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) مجتمع المعرفةفي ظل دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية اإلبداع واالبتكار 
 مقاربة تحليلية(

 فتوح السيد أحمد لبنى محمد
 قسم الفلسة وعلم االجتماع جامعة عين شمس -كلية التربية -مدرس مساعد

 تمهيد: 

نَّ مدار إإذا قلنا  -وحنن يف عصر املعرفة وتالحق االبتكارات واإلبداعات  –ال نبتعد عن احلقيقة 

التنافس يف العصر احلالي بني خمتلف املؤسسات واملنظمات مل يعد يقتصر على جمرَّد امتالك 

ت فيها، وهو ما ألقى على عاتق مؤسسااإلبداع واالبتكار املعرفة فقط، بل يكمن يف حتقيق 

لية جديدة تتمثَّل يف تنمية اإلبداع واالبتكار املعريف والتشجيع عليهما، ؤوالتعليم العالي مس

باعتبارها املنتج الرئيس للمعرفة والقائد هلا، خاصًة مع تضاعف دور املعرفة وظهور ما يسمى 

 باقتصاد املعرفة. 

 : اإلطار المنهجي للدراسة ومندرجاته.الأو

 مقدمة حول الموضوع واإلشكالية:  -1

تغريات سريعة وحتديات كبرية مشلت مجيع جوانب احلياة السياسية  العصر احلاليشهد 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك على أثر بروز ظاهرة العوملة واالندماجات والتحالفات 

التصاالت وتكنولوجيا االسرتاتيجية بني املنظمات العمالقة، حيث ظهر ما يعرف بثورة ا

 حيث ،قتصاد املعرفةاملعلومات والثورة املعرفية، وقد أدى ذلك ألن يتحول االقتصاد إىل ما يسمى با

والتنافسية  نتاجومن ثم أصبحت القدرة على اإل ؛عوامل االنتاجأهم أحد تشكل أصبحت املعرفة 

املعريف أو الرقمي  هو السائد يف  أصبح العمل باالقتصادو ،داع واالبتكارإلبتعتمد على التعليم وا

أعمال القطاع اخلاص واحلكومي ويف مؤسسات األعمال وإدارتها املختلفة، وقد ظهر األثر 

؛ ولذا أدركت العديد من املنظمات أن اإلجيابي لذلك يف زيادة رؤؤس األموال ويف تضاعف األرباح

ستقبلي، فضًلا عن أنها باتت متثل ها احلالي واملئبحت متثل نقطة التحول األول لبقااملعرفة أص

العامل الرئيس يف حتقيق االبتكار بغض النظر عن نوعية هذه املعرفة سواء أكانت ضمنية أم 

ظاهرة

(1)

ن وظيفة املنظمة هي تفعيل املعرفة، وجعلها تعمل وتؤثر يف الوسائل واملنتجات ويف إ؛ إذ 

عمليات الصنع ويف تصميم العمل

 (2)

 . 

جيابي يف أي منظمة وجب توفري عناصر املنظومة متكاملة، ويأتي على ثر اإلولتحقيق هذا األ

رأسها عنصر رأس املال املعريف الذي يتمثل املوارد البشرية املؤهلة ذات املهارات التقنية العالية، 

بتكار من خالل نظام تعليمي ينسجم خمرجاته واليت يعتمد بناؤها على نشر ثقافة اإلبداع واال

احلالية مبا يليب العالي ات النمو العاملي، ومن هنا وجب إعادة صياغة منظومة التعليم مع متطلب

احتياجات التحول العاملي يف بناء جمتمع اقتصادي معريف متكامل جيعل التعليم أكثر إبداًعا 
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وفعالية، وخاصة  بعد أن بلغت صناعة رأس املال البشري قمة اهلرم االستثماري يف العصر املعريف 

(3)

السياسات املستندة على تبين وعليه اإلنفاق زيادة ، وذلك عن طريق االهتمام به من حيث 

جياد مراك  للبحث والتطوير وإجياد أنظمة وقوانني لبإبداع إل تسعىاسرتاتيجيات واضحة 

واالبتكار تشجع املبدعني، وحتمي نتاجهم، وتأخذ على عاتقها إنتاج املعرفة اليت حيتاجها 

اجملتمع املصري، من أجل إرساء دعائم التطور والتحديث وتوفري مقومات اإلبداع واالبتكار يف 

بشري مبا يتالءم مع جمتمع املعرفة عامل تتسارع فيه منتجات العقل ال

(4)

. 

ويف ضوء ذلك يتبادر إىل الذهن تساؤٌل رئيس مؤداه: هل متتلك مؤسسات التعليم العالي الرؤية      

الواضحة يف سبيل توفري املتطلبات الالزمة لتنمية اإلبداع واالبتكار املعريف بها يف ظل جمتمع 

 ت التعليم العالي أن حتقق اإلبداع واالبتكار فيها؟اجملاالت اليت ميكن ملؤسسااملعرفة؟ وما 

 حول تساؤل رئيس مؤداه: إشكالية البحثسبق تدور  وبناء على ما

هل متتلك مؤسسات التعليم العالي الرؤية الواضحة يف سبيل توفري املتطلبات الالزمة لتنمية 

 اإلبداع واالبتكار املعريف بها يف ظل جمتمع املعرفة؟

 : بحثأهداف ال -2

 يسعى البحث الراهن إىل حتقيق عدد من األهداف أهمها:

 التعرف على السمات الرئيسة جملتمع املعرفة. -أ 
 يف ظل جمتمع املعرفة.واالبتكار اإلبداع  توضيح أهمية - ب

 تشخيص واقع اإلبداع واالبتكار يف مؤسسات التعليم العالي. _ ج

 ملؤسسات التعليم العالي أن حتقق اإلبداع واالبتكار فيها.إلقاء الضوء على اجملاالت اليت ميكن  - د

 تساؤالت البحث: -3

 جملتمع املعرفة؟ما السمات الرئيسة  - أ
 لتعليم العالي وفق جمتمع املعرفة؟األساليب الالزمة لتطوير مؤسسات اما  _ب

 عليم العالي واإلبداع واالبتكار؟ما العالقة بني مؤسسات الت -ج

 منهج البحث: -4

مت استخدام املنهج الوصفي لوصف وتشخيص الوضع السابقة يف سبيل اإلجابة على التساؤالت 

الراهن ملؤسسات التعليم العالي يف ظل جمتمع املعرفة وحتديد املتطلبات األساسية لتطوير 

 مؤسسات التعليم العالي مبا يساعدها على تنمية اإلبداع واإلبتكار املعريف.
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 مفاهيم الدراسة: -5

التعليم العالي إىل مصطلح يشري  : Institutions of Higher education مؤسسات التعليم العالي-1

جامعية أو مؤسسات  اتعلى مستوى مؤسس ت اليت تتم بعد املرحلة الثانويةكل أنواع الدراسا

معرتف بها كمؤسسات للتعليم العالي من قبل السلطات الرمسية للدولة وحبثية أخرى تعليمية

(5)

. 
بأنها نسق اجتماعي يشتمل على األدوار واملعايري فتعرف العالي  مؤسسات التعليم أما     

 على نقل املعرفة من جيل إىل جيلتعمل االجتماعية اليت 

(6)

سميات مؤسسات التعليم مختتلف و. 

 املعامل البحثية.، وهناك األكادمييةهناك هناك املعاهد، ووالكلية، وهناك اجلامعة،  فهناك ؛العالي

مجلة مركبة من ثالث يشري إىل مؤسسات التعليم العالي كمصطلح وباإلضافة إىل ذلك فإن 

جند أن كال من نشاطات حيث  ،كلمات تهدف للنشاطات املعرفية الثالث مبنظار التعليم العالي

تدخالن يف جوهر مهمات البحث العلمي وتوليد املعرفة ونشاطات التعليم والتدريب ونشر املعرفة 

أن توظيف املعرفة مبعنى توظيف األفكار اجلديدة اليت تقدمها حيث  ،مؤسسات التعليم العالي

وكذلك توظيف املهارات املعرفية اليت متثل خمرجات نشاطات التعليم  ،نشاطات البحث العلمي

اجملتمع األخرى والتدريب مسألة تدخل ضمن مهمات تفاعل مؤسسات التعليم العالي مع مؤسسات 

القائمة على توظيف املعرفة عملًيا واالستفادة من معطياتها

(7)

. 

عن طريق  -بداع بأنه عملية معينة حياول فيها اإلنسان يعرف اإل : Creativityاإلبداع -2

أن ينتج  -استخدام تفكريه وقدراته العقلية وما حييط به من مثريات خمتلفة  وأفراد خمتلفني 

جديًدا بالنسبه له أو بالنسبة لبيئتهإنتاًجا 

(8)

م يج من القدرات يشري إىل ، وهو بذلك 

واالستعدادات واخلصائص الشخصية اليت إذا وجدت بيئة مناسبة ميكن أن ترقى بالعمليات 

 للفرد واملؤسسة واجملتمع والعامل.العقلية لتؤدي إىل نتائج أصيلة ومفيدة 

تتصف بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة حبل أمثل  اليت فكارمن األجمموعة أيًضا بأنه كما يعرف 

تطوير أساليب أو أهداف أو تعميق رؤية أوسع وإعادة تركيب األمناط املعروفة يف بللمشكالت، أو 

السلوكيات اإلدارية يف أشكال ممي ة ومتطورة تعرب بأصحابها إىل األمام

(9)

. 

 حتويل األفكار اجلديدة واألفكار اخليالية إىل واقعإىل  - يف أبسط صوره - اإلبداعهذا، ويشري 
New or Original Ideas and Concepts ،  أساسيتني هما: التفكري وهو يضم عمليتنيThinking 

Production(10)واإلنتاج 

. 

ذات العالقة اآلخرى بعض املصطلحات مع مصطلح االبتكار  تداخل: Innovationاالبتكار-3

جند أن عامه الناس وبعض الباحثني واملختصني اليفرقون حيث  ؛واالخرتاع والتجديدكاإلبداع 

عبد الفتاح الصريفي ومنهم  ،يءيستخدمونها للداللة على نفس الشحيث ؛ بني هذه املصطلحات

أن بعض الكتاب املتخصصني مييلون إىل التفريق  يف حني جندأن االبتكار هو اإلبداع. الذي يرى 

بداع فيتعلق بوضع هذه إلأما ا .يتعلق باكتشاف فكرة ممي ةعندهم فاالبتكار  ؛بني املصطلحني

الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية أو سلعة أو خدمة تقدمها املؤسسة ل بائنها

(11)

. 

الذي جيمس يرى البعض أن االبتكار هو مرحلة متقدمة وأكثر تطبيقية من اإلبداع، ومنهم و     

فاملبدع هو  ،أن االبتكار هو إبداع يتحول إىل منتج حقيقي ملموس يكتسح األسواقيذهب إىل 

شخص لديه أفكار جديدة يضعها على ورق يف شكل تصميمات أو حتى أشعار وقد يكتفي 
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ولكنه اليكتفي بكتابتها على  ،فهو الذي ميتلك أفكار جديدة وإبداعية رباألحالم. أما املبتك

كل بني أنه من  ات علىكد اإلحصائيؤوت .طبًقا ملخطط زمين دقيقالورق بل يغامر يف تنفيذها 

عشرة أفكار مبدعة تتولد داخل الشركات األمريكية خترج فكرة واحدة فقط إىل الوجود يف شكل 

ابتكار يكتسح األسواق

(12)

. 

يذهب آخرون إىل تعريف االبتكار بعيًدا عن مصطلح اإلبداع، حيث يشري عندهم إىل الطرق أو و

اجلديدة املختلفة اخلارجة أو البعيدة عن التقليد اليت تستخدم يف عمل أو تطوير األساليب 

التفكري كمية واجلذرية يف هو عملية عقلية تعرب عن التغيريات الف ، ومن ثمَّاألشياء واألفكار

نتاج أو املنتجات ويف العمليات أو طرق وأساليب األداء ويف التنظيمات واهلياكلويف اإل

(13)

. 

 :بحثثانيًا: خطة ال

 وذلك على ،تقسيم البحث إىل ثالث مباحث متسعًيا لبإجابة على التساؤالت وحتقيًقا لألهداف 

 النحو التالي:

 .واالبتكار وتنامي احلاجه إىل اإلبداع ل: جمتمع املعرفةاملبحث األو

 اإلبداع واالبتكار يف مؤسسات التعليم العالي" تشخيص للواقع".ني: املبحث الثا

 : جماالت حتقيق اإلبداع واالبتكار يف مؤسسات التعليم العالي.ثالثاملبحث ال

 :واالبتكار وتنامي الحاجة إلى اإلبداع المعرفة مجتمعالمبحث األول: 

بأنه ذلك اجملتمع الذي يقوم أساًسا على نشر املعرفة  Society Knowledge جمتمع املعرفة يشري

وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط اجملتمعي: االقتصاد، واجملتمع املدني، 

أي إقامة التنمية اإلنسانية :واحلياة اخلاصة، وصوًلا لرتقية احلالة اإلنسانية باطراد

(14)

. 

أن الثروة القومية تنشأ عن رأس املال  (فريدريدك) عامل السياسة وتأكيًدا ألهمية املعرفة أعلن 

إىل أن  (ألفريد مارشال) أشار عامل االقتصاد الربيطاني كما قوة أفراد أصحاب األفكار،  :الفكري ؛ أي

املعرفة تعد أقوى حمرك لبإنتاج ومن ثم التأكيد على أهمية رأس املال البشري

(15)

ذهب فأما ) دركر(  .

التكنولوجيا هي حمرك التغيري يف العصر احلديث وأنَّ املعرفة هي وقوده، حيث تشكل أنَّ  " إىل

املعرفة شكال من أشكال رأس املال الفكري"

(16.)

 

باعتباره عني يف إحداث التنمية اإلنسان كفاعل أساسي جمتمع املعرفة يضع  ونتيجة لذلك فإنَّ

اإلبداع الفكري واملعريف واملادي، فضًلا عن أنه ميثل الغاية املرجوة من التنمية البشرية كعضو 

حيث إن  ،فاعل يؤثر ويتأثر ويبدع لنفسه ولغريه من خالل شبكات التبادل والتخاطب والتفاعل

تعتمد على وفرة املوارد الطبيعية وال على وفرة املوارد  الأصبحت صادية اجلديدة املعادلة االقت

على التقدم العلمي ونشر االبتكار ووالكفاءات واملهارات  تعتمد أساًسا على املعرفة بقدر مااملالية، 

واالستمرار يف التجديد

(17.)

 

املعرفة فيما يلي ميكن حتديد احملاور الرئيسة لبناء جمتمع حماور جمتمع املعرفة:

(18)

: 
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الذي يعين إيصال خدمات االتصاالت جلميع األطراف يف مجيع أحناء  االستعداد الرقمي -1

 النظام املؤسسي.
تهدف للعمل على تقديم اخلدمات جلميع العاملني يف مكان  ، اليتلكرتونيةاإلدارة اإل -2

 وجودهم بالسرعة والكفاءة املطلوبة.
والعمل يف هذا احملور يتم  .إىل بناء جمتمع معريف ال ورقي األعمال اإللكرتونية اليت تهدف -3

ثم البنية التنظيمية لتطبيقات  ،ثم البنية التشريعية ،مراحل تشمل البنية األساسية عدةعلى 

 وأخرًيا العمل على التوعية بأهمية هذه األعمال داخل النظام املؤسسي. ،األعمال اإللكرتونية
درات التنافسية لقوة العمل املؤسسية باستخدام النظم التعليم اإللكرتوني لرفع الق -4

 شبكات املعلومات. اإللكرتونية التفاعلية احلديثة عرب
بهدف تعميم خدمات تكنولوجيا املعلومات  ؛تنمية صناعة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات -5

 وجذب الشركات العاملية لتوطني املعرفة والتكنولوجيا. ،واالتصاالت باملؤسسة

عاد جمتمع املعرفةأب

(19)

حملتمع املعرفة أبعاد خمتلفة ومتشابكة جيب االستفادة منها؛ حتى ال : 

 نبقى على هامش اجملتمع الدولي، ومن أهم هذه األبعاد ما يلي:

: إذ تعترب املعلومة فى جمتمع املعرفة هي السلعة أو اخلدمة الرئيسة واملصدر البعد االقتصادي

وهي السبيل إىل خلق فرص العمل وترشيد االقتصاد، مما يعين أن األساسي للقيمة املضافة، 

اجملتمع الذى ينتج املعلومة ويستعملها فى خمتلف شرايني اقتصاده ونشاطاته املختلفة هو ذلك 

 اجملتمع الذى يستطيع أن ينافس ويفرض نفسه.

سيادتها وتطبيقها فى ن جمتمع املعرفة يعين انتشار تكنولوجيا املعلومات وإإذ  البعد التكنولوجي:

خمتلف جماالت احلياة، وهذا يعين كذلك ضرورة االهتمام بالوسائط اإلعالمية واملعلوماتية 

وتكييفها وتطويعها حسب ظروف كل جمتمع، سواء فيما يتعلق بالعتاد أم بالربجميات، كما 

اتصال وتكنولوجيا  يعين البعد التكنولوجي لثورة املعلومات أيًضا توفري البنية الالزمة من وسائل

 االتصاالت، وجعلها فى متناول اجلميع.

إذ يعين جمتمع املعرفة سيادة درجة معينة من الثقافة املعلوماتية فى اجملتمع  البعد االجتماعي:

وزيادة مستوى الوعي بتكنولوجيا املعلومات وأهمية املعلومة ودورها فى احلياة اليومية لبإنسان. 

فري الوسائط واملعلومات الضرورية من حيث الكم والكيف ومعدل التجدد واجملتمع هنا مطالب بتو

 وسرعة التطوير للفرد.

إذ يعين جمتمع املعرفة إعطاء أهمية معتربة للمعلومة واملعرفة واالهتمام  البعد الثقايف:

م، بالقدرات اإلبداعية لألشخاص، وتوفري إمكانية حرية التفكري واإلبداع والعدالة فى توزيع العل

واملعرفة واخلدمات بني الطبقات املختلفة فى اجملتمع، كما يعين نشر الوعي والثقافة فى احلياة 

 اليومية للفرد واملؤسسة واجملتمع ككل.

إذ يعين جمتمع املعرفة إشراك اجلماهري فى اختاذ القرارات بطريقة رشيدة  البعد السياسي:

ا بطبيعة احلال ال حيدث إال بتوسيع حرية تداول وعقالنية؛ أي مبنية على استعمال املعلومة. وهذ

املعلومات وتوفري مناخ سياسي مبين على الدميقراطية والعدالة واملساواة وإقحام اجلماهري فى 

 عملية اختاذ القرار واملشاركة السياسية الفعالة

مسات جمتمع املعرفة

(20)

 : 
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واالستقرار عرب بنية اتصاالت مؤهلة وتقانة يسعى جمتمع املعرفة إىل حتقيق الرفاهية واألمن 

جمتمع  ومن بناء ،معلوماتية عالية لتحقيق القرار األمثل مما ميكن من املنافسة يف عامل اليوم

النمو والتطور واالبتكار واحلكم الرشيد الذي حيقق العدل الشامل والذي يقود بدوره إىل أهداف 

 جمتمع املعرفة املتجددة واملثالية.

 تلخيص السمات الرئيسة جملتمع املعرفة فيما يلي: وميكن

 واجملتمع والسياسة العامة.املعرفة هي املصدر الرئيس واملؤثر والفاعل يف احلياة اليومية لألفراد  -1
التغري يف جمتمع املعرفة عبارة عن ثورة جذرية مستمرة شاملة جلميع جوانب احلياة على   -2

 املستوى احمللي والقومي والعاملي.
لبإنتاج بالنظر إليه على أنه املصدر الرئيس  يعتمد جمتمع املعرفة أساًسا على العنصر البشري  -3

 واإلبداع.
 يعمل جمتمع املعرفة حتت مظلة اقتصاد املعرفة. -4
لدى جمتمع املعرفة البنية التحتية املتينة اليت يقوم عليها أساسه االقتصادي املتني واليت   -5

 لومات والعلوم وتوصيلهاتوفر الدعم املادي لنقل املع
 تمد جمتمع املعرفة على عامل املعلوماتية.يع -6
ة، حيث جمتمع املعرفة متواصل ومرتابط بشكل جيد ومتني عرب وسائل االتصال احلديث -7

 إىل مصادر املعلومات بسهولة ويسر.ميكن ألفراده أن يصلوا 
 وتساعد يف رخائها. يهيئ جمتمع املعرفة الطرائق الضرورية جلعل العوملة ختدم البشرية -8
 اختصار بعدي ال مان واملكان بني مناطق العامل املختلفة. -9
اوت إسهامات شعوب العامل يف إنتاج املعرفة من اهلوه اليت تفصل بينها ، بينما في يد من ت-10

ألن من حيقق هذا السبق  ؛جيعل الدول املتقدمة يف هذا اجملال يف حالة سياق تكنولوجي دائم

 سيضمن سيطرة أكرب على االقتصاد العاملي.

متطلبات جمتمع املعرفة

(21)

 : 

تتطلب إقامة جمتمع املعرفة جمموعة من األسس واألركان األساسية اليت تعطي للمعرفة قيمتها 

ومثة مخسة أركان أساسية أشار إليها تقرير التنمية  .وقدرتها على التطبيق والتجديد والنماء

اإلنسانية العربية متثل متطلبات رئيسة لتأسيس جمتمع املعرفة يف العامل العربي، ميكن اجيازها 

 فيما يلي:

العتبات املؤدية إىل سبل إنتاج املعرفة واملفتاح ألبواب  باعتبارها طالق حريات الرأي والتعبريإ -1

 االبتكار واإلبداع وحليوية البحث العلمي والتطوير.
لنهوض لوإعطاء اهتمام خاص  هيف مجيع مراحل داءالنشر الكامل للتعليم وترقية جودة األ -2

 و املستمر مدى احلياة. بالتعليم العالي
بحث والتطوير يف مجيع النشاطات اجملتمعية من خالل توطني العلم وبناء قدرة ذاتية يف ال -3

 تشجيع البحث األساسي وإقامة نسق عربي لالبتكار.
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نتاج املعرفة يف البنية االجتماعية واالقتصادية من خالل تطوير إالتحول احلثيث حنو منط  -4

 املوارد القابلة للتجدد اعتماًدا على القدرات التكنولوجية واملعرفية الذاتية.
س منوذج معريف عربي أصيل منفتح ومستنري يعتمد على صحيح الدين مع النهوض تأسي -5

باللغة العربية واالعت از بالرتاث املعريف العربي واالنفتاح على الثقافات اإلنسانية اآلخرى من 

 خالل حف  التعريب والرتمجة وتعظيم االستفادة من املنظمات اإلقليمية والدولية يف هذا اجملال.
ا سبق يتضح أن جمتمع املعرفة هو ذلك اجملتمع الذي يقوم على املعرفة وتبين سياسات ومم     

عامل رئيس من  باعتبارهينظر إىل اإلنسان ، وهو ذلك اجملتمع الذي اإلبداع واالبتكار فيها

ميثل رأس املال املعريف الذي أصبح ميثل مدار  ، وذلك من منطلق كونهعوامل اإلنتاج والتنمية

 التنافس بني مجيع املؤسسات واملنظمات.

رة صيف سياق الطلبات املستمرة على املؤسسات املعا -لسبب وراء النظر ألهمية اإلبداع يرجع او

إىل أنه أصبح ضرورًيا من أجل استمرار بقاء تلك  - جمتمع املعرفةوهي تواجه حتديات عامل 

وهي تناضل من أجل التكيف والتطور للتعامل مع األسواق والتقنيات دائمة التغري سات،املؤس

(22)

 . 

مرتبطان ببعضهما   Creativityواإلبداع  Knowledgeمصطلحي املعرفة يؤكد العلماء على أنو

فاالبداع أو العملية اإلبداعية حتتاج إىل قدر كاف ومعقول من املعرفة يف املوضوع أو  ،البعض

فالرسام البد أن يعيش خالل اخلربات والتجارب اليت حترك  ،الفكرة اليت يقع عليه التفكري

ومن ثم  ؛مشاعره وأحاسيسه قبل أن يتمكن من حتويل تلك املشاعر واألحاسيس إىل لوحات رائعة

عرفة لن يكون هناك ماميكن إبداعه أو االبداع فيهفبدون امل

(23)

.  

داخل خمتلف املؤسسات يف ظل جمتمع لبإبداع واالبتكار  وجتدر اإلشارة إىل أنه يثار احلاف 

 على ذلك قادرون ينإلدراكها بأنها إن مل تكن قادرة على اإلبداع واإلبتكار فإن اآلخر ؛املعرفة

أن تتقدم وتتطور وتصبح أكثر رحبية إن أرادت إن املؤسسات فوببساطة  .رمبا يهددوا وجودهاو

فعلى حد قول عامل االقتصاد  ،بداع واالبتكارة فإنها حباجة إىل تبين ثقافة اإلوكفاءة واستدام

إن االبتكار يقدم ج رة املكافأة الرائعة أو عصا الفقر املدقع (:جوزيف شومبيرت)

(24)

. 

 اآلتي: املؤسسات التعليمية يف يف اإلبداع واالبتكار أهميةحصر  وميكن 

تكوين املهارات العلمية ، والعناية بالنواحي التطبيقية يف اجلامعة، حبيث يتاح للطالب فرصة  -1

 للقيام باألعمال الفنية واليدوية ، واإلسهام يف االنتاج ، وإجراء التجارب يف املخابر والورش.
 نتاج.اإلختلفة حتى يرتفع مستوى دراسة األسس العلمية اليت تقوم عليها األعمال امل -2

وهلذا أصبح االهتمام باالبتكار ضرورة حتمية ألي بلد يف هذا البلد الذي يتجه حنو اقتصاد 

املعرفة بسرعة فائقة ويسابق ال من ملواكبة النمو املعريف وامتالك التقنية وتصديرها

(25)

. 

 ".تشخيص للواقع " عاليمؤسسات التعليم الاإلبداع واالبتكار يف : نياملبحث الثا

إن احلاجة إىل التعليم ضرورة من ضرورات البقاء والنماء لبإنسان يف أي جمتمع ويف أي زمان 

عملية يتحول فيها الوليد البشري من جمرد كائن بيولوجي إىل كائن  هجممل فالتعليم يف ؛ومكان

وإذا كان التعليم حًقا من حقوق اإلنسان من الناحية  .وبه يتمي  عن الكائنات اآلخرى ،اجتماعي

فإنه واجب على الفرد وعلى اجملتمع من ناحية التنمية للبشر وبالبشر ،القانونية

(26)

 . 

ومن املعروف أنَّ النظام التعليمي يف أي جمتمع يؤثر على أبنائه؛ فالشعوب اليت تنشأ يف ظل 

ن خالل نشر التفاعل احلر والقدرة على إبداء الرأي نظام تعليمي يشجع على االبتكار واإلبداع م
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بكل حرية ختتلف بالتأكيد عن اليت تنشأ يف وسط نظام تعليمي متخلف يقوم على أساس 

التلقني دون االهتمام بغرس ثقافة التفاعل واحلوار اليت تنمي يف املتعلِّم مهارات االبتكار 

تمعه واملشاركة الفاعلة يف خمتلف واإلبداع اليت يتمكن بها من اإلسهام يف تطوير جم

قضاياه

(27)

. 

مناخات مليئة باملستجدات  -املعرفة  جمتمعيف ظل  -تواجه مؤسسات التعليم العالي و     

واملتغريات، وذلك نتيجة االنفجار املعريف واالنفتاح الثقايف والتطور التكنولوجي، وهو ما أثَّر يف 

النسيج الذاتي لعمليات التعليم بكافة صورها وأشكاهلا، حيث زاد من األعباء اليت حتملها تلك 

، من اإلبداع واالبتكارت اليت تعيق من حتقيق املؤسسات من حيث مواجهة التحديات والصعوبا

املالحظ أن اجلامعات يف الوطن العربي ُتعاني من غياب ثقافة البحث والتطوير واالبتكار، وهذا 

مرتبط جبملة أسباب مركبة تشمل احلوكمة وضعف االستثمار يف التعليم العام وتداعي مستوى 

امعات ألساسيات علم املعرفة. واألهم من ذلك أّن اجل اللغة العربية والتفكري الناقد والفهم العميق

تطوير  :البتكار، والذي يرتبط بعوامل متعددة، منهالبإبداع وا« مناخا»يف عاملنا العربي ال توفر

احلوكمة يف اجلامعات، وصنع القرار، وتع ي  أساليب العمل القائمة على فرق العمل والتعلم 

االبتكار، وتقبُّل اإلبداع وتجابة للبيئة، وتطوير سياسات املؤسسي، والتعاقب الوظيفي، واالس

ملاالفكار اجلديدة واحلوار احلضاري مع العا

(28)

. 

، ويكشف حتليل وضع مؤسسات التعليم العالي عن جمموعة من العوائق اليت تعوق الولوج اهذ    

 ، يأتي على رأسها:واالبتكار إىل حتقيق اإلبداع

  والتكنولوجية والمعرفية:تحدي الثورة العلمية  -1

ت ويد األفراد باملهارات  فمن الضروري يف عصر املعرفة أن تتبنى مؤسسات التعليم العالي سياسة  

عارف، وذلك استجابة جلملة من التحديات اليت تواجه التعليم العالي، واليت تتمثل يف تطور وامل

هلائل الذي متثَّل يف دخول املعريف اواالنفجار ، التعليماليت ميكن استخدامها يف تقنيات 

نرتنت كواحد من أبرز أدوات التعليم العالية األداء، فضًلا عن املنافسة العاملية يف اجملاالت اإل

رفة والبحث العلمي؛ ولذا أصبحت يف جماالت املعاالقتصادية اليت أدت إىل توجيه االستثمار 

واحلرص على ختريخ كوادر  ،املهارات البشرية مطالبة بالعمل على تطوير عليم العاليتمؤسسات ال

ع مستجدات عصر العوملة وعصر التكالت االقتصاديةاملهارات للتعامل م متتلكبشرية 

(29)

حيث  ،

، بل على نقل اخلربة من املعلمني إىل األجيال القادمةاجلامعي مل يعد كافًيا أن يعتمد التعليم 

، وخاصة وأن التعليم يف ظل ثقافة جمتمع املعرفة مفهومجذري وشامل يف تغري حيتاج األمر إىل 

ولكنه تعليم مستمر يسمح حبق االختيار وحرية  مبرحلة اجلامعة فقط التعليم مل يعد مرتبط 

وهو الوسيلة الفاعلة  ،وأصبح هو احملرك األساسي ملنظومة التنمية االجتماعية الشاملة ،االختالف

جياد فرص العمل املتاحه يف اإلنتاج كثيف املعرفةإن نسان من اخلربات والقدرات وملتمكني اإل

(30)

 . 
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 :عليميةالت النظمنقص اإلمكانيات وتخلف  -2

عليم يف البالد إىل أنَّ الت" مستقبل التعليم وتعليم املستقبل( يف كتابه "حارب)فقد أشار      

ميكن أن نبدأ قرًنا ال اج إىل وقفة وتأمل ومراجعة، كما حيتاج إىل دعم ومساندة، فتالعربية حي

، كما أشار إىل أنَّ احلياة الرتبوية يف العامل العربي تعاني عليميجديًدا مبا حنن عليه من واقع ت

عن عدم توفر فرص التعليم اجليد ألبنائها من خالل اكتساب  امن نقص اإلمكانيات، فضًل

املهارات ووسائل التعليم الذاتي

(31)

.  

؛ ألنه بعيد د أنه يكرِّس قيم اخلضوع والتجمديف اجملتمع املصري فسنجوإذا تطرقنا إىل التعليم 

كل البعد عن غرس قيم االستكشاف وحرية النقد والتفكري، فضًلا عن أنه ال يعد خرجيني 

ميلكون األدوات الالزمة للتعامل مع سوق العمل

(32)

، فعلى الرغم من اجلهود اليت ُبِذلت من أجل 

إصالح منظومة التعليم اجلامعي يف السنوات السابقة، فما زال التعليم املصري يعيش حتت مظلة 

يتضمن تقديم املعلومات مبعرفة خبري يتمثل يف شخصية املعلم واستيعاب الذي  التعليم التقليدي

كما أن املواد معدة خصيًصا بصورة  ،ا وقت الدرساملتعلم جملموعة حمدودة من املعرفة يتسع هل

ويف هذا اإلطار يكون  ،يسمى باإللقاء على آذان اجلميع من طلبة العلم تالئم احملاضرة أو ما

وجيب أن يكون لديه كل األجوبة على كل األسئلة وبهذا  ،املدرس خبرًيا مفوًها يقوم بالتلقني

يب أو وعاء يفرتض فيه أنه قادر على استيعاب كل ما فله اليد الطوىل أما الطالب فهو متعلم سل

يلقنه له املدرس

(33)

هذا فضًلا عن املناهج اليت تتسم باجلمود والتخلف وعدم تنمية اجلوانب  .

املبدعة لدى الطالب

(34)

. 

ستخدام تلك األساليب الرتبوية القائمة على التلقني واحلفظ والضغط وغين عن البيان أنَّ ا

فضًلا عن الع وف  ،لدى الطالب املواهب وقتل روح اإلبداع واالبتكار خنقيؤدي إىل والكبت والقهر 

سواء من حيث مستوى  ؛األمر الذي يرتتب عليه تدني مستوى اخلرجيني ،عن مداومة التعليم

مما يعين أننا نسلم أقدارنا ألجيال غري مهيأه  ،ت التعليم األساسيةمهارامن حيث  مالتحصيل أ

القائم على املعرفة واإلبداع فيها لالنتقال مبجتمعاتها إىل عصر املعلومات

(35)

. 

وي داد األمُر خطورًة إذا وضعنا يف االعتبار أننا نتحدث عن مؤسسات التعليم العالي اليت تستوعب 

تقع  يتشكِّل القوة األعظم يف دميغرافية اجملتمع املصري، واليت تالشباب العدًدا كبرًيا من فئة 

وهو ما يوجُب  مسئولية محل لواء اجملتمع واملساهمة يف تطويره يف املستقبل القريب، اعليه

بداع واالبتكار وا جلَّ اهتمامهم حنو غرس قيم اإلعلى القائمني على أمر التعليم العالي أْن يوجه

الفاعلة يف خمتلف مؤسسات التعليم العالي حتى يتسنى ختريج أجيال قادرة على واملشاركة 

االبتكار واإلبداع ومسلحة بأدوات التكنولوجيا احلديثة تتمكن من املساهمة يف تقدُّم اجملتمع 

الذي يأتي على رأس خصائصه أنه عصٌر جيعل من البشر املصدر الرئيس يف  يف عصر املعرفة

تتسم بدقة عالية من الشباب اليت ، خاصًة وحنن أمام فئة بداع واالبتكاراإلنتاج وحتقيق اإل

؛ نظًرا ملا تتسم به تلك املرحلة العمرية من قابلية للنمو يف النشاط واحليوية والديناميكية

جانب القدرة على استيعاب  النواحي اجلسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية والتعليمية إىل

بتكار إذا ما توفرت هلا الظروف املالئمة لتحقيق ذلكبداع واالقيم اإل

(36)

. 
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 شاشة منظومة التعليم العالي:ه -3

حتى وإن وجدت فروق عامة باهلشاشة والضعف، حيث يتسم التعليم العالي يف البالد العربية      

 وتفاوتات بني األقطار املختلفة، وذلك نتيجة لضعف نوعية املخرجات وعدم القدرة على املنافسة

اليت تفرضها ظاهرة العوملة

(37)

 - موقع )ويب أوميرتيكس(وضعها ، وبالنسبة ملصر، فإنَّ القائمة اليت 

مقدار التأخر يف تلك املؤسسات تفصح عن  -ي برتتيب مستوى اجلامعات واملعاهد حول العامل ِنْعامَل

والتقدم باملستوى التعليمية املصرية. ويرتك  هذا الرتتيب على قدرة اجلامعات على نشر العلم 

م 2015، وهو الرتتيب الذي يبدو متوافًقا مع تقرير التنافسية العاملية لعام ثقايف للطالبالفكري وال

( من 139ى االقتصادي العاملي، والذي حصلت مصر خالله على على )دوالذي يصدر سنوًيا عن املنت

( دولة على مستوى العامل يف جودة التعليم140أصل )

(38)

.  

  :نظام إدارة اإلبداع في مؤسسات التعليم العالي ضعف -4

ويقصد بها سلسلة اخلطوات الرشيدة واملستعملة يف حتديد اإلبداعات والكفاءات واملواهب 

واستقطابها وتطويرها

(39)

 إىل مساواةيف مؤسسات التعليم العالي ، وقد أدى عدم وضوح تلك اإلدارة 

ور اإلنتاج اإلبداعي واالبتكار املميَّ فرص ظه ما قللبغريهم، وهو  املبدعني

(40)

، فمن املعروف أن 

ج ًءا كبرًيا من حتسني مدخالت التعليم العالي يتمثل يف إعطاء األولوية لذوي املهارات والقدرات 

العالية، حيث يرتتب على ذلك حتسني خمرجات العملية التعليمية، وذلك عن طريق ختريج 

وتفيد وطنها وتسهم يف تطورهتستطيع أن تبدع كفاءات مبدعة 

(41)

. 

 شبه تام بين التعليم وسوق العمل:نفاال اال -5

من انفصال ناتج التعليم الرمسي عن مطالب سوق العمل وغياب  تشكو معظم نظم التعليم العربي

تتطلبه مشاريع التنمية وأهدافها.  وبني ماالعاملة  حاجة القوىالتنسيق بني التخطيط للتعليم و

 ،ال وفًقا حلاجاتنا الفعليةلدينا لطاقة التعليم املتاحة  ومبعنى أوضح حنن منارس التعليم وفًقا

ويف ظل فلسفة  ،زالت حتتقر العمل اليدوي وحتت ضغوط من الفلسفة االجتماعية السائدة اليت ما

ية واملهارات العمليةج  قاسية بني املعارف النظرواتربوية خاطئة تضع ح

(42)

. 

 :عدم فاعلية البحث العلمي -6

سواء داخل اجلامعات أو املعاهد يوصف البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العالي بعدم الفاعلية؛ 

وانفصاله عن املشاكل العملية اليت تعاني منها قطاعات اإلنتاج واخلدمات،  والبحثية العلمية

مهمتها الثانية اليت  تغفلليمية وإىل الرتكي  على مهمتها التعتسعى حيث جند معظم جامعاتنا 

 ،وإنتاج املعرفة اجلديدةعن املهمة التعليمية أال وهي البحث العلمي ومتطلباته ال تقل أهمية 
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ان ما تضمر قدراتهم فمعظم أساتذة اجلامعات يف الدول العربية يع فون عن البحث العلمي وسرع

معظم مبعوثينا يف اخلارج يتخصصون يف جماالت أغلبها بعيد  ذلك أن على ممارسته. أضف إىل

وخري دليل على ذلك ندرة البعثات لعلماء الكمبيوتر الصلة عن تلك اليت تهم جمتمعاتهم، 

ومهندسيه يف جماالت معاجلة اللغة العربية آلًيا ونظم املعلومات

(43)

هذا فضًلا عن عدم وجود  .

يلهم مبصادر املعلومات املتجددة ومتووتنمية قدراتهم نظم متطورة إلعداد أعضاء هيئة التدريس 

 تقليل فرص االحتكاك العاملي مع نظرائهم يف اجلامعات واملعاهد العليا املتقدمةمن أجل 

(44)

. 

وبذلك يتضح أن الوضع الراهن للتعليم اجلامعي يكشف عن جمموعة من املعوقات اليت حتول 

وحنن لسنا املعريف يف مؤسسات التعليم العالي، وهذا أمر غري مقبول، خاصة دون حتقيق اإلبداع 

رها خالل حيث إن منو الدول وتطو ،فقط يف عصر املعلومات وإمنا يف عصر الكفاءة والفاعلية

يعتمد بشكل كبري على القدرة اليت تكتسبها الدول يف جمال استخدام احلادي والعشرين القرن 

املعرفة ورفع مستوى الكفاءة وذلك جلعل اقتصادها أكثر إنتاًجا وأفضل قدرة على التنافس

(45)

. 

 :يف مؤسسات التعليم العالي اإلبداع واالبتكار حتقيق االتجم: ثالثاملبحث ال

ف بالثورة العلمية واملعرفية اليت أحدثت تغريا كبريا يف عصر يتص يعيش العامل اليوم يف

مجيع جماالت احلياة، حيث لعبت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوًرا هاًما وتفاعليا مع 

اإلنسان، ف ادت من القدرة العلمية له، وارتفع االنتاج يف مجيع اجملاالت، وأصبح اإلبداع والبحث 

أصبح التنافس بني اجلامعات صفة بارزة لعصر الذي نعيش فيه، كما ن مرتك ات االعلمي م

(46)

، 

حيث ينظر للجامعة على أنها صانعة املعرفة وبيئة خصبة حمتضنة لبإبداع واالبتكار يف شتى 

بل أصبح هدف اجلامعة  ،لم تعد املعرفة هي الغاية املقصودة للجامعةف ،جماالت العلوم اإلنسانية

 ،خدمة اجملتمعوحتقيق االبتكار فيها من أجل املساهمة يف تنامي املعرفة وتوظيفها يتمثل يف 

حيث تبدلت أدوار التعليم العالي يف ظل جمتمع املعرفة إىل جمموعة من األنشطة العريضة اليت 

تساعد يف بناء اجملتمعات الدميقراطية القائمة على املعرفة واليت تشمل دعم االبتكار بتوليد 

وهذا هو الدور الفاعل يف حتقيق التنمية  ،س مال بشريأة اجلديدة واإلسهام يف تكوين راملعرف

اجملتمعية يف جمتمع املعرفة

(47)

النظرة االجتماعية واالقتصادية للتعليم هذا فضًلا عن تغري  .

لى شباع ألفرادها إىل النظر إليه عخدمة استهالكية تقدمها الدولة لتحقيق اإلمن كونه جمرد 

فقد أكد مارشال  ،، ملا له من دور فعال يف عملية التنميةاأنه استثمار حيقق عائًدا اقتصادًي

Marshall  على ضرورة االهتمام باإلنفاق التعليمي بوصفه استثماًرا قومًيا، فقيمة ما ينفق على

التعليم سواء من طرف الدولة أو األفراد ال جيب أن يقاس بالعائد املباشر من هذا االستثمار فقط، 

أكثر بل جيب أن يؤخذ يف االعتبار العائد غري املباشر، حيث يتيح التعليم ألفراد اجملتمع فرًصا 

وأوسع للكشف عن قدراتهم ومن ثم تنميتها

(48)

مناخ تنظيمي مالئم وبيئة وذلك يف ظل  ،

مما يساعد على تنمية ات الرتاكمية املكتسبة ونقلها، تفاعلية تسهم يف ربط املعارف واخلرب

كيان تفاعلي مثلها مثل خمتلف  عتبارهااه يف مؤسسات التعليم العالي باإلبداع وتطوير

تمع، ومن ثم رفع قيم اإلبداع لديها بوصفها املوارد األساسية يف تطوير خمرجات مؤسسات اجمل

 كل مؤسسةالعملية التدريسية ويف احلصول على مشروعات تعتمد على أفكار إبداعية حتقق ل

، خاصة يف ظل ملؤسسات اآلخرىرحبًا ماديًّا ميكنها من تنفيذ سياساتها وميي ها عن غريها من ا

منبثقة  تتسارع فيه اجلامعات والكليات وتتنافس من أجل حتقيق م ايا تنافسيةهذا العصر الذي 
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من قبل اهليئة القومية لضمان جودة  على اجلودة واالعتمادمن أفكار إبداعية من أجل احلصول 

تغريت طبيعة االقتصاد ليصبح اقتصاًدا معرفًيا، فصناعة املعرفة واإلبداع  فقد، التعليم العالي

ء عقل اإلنسان وتطويره، وزيادة كفاءته يف العمل، وهو األمر الذي جعل رأس مال تستهدف إثرا

ميكن أن ميلكها الطالب  ابتكار معريفمؤسسات التعليم العالي يتمثل فيما يتوافر لديها من 

وأعضاء هيئة التدريس، وبالتالي فإن جودة هذه املؤسسات باتت تتحدد مبدى قدرتها على 

بفاعلية، وخاصة بعدما أصبح مدار التنافسية بني تلك ة واستخدامه عرفحتقيق اإلبداع يف امل

اإلبداع قيم املؤسسات يعتمد بشكل رئيس على املوجودات الفكرية اليت تع ز من حتقيق 

املستمر

(49)

. 

حتقيق مع ت ايد أهمية املعرفة وت ايد أهمية  -أصبح ل اًما على املؤسسات التعليمية ومن هنا 

أن تنظر يف إمكاناتها املعرفية  -حج  مكان متقدم يف جدول املنافسة من أجل التمي  واإلبداع 

 من أجل حتقيق اإلبداع واالبتكار املعريف، وذلك يف اجملاالت اآلتية:

 في صياغة الرؤية والرسالة في ظل العولمة والمعلوماتية:داع بأوال: اإل

املؤسسي يف مؤسسات التعليم العالي تقاطع املشروع الوطين للتنمية مع رسالة  داعبيتضمن اإل

العام، وتطوير اجلامعة ورؤيتها، حبيث تسهم يف توطني املعرفة وتع ي  الصناعات ودعم القطاع 

ج طلبة هلم والء للجامعة ولألمة وملشروع يختريتم حبيث  ،قدم قيمة مضافةالذي ي االبتكار

رؤية ورسالة مؤسسات التعليم العالي حيتاج إىل الشاملة؛ ولذا فإن صياغة  النهضة والتنمية

االبتكارحتقيق اإلبداع وبناء املشروع الوطين للتنمية و عناصر مبتكرة ومبدعة تسهم يف

(50). 

عن  اسرتاتيجيات الرؤية والرسالة امُلَصاَغَتْين، وذلكتنفيذ العمل يف إطار السعي حنو كما جيب 

زيادة وعي وثقافة العاملني باجلامعة على كل املستويات والفئات بأهمية املعرفة ودورها يف  طريق

حتديد املوقع التنافسي للجامعات يف الوقت احلاضر واملستقبل وتأسيس ثقافة املعرفة مبا 

يتضمنه من قيم تؤكد على روح الفريق والثقافة والتعاون واإلبداع واالبتكار واألفكار 

اخلالقة

(51)

. 

 في تطوير المناهج وطرق التدريس التفاعلية: داعبثانيا: اإل

ومفتوحة  يف توفري مصادر معرفية هائلة ات احلديثة يف جمتمع املعرفةالتقني فقد أسهمت

يتعيَّن على مؤسسات التعليم العالي اإلفادة منها؛ ولذا جيب العمل على    Open Source عللجمي

وهو أمر أصبح  ،التقنيات احلديثةتلك تأهيل املعلم اجلامعي بكل املراحل اجلامعية الستخدام 

وذلك من خالل  ،ثقافة البحث ومهارات التواصلغرس ضرورة لتع ي  التفكري الناقد وميثل 

ملا هلا من فوائد كبرية يف التعليم على مستوى  ؛تطبيق تقنيات االتصال واملعلومات يف التعليم

ويرتبط ذلك بضرورة التوسع يف نشر التعليم عن  .طالب واملعلم واإلدارة التعليميةال

؛ فضًلا عن أنه ملا له من فوائد كبرية يف التعليم املستمر مدى احلياة ؛Distance-Learningبعد
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أدوات مواصلة املعرفة املتعمقة مبا يعين االستغالل الناجح هلذا النوع من التعليم ميثل أحد 

على أن يكون ذلك بالتكامل مع منظومة التعليم  ،لكرتونياستخدام تقنيات التفاعل اإلخاصة 

 مبا يؤدي إىل بناء منظومة متكاملة ومتناغمة داخلًيا ،التقليدية

(52)

 

كما جيب على مؤسسات التعليم العالي أن تنوع يف براجمها وأساليبها لتهيئة الطالب ملواكبة      

وأن تعدهم لسوق العمل باكتساب العديد من املهارات  ،متطلبات الوظيفةالتغريات املستمرة يف 

لبإسهام يف إحداث تغيري  ؛ومنها: القدرة على التفكري الناقد واالبتكاري، وتقبل املسئولية

والتحلي بدرجة من املرونة وااللت ام واالهتمام بالتعليم املستمر ،مستقبل أفضل ملموس حنو

(53)

 

 :العلميالبحث في  ثالثا: اإلبداع

مؤسسات التعليم العالي بوصفها حيث يعد البحث العلمي أحد املهام الرئيسة اليت تقع على عاتق 

تلك املؤسسات لن وظائف . هذا فضًلا عن أنَّ تسعى إىل تنمية املعرفة وإمنائها وتطويرها مؤسسات

القائم على إنتاج املعرفة  باعتباره ،هتمام بالبحث العلمي وتطويرهبفعالية دون اال تتحقق

لذا و ؛مشكالت اجملتمع وقضاياه خلدمة أهداف التنمية مبتغرياتها املختلفةحل وتطويرها وعلى 

طورها من حيتل مكانة بارزة يف النهضة العلمية وتتل مكانة هامة يف جمتمع املعرفة، وفهو حي

اليت  طموحات وتطلعات األمم اليت تسهم يف تلبية تهم املبتكرةاضافخالل مساهمة الباحثني بإ

ومبقدار تنفيذ املشروعات البحثية وبراعات  يقاس تقدمها مبقدار تقدمها العلمي والتكنولوجي

االخرتاع يف خمتلف النواحي واجملاالت

 (54)

. 

على اجلامعة تطوير البحث العلمي وفًقا ملنظور مفهوم جمتمع تأسيًسا على ذلك فإنه جيب و

 :وذلك من خالل ،اإلبداع واالبتكاروسياسات املعرفة 

والعمل على تنميته  املتخصص ألعضاء اهليئة التدريسيةواإلنتاج البحثي األصيل تشجيع  -

 .وزيادته
 نشر ثقافة البحث العلمي لدى الطالب منذ السنوات األوىل هلم يف اجلامعة. -
 حنو حتقيق التنميةتوجيه البحث العلمي  -

(55)

.  
تعمل على  أن -يف ظل جمتمع املعرفة  -يتعني على مؤسسات التعليم العالي يف ضوء ذلك و    

تطوير نظام التعليم العالي؛ ليكون مواكًبا للصحوة التكنولوجية اهلائلة، مع االهتمام بتنمية 

الرغبة يف احلصول على املعلومات من كل الوسائل املتاحة، ويف البحث العلمي وترسيخ خطواته 

العلمية

(56)

حنو التطبيق املرتبط بالصناعات وحاجات اجملتمع، فهناك فرص  يهتوج ، مع

لتوظيف نتائج البحوث التطبيقية يف جمال الصناعات املختلفة، كالصناعات التحويلية 

(57) .وصناعات التغذية، وحتلية املياه، وإنتاج الطاقة املتجددة وغريها

 

 ا: االبتكار في تطوير الشراكات البحثية:رابعً

إن األحباث املشرتكة ميكن تع ي ها عرب الشراكات وفرق البحث املشرتكة والتحالفات العلمية،      

خاصة يف ظل استثمار ممي  يف مراك  البحث العلمي املوجودة يف الدول العربية بوجه عام ويف 

مصر بوجه خاص

(58)

إجراء عقود ووذلك من خالل العالقات بني اجلامعة ومنظمات األعمال ، 
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يف مشاريع وأحباث تطبيقية مشرتكة بني الطرفني بهدف نقل املعرفة من أقسام ومعامل شراكة 

كات اوخمتربات اجلامعات إىل التطبيق العملي يف قطاع األعمال، فضًلا عن منح اجلامعات للشر

الصناعية الرتاخيص باستغالل حقوق امللكية وبراءات االخرتاع وامللكية الفكرية املتولدة يف 

مبا حيقق اإلبداع وإنتاج منتجات جديدة اجلامعات

 (59)

. 

  :خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في تعزيز مبادرات داعبا: اإلخامسً

لديه ثقافة غنية يف الرتاحم  -واملصري بوجه خاص  –إن اجملتمع العربي بوجه عام      

للتصدي    Social Innovation   حتفي  االبتكار االجتماعي علىواخلدمة العامة، وهذا يساعد

لقضايا الفقر والبطالة والصحة والتعليم والالجئني والعمل االنساني

(60)

حيث تعد خدمة اجملتمع  .

تعمل  ، وذلك من منطلق أنهاأحد أهم األدوار اليت تقوم بها اجلامعة يف خدمة جمتمع املعرفة

اجلامعة  وهو ما يتطلب خروج ،باستمرار على تطبيق املعرفة وتوظيفها خلدمة اجملتمع وتطويره

وهو ما  ،لتتفاعل معهاخلارجي أسوارها إىل اجملتمع  داخلالعمل املتمثل يف دورها التقليدي  من

عرفة مبتطلبات جمتمع املعرفة اجلديد املتمثلة يف التعلم واإلنتاج والتقنيات وامليرتبط 

فقد تشمل خدمة أعضاء هيئة التدريس  ،وتتنوع جماالت خدمة اجملتمع .صادرها املتعددةمب

أو املشاركة يف الندوات واألنشطة  ،كالقيام باألحباث املشرتكة ،للمجتمع احمليط باجلامعة

 ،كالقيام بالبحوث اليت تعاجل مشكالت اجملتمع ، أو تقديم اخلدمة للمجتمع الكبري،اجملتمعية

وتأهيل القيادات اجملتمعية ،وتقديم املشورة واخلربة ملؤسسات الدولة

(61)

. 

إذ عن طريقه  ؛حموًرا أساسًيا يف البناء التعليمي للمجتمعميثل التعليم العالي  ومن هنا فإن     

وأصبح اجملتمع وحاجاته ومشكالته رافًدا أساسًيا من روافد العملية  ،تنفذ أكثر املشروعات التنموية

خبدمة اجملتمع احمليط بها  ارتباط رسالة املؤسسة وأهدافها حيث أصبح، التعليمية يف اجلامعة

وقدرتها على حل مشكالته وقضاياه شرًطا أساسًيا لنجاح أي جامعة وحيازتها لثقة أفراد اجملتمع 

 ومؤسساته

(62)

. 

 في مجال األنشطة الطالبية: داعب: اإلدسًاسا

إن النشاط الطالبي يف مؤسسات التعليم العالي يعترب ج ًءا ال يتج أ من العملية التعليمية؛ ملا له 

من دور يف ترسيخ قيم التعليم الذاتي وتنمية شخصية الطالب وثقل مواهبه وإشباع حاجاته 

قادًرا على التصرف يف املواقف املختلفة وقادًرا النفسية وإضفاء مسة القيادة عليه حبيث يكون 

على التفكري السليم

(63)

يعتربان  للذين؛ ألن هذا النشاط حيتوي على عنصري التجريب واملغامرة ا

يكتشف الطالب بأن لديه موهبه قد تساعده يوًما يف  وسيلة للوصول إىل اإلبداع؛ فرمبا ال

ممتاز، فإن هذا اليشفع له بأن يكون إنساًنا ناجًحا إن اجتهد وحصل على تقدير وحتى و  ،حياته

ورمبا يف احلياة املهنية يتفوق عليه زميل كان ذا  ،شخصية قيادية اومبدًعا يف عمله وأن يكون ذ
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وهلذا فإن البحوث على جمموعة من العينات املعاصرة تشري  ؛ممارس لألنشطةلكنه تقدير أقل و

جاح املهينإىل أن التفوق الدراسي ال ينبئ بالن

(64)

. 

ل على حتقيق اجلودة الفعلية اليت أن تعم وهكذا يتضح مما سبق أنه على مؤسسات التعليم العالي

والبحوث  ،والربامج التعليمية ،مثل املناهج الدراسيةيع وظائف التعليم وأنشطته، شمل مجت

 ،والتعليم الذاتي الداخلي ،وتوفري اخلدمات للمجتمع احمللي ،ى واملرافق، واملبانوالطالب ،العلمية

تلبية املنتج التعليمي للمتطلبات  تضمنمواتية لبإبداع واالبتكار ذلك من أجل خلق ظروف و

يف ظل جمتمع املعرفة ،بلوغ املستوى الذي نسعى لبلوغهمن الطالب كن اليت مت

 (65)

، وهو األمر 

 حتقيق اإلبداع واالبتكار، الذي جيعل التعليم واحًدا من العوامل اليت هلا مسئولية مباشرة يف

وذلك باعتباره عملية تهدف إىل تطوير معارف األفراد وخرباتهم فضًلا عن جتديدها؛ إذ إنَّ 

غايته ال تتوقف عند تلقني املعلومات واملعارف واملفاهيم النظرية، بل ينبغي أن يقدم لألفراد 

منوذًجا متكامًلا للحياة

(66)

ميكنهم من إعمال العقل من أجل إحداث التغيري حنو األفضل، وهو ما  

عبَّر عنه الفيلسوف )مراد وهبه( بـ " تسريع الفكر"؛ أي تدريب الطالب على إجياز الفكرة يف عبارة أو 

اثنني دون  اإلطناب فيها، باإلضافة إىل تدريبهم على عملية التأليف واإلبداع

(67)

 . 

  ثالثا: خاتمة البحث:

"دور مؤسسات التعليم العالي يف تنمية اإلبداع واالبتكار يف حاول البحث أن يناقش موضوع      

مؤسسات  وذلك يف حماولة لبإجابة على تساؤل رئيس مؤداه: هل متتلك "ظل جمتمع املعرفة

التعليم العالي حالًيا مقومات حتقيق اإلبداع واالبتكار؟ وما اجملاالت اليت ميكن هلا أن تنمي 

جاءت على النحو التالي  النتائج بعدد من -يف النهاية  -وقد خرج البحث اإلبداع واالبتكار فيها. 

 وهي:

و تالحق  العوملة وذلك على أثر بروز ظاهرة ،يوصف اجملتمع احلالي بأنه جمتمع املعرفة -1

رة االتصاالت و وما يعرف يثاإلبداعات واالبتكارات يف خمتلف املؤسسات واملنظمات؛ حيث ظهر 

 تكنولوجيا املعلومات والثورة املعرفية.
يأتي على رأس مسات جمتمع املعرفة أن املعرفة أصبحت املصدر الرئيس يف حياة األفراد  -2

العنصر البشري ميثل أهم عوامل اإلنتاج بإعتباره املصدر الرئيس القادر واجملتمعات وهو ما جعل 

 على اإلبداع واالبتكار.
ضعف قدرة مؤسسات التعليم العالي حالًيا على توفري متطلبات حتقيق اإلبداع واالبتكار  -3

وتنميتهما: وذلك يرجع إىل اعتمادها على نظم تعليمية تتسم مناهجها باجلمود والتخلف 

افة احلفظ والتلقني؛ حبيث ال تسمح بالتعليم اإلستكشايف الذي يرك  على تنمية وغرس ثق

حصر البحث العلمي داخل نطاق أسوار مهارات التعلم املستمر واإلبداع واالبتكار. هذا فضًلا عن 

 اجلامعات وعدم التوسع يف ربطه باجملتمع وقضاياه ومشاكله.
بداع واالبتكار العالي حتقيق اإلوجود العديد من اجملاالت اليت تستطيع مؤسسات التعليم  -4

أن تتوفر القيادة الواعية اليت تسعى إىل العمل على حتسني الوضع  وتنميتهما فيها شريطَة

ومن هذه اجملاالت: املناهج الدراسية وطرق التدريس، والبحث  .احلالي وحتقيق اإلبداع واالبتكار
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علمي املوجه حنو التطبيق، والشركات البحثية املتصله باجملتمع والعامل اخلارجي، واألنشطة ال

 الطالبية.
 اآلتية: التوصياتواستناًدا إىل تلك االستنتاجات السابقة مت وضع        

 ضرورة تطوير النظم التعليمية يف مؤسسات التعليم العالي وفق مقتضيات جمتمع املعرفة. -1
توجيه حنو التطبيق عن طريق ربطه العلمي وتوفري البنية البحثية الداعمة له ودعم البحث  -2

 بقضايا اجملتمع ومشاكله.
الرياضية والرتوحيية  سسات التعليم العالي بالتجهي ات الالزمة ملمارسة األنشطةؤت وييد م  -3

ثقافتهما يف عتبارها شريك مع عملية التدريس يف حتقيق اإلبداع واالبتكار وغرس ااملختلفة ب

 نفوس الطالب.
التقليل من الضغوط اليت تصاحب العملية التعليمية وذلك عن طريق الرتكي  على مهارات  -4

التعليم واإلبداع، فضًلا عن توجيه االختبارات اجلامعية حنو قياس املهارات وعدم االقتصار على 

 قياس مهارة التذكر واحلفظ.
يف تنمية تلف مؤسسات التعليم العالي؛ ألهميتها ضرورة إنشاء مراك  إلدارة املعرفة يف خم -5

الطالب ذوي املهارات والقدرات إنشاء مراك  تعمل على استقطاب فضًلا عن  السلوك اإلبداعي

 .مهاراتهم وإعدادهم ليكونوا شخصيات قيادية داخل اجملتمعدعمهم وتنمية العاليةٍ من أجل 

 رابعًا: المراجع:

التحديات العاملية اليت تواجه التعليم اجلامعي باململكة العربية السعودية من وجهه نظر أمحد حسن صاحل:  .1

 م.2015، 2، ع 35أعضاء هيئة التدربس، جملة احتاد اجلامعات العربية للبحوث يف التعليم العالي، مج
عات املصرية ، حبث أشرف السعيد أمحد حممد: أدوار رؤساء األقسام األكادميية لتطبيق إدارة املعرفة باجلام .2

التعليم مدى احلياة، جملة  -اإلتاحة -مقدم يف املؤمتر الدولي التاسع: التعليم يف مطلع األلفية الثالثة: اجلودة

 م.2010، 2العلوم الرتبوية، جامعة القاهرة، مج 
 م.2004بيرت دركر: فن اإلدارة، تعريب عبد اهلادي امليداني، مكتبة العبيكان،   .3
 م.2004توني: بيرت داركر مطور الفكر اإلداري، ترمجة: مروان أبو حبيب، مكتبة العبيكان، الرياض، جون إي فالهر  .4
جيمس أم هيجن : جتدد أو تبدد، مقارنة بني أسرار االبتكار يف الشركات األمريكية واألوربية واليابانية، جملة  .5

 م.1996، نوفمرب 21عة، العدد إدارة االبتكار، السنة الراب
دين حسن عطية: تصور مقرتح لتطور جودة برامج البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية يف ضوء حسام ال .6

مقومات جمتمع املعرفة واالجتاهات احلديثة املعاصرة، حبث يف املؤمتر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعليم 

 .م2012ة والثقافة والعلوم، تونس، العالي، املنظمة العربية للرتبي
دي زقاي: منوذج معوقات االبتكار يف قطاع التعليم العالي من منظور طالب املاسرت، دراسة حالة كلية محي .7

، 2العلوم االقتصادية جامعة سعيدة، باستخدام أسلوب التحليل املشرتك، جملة األحباث االقتصادية جامعة البليدة 

 .م2016، جوان 14العدد 
العالي اجل ائرية يف بناء جمتمع املعرفة، دراسة ميدانية ألهم خالدة هناء سيدهم: دور مؤسسات التعليم  .8

 .م2013املكتبات اجلامعية اجل ائرية بني اسرتاتيجيات النجاح ورؤية مستقبلية للتكامل، 
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خالد حسن علي احلريري: العالقة بني اجلامعات والقطاع اخلاص دورها يف حتقيق التعليم العالي يف  .9

دم يف املؤمتر العلمي الرابع: جودة التعليم العالي حنو حتقيق التنمية املستدامة، اجلمهورية اليمنية، حبث مق

 م.2010جامعة عدن، اليمن، 
خالد بن سعد بن حممد السليمي: منوذج مقرتح لنظام التعليم العالي االهلي يف ضوء جتربة بعض الدول  .10

 .م2010العربية، مطبوعات جامعة أم القرى، األردن، 
تعليم يف ظل االقتصاد املعريف، خلود قاسم: التعليم يف ظل االقتصاد املعريف، مقال يف جريدة خلود قاسم: ال .11

 م.2017اإلدارة اليوم، ابريل 
دين كيث ساميننت: العبقرية واإلبداع والقيادة، ترمجة شاكر عبد احلميد، اجمللس الوطين للثقافة والفنون  .12

 م.1993، 176واآلداب سلسلة عامل املعرفة ، الكويت، العدد
 .م2001جملمع الثقايف، أبو ظيب، سعيد عبد اهلل حارب: مستقبل التعليم وتعليم املستقبل، ا .13
 .م2006لنشر والتوزيع، عمان، سليم بطرس جلدة وزيد منري عبوي: إدارة اإلبداع واإلبتكار، دار كنوز املعرفة ل .14
؟ ، مقال يف جريدة اإلدارة اليوم، عدد سهري صفوت: حوار عن كيف ميكن االرتقاء جبودة التعليم اجلامعي  .15

 م.2017ابريل 
سهري صفوت وآخرون: حنو صياغة خطة شاملة لتنمية الشباب، الناشر مؤسسة األمري حممد بن فهد للتنمية  .16

 .م 2017االنسانية اململكة العربية السعودية و املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية، 
 .2005لنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة واملعرفة اإللكرتونية، دار اليازوري العلمية لعبود جنم :  .17
 .م1993، 2والعنف، دار املعارف، ط علي ليلة: الشباب العربي تأمالت يف ظواهر اإلحياء الديين .18
قاهرة، والثقافة، ال مارك دودجسون وديفيد جان: االبتكار ، ترمجة زينب عاطف سيد، مؤسسة هنداوي للتعليم .19

 م.2014
الرتبية ،  حممد مخيس حرب: تطبيق إدارة املعرفة باجلامعات لتحقيق التمي  يف البحث الرتبوي، كلية  .20

 جامعة االسكندرية.
نوال منور: كفاءة أعضاء هيئة التدريس وأثرها على جودة التعليم العالي، رسالة ماجستري، كلية العلوم  .21

 م.2012قسنطينة،  -ريمنتواالقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 
حممد سيد أبو السعود: تطوير التعليم ودوره يف بناء اقتصاد املعرفة، حبث مقدم للمؤمتر األول للتعلم  .22

 م.2009قبل، الرياض، مارسااللكرتوني والتعلم عن بعد: صناعة التعلم للمست
 م.1979حممد عاطف غيث: قاموس علم االجتماع، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  .23
دراسة حالة على كلية طب األسنان  -حممد كيال وميسون دشاش:املنهج التشاركي يف إصالح املناهج األكادميية .24

سوريا، حبث منشور ضمن أعمال املؤمتر اإلقليمي العربي حول التعليم العالي املوسوم بـ" حنو فضاء  -جامعة دمشق

 .م2009القاهرة، يونيو عربي للتعليم العالي: التحديات واملسؤوليات االجتماعية"، 
يناير ومستقبل التعليم يف مصر"  25مراد وهبة: رؤية فيلسوف ملصر ما بعد الثورة، ضمن أعمال مؤمتر " ثورة  .25

 .م(2013يوليو  14-13يف الفرتة )  املنعقد يف معهد الدراسات الرتبوية جبامعة القاهرة
 .67، ص2010، وحاالت عملية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانإطار نظري  –أبو شيخة: إدارة املوارد البشرية نادر  .26
داب، الكويت، نبيل علي: العرب وعصر املعلومات، سلسلة عامل املعرفة ، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآل .27

 م.1994إبريل 
يسة لتشكيل  دراسة للروافد الرئ _إدوار أديب: الثقافة السياسية للشباب اجلامعي يف اجملتمع املصري  أتنش .28

 م.2009الثقافة السياسية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
نعيمة حممد أمحد: ضمان جودة التعليم العالي يف إطار جمتمع املعرفة، املؤمتر العربي الدولي السادس لضمان  .29

 .م2016جودة التعليم العالي، 
مقدم يف املؤمتر القومي السنوي التاسع نوال نصر: العالقة بني التعليم العالي وعامل العمل يف مصر، حبث  .30
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معي، جامعة عني رؤية مستقبلية، مرك  تطوير التعليم اجلا -العربي األول: التعليم اجلامعي العربي عن بعد

 م.2002، مشس، القاهرة، مصر 
دول، نيفني حسني حممد: دور االبتكار واالبداع املستمر يف ضمان املرك  التنافسي للمؤسسات االقتصادية وال .31

 م.2016دراسة حالة دولة االمارات، ىادارة التخطيط ودعم القرار ، اغسطس 
 م.2007للنشر والتوزيع، القاهرة  ياسر الصاوي: إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، دار السحاب .32

 المراجع باللغة األجنبية:   

1-Terry Meyer :Talent Management, Disclaimer, Arab British Academy For Higher education, 
2005. 
2- M. Zairi, M. ALAZMI: Knowledge management: A Proposed Taxonomy, international Journal of 
applied quality management, volume 2, Issue 2, special edition. 
3- Peter F.Drucker, knowledge- Worker productivity: The Biggest Challenge, California 
management review, vol,41, No.2. 
4- UNESCO, world conference on higher education, Higher education in the Twenty- First 
Century: Vision and action 9 October 1998.  

 التقارير

مكانيات التنمية، قراءات فلسطينية يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية، برنامج األمم جمتمع املعرفة وإ -1

 م.2003املتحدة اإلمنائي، 
تقرير املعرفة العربي: حنو تواصل معريف منتج، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مؤسسة فهد راشد آل مكتوم، دار  -2

 م.2009الغرير للطباعة دبي، اإلمارات العربية املتحدة،
م، حنو إقامة جمتمع املعرفة، األردن، 2003برنامج األمم املتحدة االمنائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  -3

 املكتب اإلقليمي للدول العربية.
حنو جمتمع املعرفة سلسة دراسات يصدرها جملس البحث العلمي، االصدار األول جمتمع املعرفة العربي ودوره  -4

 ه.1425جامعة امللك عبد الع ي ، يف التنمية 
ملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، دليل إدارة اجلودة الشاملة للتعليم العالي يف الوطن العربي، تونس،  -5

 .8م، ص2005
مشروع إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية، وزارة التعليم والبحث العلمي،  -6

 م.2015طنية لبإصالح، اللجنة الو

 اإللكترونية: مواقعال

عوده راشد اجليوشي: االبتكار يف التعليم العالي: التحدي واالستجابة، مقال منشور يف جريدة األيام  -1

 م، وهو متاح على الرابط التالي:2017يناير 10، بتاريخ 10138اإللكرتونية، العدد 
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article/405099-http://www.alayam.com/Article/alayamالتحدي-العالي-التعليم-يف-/االبتكار-

 .htmlواالستجابة.

يف  139 ـمع مرك  مصر ال مقال منشور يف جريدة املصري اليوم اإللكرتونية حتت عنوان "أرقام صادمة تتوافق-2

 جودة التعليم حول العامل"، وهو متاح على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي:

http://lite.almasryalyoum.com/extra/104694/ 

                                                 

(1) Peter F.Drucker, knowledge- Worker productivity: The Biggest Challenge, California 
management review, vol.41, No.2, p 90-91. 

 .222م، ص 2004( بيرت دركر: فن اإلدارة، تعريب عبد اهلادي امليداني، مكتبة العبيكان، 2)

(

3

خلود قاسم: التعليم يف ظل االقتصاد املعريف، مقال يف جريـدة   خلود قاسم: التعليم يف ظل االقتصاد املعريف، (

 .7ص  م،2017، ابريل 7اإلدارة اليوم، ص

M. Zairi, M. ALAZMI: Knowledge management: A Proposed Taxonomy, international Journal of 
applied quality management, volume 2, Issue 2, special edition, p5. 

(

4

سهري صفوت: حوار عن كيف ميكن االرتقـاء جبـودة التعلـيم اجلـامعي؟ ، مقـال يف جريـدة اإلدارة اليـوم، عـدد         ( 

 .12م، ص 2017ابريل 

(1) UNESCO, world conference on higher education, Higher education in the Twenty- First 
Century: Vision and action 9 October 1998, p1.  

 .153م، ص 1979( حممد عاطف غيث: قاموس علم االجتماع، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 2(

لـيم العـالي اجل ائريـة يف بنـاء جمتمـع املعرفـة، دراسـة ميدانيـة ألهـم          ( خالدة هناء سيدهم: دور مؤسسات التع3)

 .17م، ص 2013املكتبات اجلامعية اجل ائرية بني اسرتاتيجيات النجاح ورؤية مستقبلية للتكامل، 

ص  م،2006( سليم بطرس جلدة وزيد منري عبوي: إدارة اإلبداع واإلبتكار، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيـع، عمـان،   4)

20. 

 .20( سليم بطرس جلدة وزيد منري عبوي: مرجع سابق، ص 1)

( نيفني حسني حممد: دور االبتكار واالبداع املستمر يف ضمان املرك  التنافسـي للمؤسسـات االقتصـادية والـدول،     2)

 .4-3م، ص 2016دراسة حالة دولة االمارات، ىادارة التخطيط ودعم القرار ، اغسطس 

ذج معوقات االبتكار يف قطاع التعليم العـالي مـن منظـور طـالب املاسـرت، دراسـة حالـة كليـة         ( محيدي زقاي: منو3)

، 2العلوم االقتصادية جامعة سعيدة، باستخدام أسلوب التحليل املشرتك، جملة األحباث االقتصادية جامعة البليدة 

 .128م، ص 2016، جوان 14العدد 

بني أسرار االبتكار يف الشركات األمريكية واألوربية واليابانيـة، جملـة   ( جيمس أم هيجن : جتدد أو تبدد، مقارنة 4)

 .2م، ص 1996، نوفمرب 21إدارة االبتكار، السنة الرابعة، العدد 

( نيفني حسني حممد: دور االبتكار واالبداع املستمر يف ضمان املرك  التنافسـي للمؤسسـات االقتصـادية والـدول،     1)

 .5-4م، ص 2016ىادارة التخطيط ودعم القرار ، اغسطس دراسة حالة دولة االمارات، 

(

14

جمتمع املعرفة وإمكانيات التنمية، قراءات فلسـطينية يف تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة، برنـامج األمـم        ( 

 .39م، ص2003املتحدة اإلمنائي، 

(

15

لتعليم والثقافة، القاهرة، مارك دودجسون وديفيد جان: االبتكار ، ترمجة زينب عاطف سيد، مؤسسة هنداوي ل( 

 .29م، ص 2014

(

16

م، 2004جون إي فالهرتوني: بيرت داركر مطور الفكر اإلداري، ترمجة: مروان أبو حبيب، مكتبة العبيكان، الريـاض،  ( 

 .345ص

(

17

 .55-54م، ص2007ياسر الصاوي: إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة ( 

(

18

 .66-65السابق: ص( 

http://www.alayam.com/Article/alayam-article/405099/الابتكار-في-التعليم-العالي-التحدي-والاستجابة.html
http://www.alayam.com/Article/alayam-article/405099/الابتكار-في-التعليم-العالي-التحدي-والاستجابة.html
http://lite.almasryalyoum.com/extra/104694/
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(

19

تقرير املعرفة العربي: حنو تواصل معريف منتج، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مؤسسـة فهـد راشـد آل مكتـوم،      (

 .53م، ص2009دار الغرير للطباعة دبي، اإلمارات العربية املتحدة،

(

20

اإلسالم وجمتمع املعرفة، مرك  السـلطان  احلسني سليمان بن سامل: الثوابت واملتغريات يف جمتمع املعرفة، ندوة  (

ه، وانظـر أيًضـا: حممـد خليفـة صـديق: إفريقيـا       1430ربيـع األول،   5-4قابوس للثقافة اإلسالمية، مسـقط، عمـان،   

والتحول إىل جمتمع املعرفة .. التحيات والرهانات، حبث منشور يف جملة ذوات ، حتت عنوان العرب واقتصاد املعرفة،  

 .31-30م، ص 2015، 18ال حدود للدراسات واألحباث، العددمؤسسة مؤمنون ب

(

21

م، حنـو إقامـة جمتمـع املعرفـة،     2003برنامج األمم املتحدة االمنـائي، تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة للعـام       ( 

 .12-11األردن، املكتب اإلقليمي للدول العربية، ص 

(

22

عاطف سيد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مارك دودجسون وديفيد جان: االبتكار ، ترمجة زينب ( 

 .29م، ص 2014

( نيفني حسني حممد: دور االبتكار واالبداع املستمر يف ضمان املرك  التنافسـي للمؤسسـات االقتصـادية والـدول،     2)

 .4م، ص 2016دراسة حالة دولة االمارات، ىادارة التخطيط ودعم القرار ، اغسطس 

(

24

وديفيد جان: االبتكار ، ترمجة زينب عاطف سيد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مارك دودجسون ( 

 .25م، ص 2014

( محيدي زقاي: منوذج معوقات االبتكار يف قطاع التعليم العـالي مـن منظـور طـالب املاسـرت، دراسـة حالـة كليـة         1)

، 2ك، جملة األحباث االقتصادية جامعة البليدة العلوم االقتصادية جامعة سعيدة، باستخدام أسلوب التحليل املشرت

 .129-128م، ص 2016، جوان 14العدد 

(

26

: حنـو صـياغة خطـة شـاملة لتنميـة الشـباب، الناشـر مؤسسـة األمـري حممـد بـن فهـد             سهري صفوت وآخرون (

م،  ص 2017العربية،  للتنمية االنسانية اململكة العربية السعودية و املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول

63. 

(

27

 .118ص، م .1993، 2الشباب العربي تأمالت يف ظواهر اإلحياء الديين والعنف، دار املعارف، طعلي ليلة: ( 

(

28

عــوده راشــد اجليوشــي: االبتكــار يف التعلــيم العــالي: التحــدي واالســتجابة، مقــال منشــور يف جريــدة األيــام   ( 

 م، وهو متاح على الرابط التالي:2017يناير 10، بتاريخ 10138اإللكرتونية، العدد 

http://www.alayam.com/Article/alayam-article/405099التحــــــدي-العــــــالي-التعلــــــيم-يف-/االبتكــــــار-

 htmlواالستجابة.

(

29

نعيمة حممد أمحد: ضمان جودة التعليم العالي يف إطار جمتمع املعرفة، املؤمتر العربي الدولي السادس لضمان  (

 632م، ص 2016التعليم العالي، جودة 

(

30

 م.2007، 64ياسر الصاوي: إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، دار السحاب للنشر والتوزيع، ص (

(

31

 .18-17م، ص2001سعيد عبد اهلل حارب: مستقبل التعليم وتعليم املستقبل، اجملمع الثقايف، أبو ظيب، ( 

(

32

 .129صسهري صفوت وآخرون: حنو صياغة خطة شاملة لتنمية الشباب، مرجع سابق،   (

(

33

حنو جمتمع املعرفة سلسة دراسات يصدرها جملس البحث العلمي، االصدار األول جمتمـع املعرفـة العربـي ودوره    ( 

 .48ه، ص 1425يف التنمية جامعة امللك عبد الع ي ، 

(

34

 .130، صشاملة لتنمية الشباب، مرجع سابقسهري صفوت وآخرون: حنو صياغة خطة  (

(

35

 .217، صسهري صفوت وآخرون: حنو صياغة خطة شاملة لتنمية الشباب، مرجع سابق (

(

36

 .145، ص السابق( 

(

37

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، دليل إدارة اجلودة الشاملة للتعليم العالي يف الوطن العربي، تونس، ( 

 .8م، ص2005

(

38

يف  139مقال منشور يف جريدة املصري اليوم اإللكرتونية حتت عنوان "أرقام صادمة تتوافق مع مركـ  مصـر الــ    ( 
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ــالي:       ــرابط التــ ــى الــ ــة علــ ــبكة العنكبوتيــ ــى الشــ ــاح علــ ــو متــ ــامل"، وهــ ــول العــ ــيم حــ ــودة التعلــ  جــ

http://lite.almasryalyoum.com/extra/104694/ 

 

 .67، ص2010، إطار نظري وحاالت عملية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان –البشرية أبو شيخة: إدارة املوارد نادر  (39)

(40)Terry Meyer :Talent Management, Disclaimer, Arab British Academy For Higher education, 
2005,p.4. 

دراسة حالة على كلية طب األسنان  -حممد كيال وميسون دشاش:املنهج التشاركي يف إصالح املناهج األكادميية (3)
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