات 

نماذج لبعض هذه وما يلي  .التعليمية واالتصاالت والمهارات االبداعية في المناهج
 الدول:

 سنغافورة 
خطت سنغافورة بشكل ثابت باتجاه االقتصاد المعتمد على المعرفة بعد تعرضها 
لألزمة االقتصادية التي عصفت بآسيا بنهاية التسعينات باالعتماد على المحاور 

 التالية:

 االستثمار المكثف بالنظام التعليمي. 

 .اإلنفاق على البحث والتطوير 

  في العلوم والتقنيةاالستثمار. 

 تشجيع اإلبداع وتمويل المشاريع المعرفية. 

 نشر ثقافة اإلبتكار والبحث العلمي بين الشباب. 

  ماليزيا 
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 تجعل شاملة تقنية خطة للدولة الماليزية الشامل التطوير لجنة وضعت م1996عام 
 اآللي الحاسب إدخال الخطة هذه أهداف أهم ومن. المتقدمة الدول مصاف في البالد

ية كما تم النموذج المدارس فصول من دراسي فصل كل في اإلنترنت بشبكة واالرتباط
ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة 
والتي تسمح بنقل المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة. كما تعاقدت 

 مدرسة 19لتنفيذ فكرة المدرسة الذكية في  *الذكيةالحكومة مع شركة مدارس تليكوم 
 (.1999:2002) سنوات ثالث لمدة نموذجية

 األردن 
لتنمية التعليم األساسي بما يحقق نمو اقتصاد  ERFKEفعلت مشروع 

المعرفة.يتلخص في إكساب الطلبة الملتحقين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في 
عالية لتمكينهم من المشاركة في اقتصاد  األردن مستويات مهارات ابتكارية

  .المعرفة
 السعودية 

م( للتوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة 2014 -م 2010تبنت خطة التنمية التاسعة )
إذ أكدت الخطة على أن التعليم يشكل المنظومة الرئيسة لنشر المعرفة في المجتمع 

  .المعرفة تصاداق بتركيز خطة التعليم الجامعي على التوجه نحو

 مساهمة رواد أعمال مبتكرين في دعم اقتصاد شركات عالمية. .3
كأحد نتائج دعم متطلبات إقتصاد المعرفة.وهي أبلغ دليل على الوصول إلى ابداعات 
فريدة من خالل خريجين ودارسين توفر لهم نظام تعليمي متطور ومواكباً لمتطلبات 

متخصصيين لديهم من المهارات  السوق المعاصر القائم عل المعرفة وقدرات
والقدرات والمعرفة ما يؤهلهم من توقع المستقبل و التأثير عل اقتصاد العالم. ومن 
انجازات رواد األعمال في شركة األجهزة المنزلية الكترولكس ما يدلل على قدرتها 

 التنافسية والحفاظ على حجم استثماراتها.
  تصورات  مستقبلية لشركةElectrolux كترولكس(.)ال 

                                                           

*
 شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص 
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)الكتروكس( بدورها بمواكبة متغيرات األلفية الثالثة  Electroluxقامت شركة 
)المعمل المستقبلي(،قائم على فكرة ابتكار  Futuristic Labفخصصت معمل اسمته 

تصورات مستقبلية يضم مصممين من أنحاء العالم. ومن ابتكارات هذا المعمل في 
 التصورات اآلتية:  2010عام 

  مستقبلي لغسالة أطباق محمولة.تصور 
( تصور مستقبلي لغسالة أطباق  تعمل بدون ماء بتقنية األيونات 18يوضح )شكل

 السالبة تفيد في األماكن المفتوحة و أوقات الرحالت.

 
 : تصور مستقبلي لغسالة أطباق محمولة18شكل

  تصور مستقبلي لثالجةBio Robot Fridge. 
في  Bio Robot Fridgeالكترولوكس( لثالجة Electrolux (( تصور شركة 19يوضح )شكل

)بوليمر جل للتبريد(  cooling biopolymer gel (aka goop)يسمح بتخزين الطعام في 
)ويعرف أيضاً باسم أكا جوب(.هذا التصميم ال يجعل انتقال الروائح مستحيل بين 

ي يوحي بالبرودة القنوات ولكنه أيضاً يوفر في المساحة، باإلضافة إلى شكله الذ
 المناسبة لطبيعة المنتج.

 
 Bio Robot Fridgeلثالجة  :تصور مستقبلي 19شكل

  .تصور مستقبلي لمكواة 
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)الماسح الضوئي( قدم معمل الكتروكس نموذج  Scanner( محاكاة لفكرة 20يوضح )شكل
لكي المالبس بمجرد تمريرها بين شقين حرارين ليحصل المستعمل على مالبسه 

 ة لإلرتداء بسهولة وسرعة فائقتين.جاهز

 
 : تصور مستقبلي لكي المالبس بطريقة أسهل وأسرع20شكل

  تصور مستقبلي لماكينةCoffee Maker  صنع القهوة( ببصمة اليد( 
Coffee Maker ( وهو قادر على اعداد القهوة 21يعمل ببصمة اليد يظهر في )شكل

ه بتعرضها للشاشة الرقمية في وقت المفضلة لمالكه بمجرد تعرفه على بصمة يد
 قياسي.

 
 )صنع القهوة( ببصمة اليد Coffee Maker: تصور مستقبلي لماكينة  21شكل

 التوصيات:
   عمل الحكومة في رسم سياستها االقتصادية والتعليمية واالجتماعية والتنموية

 .في ضوء تنمية االقتصاد القائم على المعرفة
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  تنمية االقتصاد القائم على المعرفة من خالل التوعية إبراز دور الجامعات في
والتدريب، وتحفيز االبتكار، وتقديم الحلول لمعوقات التحول إلى االقتصاد القائم على 

 .المعرفة، حماية حقوق المبتكرين، وتحسين مخرجات البحوث العلمية

  ،واستغالل سعي وزارة التربية والتعليم إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم
 طاقاتهم بأفضل شكل ممكن. 

   إقامة الندوات والمؤتمرات حول االقتصاد القائم على المعرفة والتنمية المستدامة
في ظل تبادل التجارب والخبرات المحلية والدولية والقضايا الرئيسية المتعلقة 

 .بالتحول إلى اقتصاد المعرفة
 كفاءات وشخصيته كي يساهم برامج تعليم تتيح للمتعلم فرصة تطوير قدراته و

 في التقدم.

  منح الطلبة اختيارات أوسع تتالءم مع كفاءاتهم وطاقاتهم. فعندما يكونون قادرين
على اختيار ماذا وكيف يتعلمون، فإنهم يستطيعون استغالل وتوظيف طاقتهم 

 بأفضل شكل ممكن بتزويد الطلبة بخبرات متعددة يحتاجون إليها في المستقبل. 

 تعليمي مرن يساعد كل طفل على اكتشاف مواهبه وتوظيف كامل  خلق نظام
 إمكانياتهم ، وعلى أن يكبر منذ المدرسة واثقاً بنفسه وبقدراته.

  توفير نظام تعليمي يهدف إلى تكوين أجيال من القوى العاملة المدربة والمؤهلة
تقنية أكاديمياً، وتمكين الشباب من االلتحاق بسوق العمل بمواكبة التطورات ال

 والمعلوماتية
 إعادة تصنيف المدارس الحكومية بإقامة العديد من المدارس الذكيةSchools *(

Smart)    التي تساعد الطالب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة كمواد
أنظمة التصنيع الذكية وشبكات االتصال ونظم استخدام الطاقة غير الملوثة وأنظمة 

  .النقل الذكية

  تنفيذ عملية التدريس والتعليم وفقًا لحاجات الطالب وقدراتهم ومستوياتهم
 الدراسية المختلفة. 

  يتبنى األساتذة تدريس مناهج ومقررات تلبي حاجات الطالب ومتطلبات المراحل
 المختلفة. 

                                                           

*
على أساس تطبيقات تدريس وإدارة جديدة تساعد التالميذ على اللحاق بعصر نشائها ا مؤسسة تعليمية تم 

  المعلومات.
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   اختيار مدير المدرسة من القيادات التربوية البارزة، وفريق من األساتذة ذوي قدرات
 متازة.مهنية م

  خلق المناخ المناسب للمعرفة، فالمعرفة اليوم أصبحت أهم عنصر من عناصر
 اإلنتاج.

  إتاحة الفرصة لالستثمارات التي تمتلك القدرة على العمل في قطاع المعلومات
وتمتلك الخبرة وروح المبادرة والتنظيم اإلداري المتطور مما يشكل فرصة عظيمة أمام 

ين وتستفيد من شبكة اإلنترنت واستخدام تكنولوجيا الجيل الجديد من المستثمر
 .المعلومات

  العمل على خلق رأس المال البشري وتطويره بنوعية عالية وقدرات كبيرة بالتدريب
والتطوير كحجر الزاوية لبناء مجتمع المعلومات من جهة ودعامة تطور المؤسسة 

 االقتصادية ونموها ونجاحها من جهة.

 تطوير عالية الجودة، لتعزيز قدرات األفراد البحثية، وبناء إقامة منظومات بحث و
 .مهارات االكتشاف وحل المشكالت واتخاذ القرار والفهم والتحليل واالستنباط والربط

  توفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتمكين األفراد من الوصول إليها في أي
تها للبحث العلمي وقت ومكان بسهولة ويسر وتخصيص جزء مهم من استثمارا

 .واالبتكار

   التعاون والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والعامة المعينة
 .بحيث تتفاعل لخدمة المجتمع واالقتصاد
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