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 رؤى استشرافية لتطوير نظام االقتصاد المعرفي في المؤسسات التعليمية

 د. كامل عبد الفتاح أبو شملة د. فرج إبراهيم أبو شمالة

 :باللغة العربية  ملخص البحث

تعتمد اجملتمعات والدول على مؤسساتها التعليمية يف تعليم وتعلم وإعداد وتأهيل وتدريب 

الكوادر البشرية القادرة على بناء الوطن واملواطن اإلنسان الصاحل، ولكي تقوم املؤسسات التعليمية 

ها حباجة إىل املعلومات بدورها من حيث التعليم، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع وتنميته، فإن

واملعرفة من حيث إنتاجها، واستثمارها، وإدارتها، وتوظيف االقتصاد املعريف، والتخطيط 

االسرتاتيجي، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خاصة وأنه يوجد عالقة تأثري وتأثر بني 

حلاضنة اخلصبة املؤسسات التعليمية، واالقتصاد املعريف، حيث تعترب املؤسسات التعليمية ا

واملالئمة لالقتصاد املعريف، وحتقيق التنمية الشاملة املستدامة يف مجيع مناحي احلياة، ليعيش 

 اجملتمع بأفراده ومجاعاته يف عزة وكرامة.

إن اقتصاد املعرفة هو فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية، ظهر يف اآلونة األخرية، فأصبح 

زءًا فاعاًل يف كل اقتصاد، ويف كل نشاط، ويف كل عامل، وداخل كل كال فاعاًل يف ذاته، وأصبح ج

وظيفة، وعنصرًا أساسيًا يف كل مشروع يعطي له مزيدًا من الفاعلية، جيعله أكثر توافقًا مع 

 احتياجات الناس واجملتمع.

يعتمد  فرع من فروع العلوم االقتصادية وقد قام الباحثان بتعريف االقتصاد املعريف فيما يلي: 

 ،على املعرفة اليت يديرها العقل البشري املبدع واملبتكر يف وجود تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

لتحقيق التنمية الشاملة املستدامة يف شيت جماالت احلياة من حيث إنتاجها وصناعتها 

 . واستخدامها واستثمارها ونشرها وتطويرها وادارتها يف القرن احلادي والعشرين

سًا على ما سبق، ونظرًا ألهمية االقتصاد املعريف بصفة عامة، وأهميته يف املؤسسات وتأسي

التعليمية بصفة خاصة، ونظرًا ألهمية تقديم رؤى استشرافية لتطوير نظام االقتصاد املعريف 

وأهمية حتقيق معايري اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية، وأهمية حتقيق التنمية الشاملة 

تمع العربي، ورغبة يف املشاركة يف املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات بعنوان: )اقتصاد يف اجمل

املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات( الذي ينظمه قسم علوم املعلومات بكلية اآلداب يف جامعة 

 م، جاءت فكرة هذا2017أكتوبر  11 – 10بين سويف يف مجهورية مصر العربية، يف الفرتة من 

رؤى استشرافية لتطوير نظام االقتصاد املعريف يف املؤسسات التعليمية ". ويهدف "البحث بعنوان: 

البحث احلالي إىل تقديم رؤى استشرافية لتطوير نظام االقتصاد املعريف يف املؤسسات التعليمية، 

 ( فيما يلي:واتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، ويتناول الباحثان تسعة مباحث ) أو حماور
 مفهوم االقتصاد املعريفاملبحث األول: 

 أهمية االقتصاد املعريف  ني:ااملبحث الث
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 نشأة االقتصاد املعريف ومكوناته املبحث الثالث:

 املبحث الرابع: مسات وخصائص االقتصاد املعريف 

 املبحث اخلامس: مربرات التوجه حنو االقتصاد املعريف .

 التوجه حنو االقتصاد املعريفاملبحث السادس: متطلبات 

 املبحث السابع: حتديات التوجه حنو االقتصاد املعريف

 املبحث الثامن: املؤسسات التعليمية واالقتصاد املعريف
 رؤى مستقبلية لتطوير نظام االقتصاد املعريفاملبحث التاسع: 

 ويف ضوء ما مت تقدميه قام الباحثان بتقديم التوصيات واملقرتحات التالية: 

 : التوصيات

لكل املدارس تركز على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتتية وتطوير بنية  إعداد وتهيئة  .1

 واجلامعات لتفعيل نظام االقتصاد املعريف.
وتضمينه بكافة املناهج الدراسية وفق التخطيط االسرتاتيجي، اإلهتمام باإلقتصاد املعريف  .2

 يف املؤسسات التعليمية.

يف  واالدارية دورات تدريبية مكثفة للمعلمني وأعضاء اهليئات التدريسية األكادميية إعداد .3

 ضوء اإلقتصاد املعريف.

لتعليم املختلفة يف مراحل ا ية األكادميية واالداريةالتدريسات يئاهلتدريب املعلمني وأعضاء  .4

 على اسرتاتيجيات وطرائق وأساليب اإلقتصاد املعريف.
االستفادة من التجارب والنماذج واخلربات العربية الناجحة واملتميزة يف أنظمة االقتصاد  .5

 املعريف.
االستفادة من التجارب والنماذج واخلربات العاملية الناجحة واملتميزة يف أنظمة االقتصاد  .6

 املعريف.
 استثمار البحث العلمي والرتبوي يف جمال االقتصاد املعريف يف املؤسسات التعليمية . .7

 : المقترحات

 االقتصاد املعريف. يف ضوء مناهج حتليل حمتوى مناهج التعليم يف البالد العربية .1
 ؤسسات التعليمية.يف امللدى طلبة تنمية التفكري اإلبداعي  أثر اإلقتصاد املعريف على .2
 اإلقتصاد املعريف على تنمية التفكري الناقد لدى طلبة املؤسسات التعليمية.أثر  .3
 .لتعليمية آليات حتسني وتطوير مناهج االقتصاد املعريف يف املؤسسات ا  .4
 آليات حتسني وتطوير البنية التحتية يف املؤسسات التعليمية يف ضوء االقتصاد املعريف. .5
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االقتصاد املعريف يف حتقيق معايري اجلودة الشاملة يف فاعلية املناهج التعليمية القائمة على  .6

 املؤسسات التعليمة.
التنمية الشاملة املستدامة فاعلية املناهج التعليمية القائمة على االقتصاد املعريف يف حتقيق  .7

 يف اجملتمع العربي.
 رؤى استشراقية  -املؤسسات التعليمية  -االقتصاد املعريف  الكلمات املفتاحية :

 مقدمة:

تعتمد اجملتمعات والدول على مؤسساتها التعليمية يف تعليم وتعلم وإعداد وتأهيل وتدريب 

الكوادر البشرية القادرة على بناء الوطن واملواطن اإلنسان الصاحل، ولكي تقوم املؤسسات التعليمية 

ىل املعلومات بدورها من حيث التعليم، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع وتنميته، فإنها حباجة إ

واملعرفة من حيث إنتاجها، واستثمارها، وإدارتها، وتوظيف االقتصاد املعريف، والتخطيط 

االسرتاتيجي، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خاصة وأنه يوجد عالقة تأثري وتأثر بني 

صبة املؤسسات التعليمية، واالقتصاد املعريف، حيث تعترب املؤسسات التعليمية احلاضنة اخل

واملالئمة لالقتصاد املعريف، وحتقيق التنمية الشاملة املستدامة يف مجيع مناحي احلياة، ليعيش 

 اجملتمع بأفراده ومجاعاته يف عزة وكرامة.
اقتصاد املعرفة هو فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية، ظهر يف اآلونة األخرية، فأصبح  نإ

، ويف كل عامل، وداخل كل نشاطيف كل وكال فاعاًل يف ذاته، وأصبح جزءًا فاعاًل يف كل اقتصاد، 

 جيعله أكثر توافقًا مع ،وعنصرًا أساسيًا يف كل مشروع يعطي له مزيدًا من الفاعلية ،وظيفة

 احتياجات الناس واجملتمع.

باعتبارها  ،وجمتمعات املعرفة ،الرتكيز على اقتصاد املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنو

وحتمية اعتماد االقتصاديات الناشئة  ،الركائز األساسية اليت تبنى عليها االقتصاديات املتطورة

ت لباقي القطاعا  مكماًلو ،والذي أصبح إلزاميًا ،اع اجلديداقتصاد املعرفة القط وميثل ،عليها

 لدى اجلميع. االقتصادية التقليدية املعروفة

 وانبلقد ظل اقتصاد املعرفة بابًا مغلقًا ال يرغب الكثري يف فتحه، وظل هذا االقتصاد أقل اجلو

حظًا من حيث التناول بالبحث والدراسة والتحليل، وأقل حظا من حيث الفهم، وذلك حتى وقت 

واملنظومات  ،رب أغواره، وبظهور النظم التشابكيةثرة ختشى طرق أبوابه، أو حماولة سقريب، فالك

أصبح االقتصاد املعريف مطروحًا على موائد البحث، فارضًا  ،اإلبداعي واالبتكاري نتاجاملفتوحة لإل

 ومعربًا عن وجوده يف كل إلكرتونية تنبض داخل احلاسوب. ،تداوله يف املؤمترات والندوات

 (3: 2014، نا)اجلهين والسلط

بصفة عامة،  يف مؤسسات اجملتمع املدني  وتأسيسًا على ما سبق، ونظرًا ألهمية االقتصاد املعريف

وأهميته يف املؤسسات التعليمية بصفة خاصة، ونظرًا ألهمية تقديم رؤى استشرافية لتطوير 

وأهمية حتقيق معايري اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية، وأهمية  ،نظام االقتصاد املعريف
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يف املؤمتر   اركةاملشالتعاون و يف اجملتمع العربي، ورغبة يفاملستدامة  حتقيق التنمية الشاملة 

العلمي الثالث لعلوم املعلومات بعنوان: )اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات( الذي ينظمه 

يف مجهورية مصر العربية، يف الفرتة  ،قسم علوم املعلومات بكلية اآلداب يف جامعة بين سويف

تشرافية لتطوير نظام االقتصاد رؤى اس"م، جاءت فكرة هذا البحث بعنوان: 2017أكتوبر  /11 – 10من 

 املعريف يف املؤسسات التعليمية ".

تقديم رؤى استشرافية لتطوير نظام االقتصاد املعريف يف املؤسسات يهدف البحث احلالي إىل و

مباحث ) أو حماور(  تسعة الباحثانويتناول املنهج الوصفي التحليلي،  الباحثانواتبع ، التعليمية

 فيما يلي:

 ومصطلحات الدراسة :مفاهيم 

واملصطلحات  من دراستنا ألدبيات اقتصاديات املعرفة، اتضح لنا ضرورة تثبيبت بعض املفاهيم 

 واملتسخدمة يف هذا البحث ، ومنها ما يلي : ،اليت ختدم الدراسة وهدفها

الذي يهتم بعوامل  حتقيق الرفاهية  ،هو ذلك الفرع من علم االقتصاد االقتصاد املعريف : -1

ثم تطبيق االجراءات  ،املعرفة إنتاجو، من خالل مساهمته يف اعداد  دراسة نظم تصميم ،العامة

 ،وصناعة املعرفة إنتاجالالزمة لتطويرها وحتديثها . فاالقتصاد املعريف يبتدأ من مدخل عملية 

ية يتواصل هداف اسرتاتيجضويًا حتت أومن ،حنو التطوير املرتكز على البحث العلمي ويستمر

 جل تنمية شاملة ومستدامة.العمل على حتقيقها من أ

ثم  ،إلكتساب ملعرفة معينةو اأويقصد بها عملية االبتكار واالكتشاف واالخرتاع  املعرفة : إنتاج -2

 .حلني احلاجة إليهاثم ختزينها  واستثمارها وإدارتها باستخدامها ونشرهاالقيام 

 واسرتاتيجيات ب الرتبويةسالي، وتتضمن األملعرفةا إنتاجهي امتداد لعملية  صناعة املعرفة : -3

وتضطلع مبهمة محل ونقل  ،واملؤمترات والبحث والتطوير ،االستشاراتوعملية  ،وطرق التدريب

 املعرفة .

 ،اىل املعرفة ه الوصولأنمتثل الكيفية اليت تتم مبوجبها توجيه كل ما من ش ادارة املعرفة : -4

دارة املعرفة هي شرط جوهري إ أنوطرق استخدامها واالستفادة منها بشكل هادف.  وميكن القول 

ــع واملزارع وورش نااملعرفة يف اجلامعات واملراكز العلميــة والبحثيــة والتعليميـة ويف املص نتاجإل

 (  13، ص 2004العمل )غالب الرفاعي، 

 ،تهاأنوتق ،ة املعرفةكانهو ذلك املنهج الذي ُيستخلص من ادراك م عرفة :االقتصاد املبين على امل -5

ه يعتمد على تطبيق قواعد أني أية املختلفة، نتاجشطة اإلنوالعمل على تطبيقها يف األ

نطلق  أنشطة االقتصادية واالجتماعية يف جمتمع ميكن ناالقتصاد املعريف يف خمتلف األ

 (.35، ص  2004عليه اجملتمع املعلوماتي  )حممد خضري ، 

هي تلك املؤسسات اليت تشمل على مدارس التعليم العام )االبتدائية، املؤسسات التعليمية:  -6

وية( واملعاهد والكليات،  واجلامعات يف الوطن العربي، مبا حتتويه من الطلبة نااإلعدادية، الث

يئات التدريسية األكادميية، وأعضاء اهليئات اإلدارية، واليت تهدف إىل إعداد واملعلمني، وأعضاء اهل

واليت متتلك الكفايات الشخصية واملهنية الالزمة لتفعيل تدربة، الكوادر البشرية املتعلمة وامل



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

1081 

واالقتصاد املعريف، وحتسني وتطوير املعرفة والبحث العلمي، وتلبية  والتعلم العالقة بني التعليم

 وخدمة اجملتمع وتنميته. ،احتياجات سوق العمل

هي جمموعة من التصورات والتطلعات والتوجهات والتأمالت احلاضرة  رؤى استشراقية: -7

ه املختلفة بصفة واملستقبلية االبداعية واالبتكارية والناقدة، اليت ينشدها اجملتمع مبؤسسات

عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة، وتشمل: ) مفهوم االقتصاد املعريف، أهميته، نشأته 

ئصه، مربرات التوجه حنوه ومتطلباته، وحتدياته(، باالضافة لألنشطة ومكوناته، ومساته وخصا

البشرية، اليت  املعلوماتية، وفق التخطيط االسرتاتيجي، من أجل إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر

متتلك الكفايات الشخصية واملهنية، والقادرة على إنتاج واستثمار ونشر، وإدارة املعرفة، وحتقيق 

التنمية الشاملة املستدامة، والعمل على خدمة اجملتمع العربي وتنميته يف القرن احلادي 

 والعشرين.

 يف حبثهما احملاور التالية: الباحثانويتناول 

 مفهوم االقتصاد املعريفاملبحث األول: 

 أهمية االقتصاد املعريف ي:نااملبحث الث

 نشأة االقتصاد املعريف ومكوناته املبحث الثالث:

 مسات وخصائص االقتصاد املعريف : املبحث الرابع

 .مربرات التوجه حنو االقتصاد املعريف  :اخلامساملبحث 

 متطلبات التوجه حنو االقتصاد املعريف :السادساملبحث 

 حتديات التوجه حنو االقتصاد املعريف :السابعاملبحث 

 املؤسسات التعليمية واالقتصاد املعريف املبحث الثامن:
 رؤى مستقبلية لتطوير نظام االقتصاد املعريفاملبحث التاسع: 

 مفهوم االقتصاد المعرفيالمبحث األول: 

بثق أنهو مفهوم حديث النشأة، لكنه  ،مفهوم االقتصاد املعريف أو االقتصاد العاملي اجلديد نإ

ملوجودات  وتطور بسرعة، ويشري إىل مناخ العمل حيث تتجاوز املوجودات غري امللموسة فيها

وليس جمرد أداة له،  ،ؤرة العملباملادية يف قيمتها وأهميتها، ويف هذا االقتصاد تكون املعرفة هي 

وقد استخدمت تسميات عديدة لتدل على  ،(134: 2004الكبيسي، )وتكون دورة حياة املنتوج قصرية.

، االقتصاد الرقمني االفرتاضي، االنرتنتمثل اقتصاد املعلومات، اقتصاد  ،االقتصاد املعريف

 اإللكرتوني، الشبكي، الالملموسات.
(Thomas &J.Beck ,2001 :20) 

 ،قائم على االستخدام الواسع النطاق ،ه منط اقتصادي متطورأن( "ب69: 2005عرفه )منصوري، و

وخاصة يف التجارة  ،يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي االنرتنتللمعلوماتية وشبكة 

 ".واإلبداع والتطور التكنولوجي ،اإللكرتونية، مرتكزًا بقوة على املعرفة
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ونشر  إنتاجلى ه ذلك اإلقتصاد املبين أساسًا عأنالتعاون والتنمية االقتصادية: "ب وعرفته منظمة

 (26هـ:  1429واستخدام املعرفة واملعلومات".)الشمري، 

االقتصاد املعريف هو االقتصاد الذي يدور حول كيفية  أن ( "89هـ :  1428وذكر )ناصر الدين، 

 كانوتوضيفها بهدف االرتقاء بالتعليم أيا  ،واملشاركة فيها وابتكارها ،احلصول على املعرفة

من خالل ، وربطه مبتطلبات سوق العمل، لتحسني نوعية احلياة وإدامتها مبجاالتها كافة ،مستواه

 .واستخدام العقل ،وتوظيف البحث العلمي ،اإلفادة من املعلوماتية والتكنولوجيا

اإلقتصاد الذي يعتمد على بناء معارف أكادميية عميقة لدى الفرد،  "هأنوعرفه الرتبويون ب

 (26هـ:  1430.)اهلامشي،  "يف أثناء حصوله على املعرفة ،حنو مهنة بعينهاوبقدر كبري توجهه 
الذي يدور حول  أساس اإلقتصاد املعرفة املستمرة هي أنميع على اتفاق اجل الباحثانويالحظ 

بينما اتفق ناصر الدين  واملشاركة فيه، واستخدامها وتوظيفها، وابتكارها، ،احلصول على املعرفة

 ه يؤديأنومنصوري على وجود التطور التكنولوجي، واتفق تعريف الرتبويون وناصر الدين على 
 . للحصول على وظيفة 
يعتمد على املعرفة اليت يديرها العقل  فرع من فروع العلوم االقتصادية  "هأنب  الباحثانعرفه يو

الشاملة لتحقيق التنمية  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، املبتكر يف وجوداملبدع و البشري

ها وصناعتها واستخدامها واستثمارها ونشرها إنتاجمن حيث احلياة  يف شيت جماالتاملستدامة 

 . يف القرن احلادي والعشرينوتطويرها وادارتها 

  "االقتصاد القائم على املعرفة" و "اقتصاد املعرفة" الفرق بني مصطلحي
والتطورات التكنولوجية فقد عمل بعض الباحثني  ،تسارع التحوالت االقتصادية حبكم

 :االقتصاديني على إعادة النظر يف هاتني الداللتني املختلفتني للمصطلح وإجياد الفرق بينهما
 إنتاجاالقتصاد املعريف هو ما يتعلق باقتصاديات عمليات املعرفة ذاتها، أي  الداللة األوىل:

مثل تكاليف  ،وصناعة املعرفة وعمليات البحث والتطوير، سواًء من حيث تكاليف العملية املعرفية

البحث والتطوير أو تكاليف إدارة األعمال واالستشارة أو إعداد اخلرباء وتدريبهم من جهة، وبني 

مثل  مثلها ،باعتبارها عملية اقتصادية جمردة ،العائد أو اإليراد الناتج من هذه العملية

 (26: 2005 ) فاروق،  اقتصاديات اخلدمة السياحية أو الفندقية أو غريها من جهة أخرى.
 ،ورحابة ،ينصب إىل معنى أكثر اتساعًا "االقتصاد القائم على املعرفة" تعبري :الثانيةالداللة 

على ه يعتمد أنفاالقتصاد القائم على املعرفة يعترب مرحلة متقدمة من االقتصاد املعريف، أي 

شطة االقتصادية واالجتماعية مثل التزاوج بني نتطبيق االقتصاد املعريف يف خمتلف األ

مع قطاعات متعددة كاالتصاالت مثل: )تشخيص األمراض عن بعد، إجراء ، تكنولوجيا املعلومات

كلها جتعل االقتصاد وعن بعد، عقد املؤمترات عن بعد...(  نتاجالعمليات اجلراحية عن بعد، اإل

يًا على املعرفة والعلم، فالدول الصناعية الكربى اليت استفادت من منجزات الثورة العلمية مبن

وصلت إىل مرحلة االقتصاد املبين على املعرفة، أو ما ميكن و ،وسخرتها يف صناعاتها ،التكنولوجية

ابتكار املعرفة من  إنتاجنسميه مرحلة ما بعد االقتصاد املعريف، أما الدول اليت تسعى إىل  أن
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: 2000واستعمال وختزين للمعرفة فهي مازالت يف طور االقتصاد املعريف.)الزيادات،  ،واكتساب ونشر

239). 

 أهمية االقتصاد المعرفي  ي:ناالمبحث الث

االقتصاد املعريف اقتصاد جديد ذو طابع خاص، ال يستمد خصوصيته فقط من اعتبارات  نإ

وبالدوافع احملفزة  ،تقبلسيف امل ،احلاضر أو املاضي، ولكن من خصوصية دوره الذي سيقوم به

بشكل غري  ،للتطوير واالبتكار، وينمو مبعدالت سريعة، ويتفوق على االقتصاديات األخرى كافة

 (27 :2007مسبوق سواء من الناحية امللموسة أو غريامللموسة.) اهلامشي والغزاوي، 

ما أوضحه التقرير  ،ه مما يزيد من يف أهمية اقتصاد املعرفةأن( إىل 44:هـ1425 ،ناسلم)ويشري 

تكنولوجيا املعلومات ساهمت يف ثلث النمو يف االقتصاد  أنمن  ،السنوي لوزارة التجارة األمريكية

يسهم مبا يزيد على  أنخالل اخلمس سنوات األخرية من القرن العشرين، ومن املتوقع  ،األمريكي

بل  ،احلادي العشريننصف الناتج القومي اإلمجالي للواليات املتحدة خالل الربع األول من القرن 

د وسنغافورة استطاعت من خالل اقتصاد نة مثل: اهلند وتايالدواًل نامي أنمن املمكن القول 

 حتقق طفرة يف صادراتها إىل اخلارج. أنوصناعة الربجميات  ،املعرفة

وبرزت أهمية االقتصاد املعريف، وتزايدت، وتأكدت من خالل الدور الواضح الذي تؤديه املعرفة يف 

يف واألساليب والتقنيات املستخدمة  حتديد طبيعة االقتصاد، ونشاطاته، ويف حتديد الوسائل

هذه النشاطات، ويف توسعها، ويف ما تنتجه، ويف ما تلبيه من احتياجات، وما توفره من خدمات، 

ومن ثم يف مدى ما حتققه من منافع وعوائد لألفراد واجملتمع، ومبا حيقق لالقتصاد تطوره 

 (21 :2007خلف، حممد ومنوه.) 

 (22: 2007) حسن فليح،  جنمل أهمية االقتصاد املعريف مبايلي: أنوميكن 

 املعرفة العلمية اليت يتضمنها االقتصاد املعريف تعترب األساس يف توليد الثروة وتراكمها. أن -1
، وحتسني نوعيته من خالل نتاجية، وختفيض كلف اإلنتاجاإلسهام يف حتسني األداء ورفع اإل -2

وبالذات يف اجملاالت الصناعية اليت تربز فيها  ،التقنية املتقدمةاستخدام الوسائل، واألساليب 

 وأجهزة احلاسوب وبرجمياته. ،واملعدات اإللكرتونية الدقيقة ،صناعات األجهزة
والضروري  ،إسهام مضامني االقتصاد املعريف ومعطياته وتقنياته يف توفري األساس املهم -3

من أجل  ،تثمار يف املعرفة العلمية والعمليةيف االستثمار وخاصة االس للتحفيز على التوسع

 معريف متزايد. إنتاجتكوين رأس مال معريف يساهم يف 
مثل  ،إسهام االقتصاد املعريف يف حتقيق تغريات هيكلية واضحة وملموسة يف االقتصاد -4

وزيادة االستثمار يف املعرفة لزيادة رأس املال املعريف، وزيادة  ،املعريف نتاجاألهمية النسبية لإل

األهمية النسبية للعاملني يف جماالت املعرفة املرتبطة باستخدام التقنيات املتقدمة، وزيادة 

   األهمية للصادرات من املنتجات املعرفية.    
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من أبوابه، ومل مل يطرق الكثري ،زال بكرًااقتصادنا العربي ال أنف ‘األهميةوبالرغم من تلك 

البعض وهرب  رغم ذلك فقد جتاهلها ،هجوانبو ،أغواره أو التعرف إىل أبعاده حياول الكثري سرب

 منها إىل االرجتالية والعشوائية.

 نشأة االقتصاد المعرفي ومكوناته المبحث الثالث:

البشرية، فمن اجملتمع الزراعي نشأ اقتصاد املعرفة خالل ثالثة حتوالت ميزت تطور اجملتمعات 

 (5-4: 2014، أنإىل اجملتمع الصناعي وصواًل إىل اجملتمع املعريف: ) اجلهمي، والسلط

  التحول األول: المجتمع الزراعي

يف املنطقة القريبة من املنطقة  ،هار الكربىنوبدأت هذه الثورة أول ما بدأت على ضفاف األ "

  .نهر النيل ودجلة والفرات حيث الرتبة اخلصبة ،االستوائية

  "اقتصاد اآللة" ي: المجتمع الصناعي أوأنالتحول الث

ي )من الزراعة إىل الصناعة( يرجع لعدة أسباب ناالث ىلإتقال من التحول األول نعملية اإل نإ

  :أهمها
 يف املناطق اآلهلة. كانتضخم عدد الس 
 وعجزها عن توفري الكميات الكافية من ضروريات العيش. ،حمدودية املصادر الطبيعية 

 .التمايز الشديد للمناطق اآلهلة من حيث املزايا الطبيعية املتوفرة 

 .ظهور العديد من مصادر الطاقة اجلديدة 

لك استخدمت ، بدل عمليات الزراعة والصيد، ولذ، اللجـوء اىل عملية التصنيعضروريًا كانف   

 .املصنع واملصنع عمود الصناعة فاآللـة أساس اآللة،

  "اقتصاد المعرفة" التحول الثالث: المجتمع المعرفي أو

نقطة التحول الثالث، والذي متثَل يف الثورة العلمية أو املعرفية.  الثانيةلقد شكلت احلرب العاملية 

 :ومن أهم ما ميز هذا التحول
 .حتول املعرفة إىل قوة منتجة 
 وتطبيقه على أرض الواقع، فلم متض سوى مخسميالد االخرتاع تقلص املسافة الفاصلة بني ، 

 زستور حتى عم استعماله صناعيا.ناسنوات عن اكتشاف الرت

يته التجارية كانوبني إدراك إم ،متوسط طول املدة بني اكتشاف مبتكر تكنولوجي جديد كان و قد

امًا يف الفرتة ما ع 16فض إىل خنا، ثم م1919و م1880تقريبا ثالثني عاما يف الفرتة ما بني عامي 

 .أعوام 9، ثم إىل 1945   م1919بني عام 
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اجلماعي خالل القرن  نتاجىل اإلإ ،العلمي والتقين، من مرحلة اإلبداع الفردي نتاجحتول منط اإل

األفراد هم أساس االخرتاع واالبتكار، أما  كاني ناه خالل التحولني األول والثأن: مبعنى العشرين

الصناعات  إنتاجيف ظل التحول الثالث فقد أصبحت املؤسسات واجلامعات...اخل هي الرائدة يف 

 االبتكارية والتكنولوجية." 

 مكونات أو ) عناصر( اإلقتصاد المعرفي :

(  39هـ: 1430( و)اهلامشي، 192هـ: 1431( و)الرببري،101هـ: 1431على كل من )البستنجي، الباحثانبإطالع 

 نذكرها يف : 

قوة بشرية مؤيدة: فاجملتمع هو أكرب قاعدة لدعم اقتصاد املعرفة، فهو املستهلك هلا،  .1

مردودها سيكون اجيابيا من ناحية التقدم  أنمؤيدا هلا ف كانواملستفيد من مثراتها، فكلما 

 واإلبداع.

فضل البيئات لنمو اقتصاد املعرفة، وإذا مل أتوافر ذلك اجملتمع يعد  أنوجود جمتمع متعلم: ف .2

 اقتصاد املعرفة سيبقى متأخرًا عن التطور املرجو. أنتتهيأ للشباب فرص التعلم ف

نظومة املتقدمة، يشكل أحد املتطلبات توفر هذه امل أنتوافر منظومة حبث وتطوير فاعلة:  .3

 ه بغريها يعين غياب التخطيط، والتوجيه، والتقويم، والتطوير.نالضرورية إلقتصاد املعرفة، أل

يكون لديهم معرفة وقدرة على التساؤل، والربط، واإلبتكار  أنتهيئة عمال معرفة وصناعها:  .4

 يف اجملال املعريف.

بروز مفهوم اقتصاد املعرفة ارتبط  أنتقال، ونإج اىل وسائل املعرفة حتتا أنرتنت: نالوصول لإل .5

، وسهولة االتصال، والوصول إليه، فإذا حتقق كل ذلك حتققت كل اخلطوات حنو االنرتنتوجوده ب

 تنفيذ متطلبات عصر املعرفة. 

اء العامل، لنشر ثقافة أحنتأخذ املعرفة مصداقية أكرب وتعددا أوثق، بالتواصل مع اآلخرين يف  .6

 .جمتمع التعلم فكرًا، وتطبيقا يف املؤسسات االجتماعية املختلفة
هذه التحوالت يف نشأة االقتصاد املعريف منطقية وواقعية، يف ظل ظروف  أن الباحثانويرى 

، ولكي تتمتع األمة العربية واإلسالمية باالقتصاد املعريف، واالقتصاد القائم على كانوامل الزمان

تالك ناصية العلم، واملعرفة يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، املعرفة، جيب عليها ام

املعرفة، واستثمارها ونشرها وإدارتها، وتفعيل العالقة بني املؤسسات التعليمية،  إنتاجوالعمل على 

 واالقتصاد املعريف.

 سمات وخصائص االقتصاد المعرفي :المبحث الرابع

يتميز اقتصاد املعرفة مبجموعة من السمات واخلصائص اليت متيزه عن االقتصاد التقليدي، وقد 

نظر هلا املهتمون مبجال اقتصاد املعرفة من منظورات خمتلفة، تبعًا الختالف ختصصاتهم 
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لألدبيات اليت تناولت مسات وخصائص  الباحثانوخلفياتهم العلمية والعملية، ومن خالل مراجعة 

(، 22: 2008(، )الشمري والليثي،14: 2003من الباحثني منهم )عمادالدين،عددًا  أند املعرفة، وجدا اقتصا

 ( أمجعوا على السمات التالية:48: 2001اخلضري،)و

 أ: سمات االقتصاد المعرفي:

 يتسم اقتصاد املعرفة بالقدرة على توليد واستخدام املعرفة، أو مبعنى آخر القدرة على االبتكار. .1
املسافات ال متثل أي عائق أمام عملية التنمية االقتصادية أو االتصال أو التعليم أو جناح  .2

 دماج الكامل يف اجملتمع بشكل عام.ناملشروعات أو اإل

بصورة أكثر  ،مبا مُيكن كل فرد من اختاذ القرارات ،املعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة األفراد .3

 حكمة يف كافة جماالت احلياة.

 ع أو مبتكر هلا.نافرد يف اجملتمع ليس جمرد مستهلك للمعلومات، ولكنه أيضًا صكل  .4
حيتكر املعرفة دون  أنه ال يوجد اقتصاد ميكن ناقتصاد املعرفة اقتصاٌد منفتح على العامل، أل .5

االقتصاد  نيشارك أو يستورد املعرفة اجلديدة من اآلخرين، وهو أمر يف غاية األهمية، أل أن

 املعرفة يقتضي ضرورة تشجيع االستثمار يف املستقبل.املبين على 
 فتاح واملنافسةنمرن شديد السرعة والتغري، يتطور لتلبية احتياجات متغرية، وميتاز باأل .6

 .العاملية

 : خصائص االقتصاد المعرفي -ب

مبجموعة من اخلصائص اليت متيزه عن االقتصاد  تتميز اقتصاد املعرفة أن( 22: 2008ذكر)الشمري، 

  .التقليدي
 كثيف املعرفة يرتكز على االستثمار يف املوارد البشرية باعتبارها رأس املال املعريف و الفكري. .1
وإعادة التدريب، اليت تضمن للعاملني مواكبة التطورات  ،التدريب املستمرينيعتمد على التعلم و .2

 اليت حتدث يف ميادين املعرفة.

 التنمية.البحث و التطوير كمحرك للتغيري وتفعيل عمليات  .3

 تنوعت كفاياتهم وخرباتهم.، وارتفاع الدخل لصناع املعرفة كلما ارتفعت مؤهالتهم .4

مل تكن األسواق تعرفها من  ،وتوليد منتجات فكرية معرفية جديدة ،ميلك القدرة على االبتكار .5

 قبل.

 اخلصائص التالية لالقتصاد املعريف: (48: 2001،)اخلضريي ويضيف

ويف كل عمل،  ،ته املعرفية اليت تدخل يف كل نشاطوالطلب على منتجا ،جتدد احلاجة إليه -1

 ويف كل وظيفة، وبشكل يتصاعد إىل درجة ميكن القول باستحالة قيام نشاط ما بدون املعرفة.
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وعدم نضوجها سواء باالستعمال أو باالستخدام أو  ،ومنوها وازديادها ،جتدد املصادر املعرفية -2

 باالحتفاظ، 
اخلصائص األساسية القتصاد املعرفة تتمثل  أن( فريى 196-195: 2005ت حسب )جنم،ناأما روبرت جر

 فيما يلي:

: وهذا يعين من حيث املخرجات هيمنة اخلدمات من امللموسات ه يركز على الالملموسات بداًلأن -1

والعالمات  ،األصول الرئيسة هي الالملموسات كاألفكار أنومن حيث املدخالت ف على السلع،

 بداًل من األرض، واآلالت ، املخزونات. ،التجارية
ه شبكي: فالتشبيك البيين غري مسبوق حقيقة واقعة من خالل تطور وسائل االتصاالت أن -2

 اجلديدة.
 ومعاجلة املعلومات. ،وخزن ،ه رقمي: فرقمنة املعلومات له تأثري عظيم على سعة نقلأن -3
 االفرتاضي. إىل -احلقيقي –ه افرتاضي: أي التحول من العمل املادي أن -4
 كانوامل ،الزمان فقيودخلق ثورة يف كل األعمال تقريبًا،  االنرتنتالتكنولوجيا اجلديدة: ف -5

 فضت بشكل كبري.أخنشطة األعمال أنتضاءلت بشكل حاد، وتكلفة بناء 
 لكرتونية اجلديدة أصبحت أماكن للتجارة.األسواق اجلديدة: فاألسواق اإل -6

 نحو االقتصاد المعرفي . مبررات التوجه المبحث الخامس:

اليت بدأت بالتحول من جمتمع  أو املسوغات أبرز املربرات أو العوامل أن( 50 :هـ1427ذكر )حمي الدين، 

 املعلومات إىل جمتمع اقتصاد املعرفة هي:

 الزمن مع التطور التقين. أنسرعة دور -
 ية واخلدمية.نتاجوالشركات اإل ،التنافس الكبري بني املؤسسات -
 التنبؤ مبا سيجري خالل فرتة قصرية.قلة  -
 وجود جمتمعات افرتاضية. -
 تغري يف بيئة األعمال واإلدارة. -

وزيادة أهميته  ،ه مما زاد من مربرات التحول إىل االقتصاد املعريفأن( 134-133 :2005الكبيسي، )ويؤكد 

ومنتجات  ،جديدة، فضاًل عن ظهور تكنولوجيار فروع علمية وهو النمو السريع للمعرفة، وظه

ا شاركتها دول أمنجديدة، واتساع نطاق املعرفة، فلم تعد أمريكا والغرب يسيطرون يف هذا اجملال، و

، واهلند ودول جنوب شرق آسيا، وقد أصبحت املعرفة مفيدة ملنظمات األعمال اليابانكثرية أهمها 

هذا املوجود ميكن بيعه، وميكن استخدامه إلبداع منتجات جديدة، أو حتسني  أنمنها  لعدة أسباب،

 املعرفة توضح للمديرين كيفية إدارة منظماتهم. أنمنتج قائم، فضاًل عن 

اقتصاد املعرفة أصبح أداة رئيسة تقود العامل إىل مزيد من  أن :الباحثانومن خالل ما سبق يستنتج 

لقدرة، وقد أصبح جزءًا من حياتنا وجزءًا من نشاطنا، فقد تعاظمت القوة، وإىل مزيد من التقدم وا
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لكونها السمة األساسية املميزة القتصاد القرن احلادي والعشرين،  أهمية املعرفة يف االقتصاد

يف تطوير قطاعات  اأمنها فحسب، وتولكونها العنصر اجلوهري ليس يف تنمية الصناعة واستدام

 واخلدمة كافة. نتاجاإل

ا يتطلب من املؤسسات التعليمية تفعيل التعاون والشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدني، للوصول وهذ

إىل االقتصاد املعريف، واالقتصاد القائم على املعرفة، وحتقيق التنمية الشاملة املستدامة يف 

احلياة املدنية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، وتوظيف  جوانبمجيع 

وتعزيز القدرة االبداعية واالبتكارية، والقدرة تكنولوجيا التعليم، واملستحدثات التكنولوجية، 

على حل املشكالت، واختاذ القرارات، وتوافر البيئة واملناخ التنظيمي املالئم للتحديث والتحسني 

واجملتمعي والدولي وحتقيق التكيف الفردي والتطوير املستمر، والتخطيط االسرتاتيجي املستقبلي، 

 يف القرن احلادي والعشرين.

تعيد بناءها  أنالدول النامية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إىل  أنوبناء على ما سبق ف

االسرتاتيجي لالهتمام مبنظومة املعرفة التكنولوجية لتعزيز بنائها التنموي والتحول حنو 

 اقتصاد املعرفة.

 االقتصاد المعرفي متطلبات التوجه نحو المبحث السادس:

 تزداد البشرية، املعرفة على أساًسا يعتمد جديد نظام حنو كبرًيا يتحوال العامل االقتصاد يشهد

 فهو ،نتاجاإل عوامل أحد املعلومات يف الستثمار اأن كما باجلهد، ال باملعرفة األشياء قيمة فيه

 ( Etienne, Richard & William, 2002العمل.) وفرص ،يةنتاجاإل من يزيد

واليت تسهم  ،يتطلب التحول حنو اقتصاد املعرفة عددًا من العناصر واملستلزمات الضروريةو

بوجودها يف دعم االقتصاد املعريف، حيث أمجع عدد من الباحثني يف جمال اقتصاد املعرفة 

حنو اقتصاد املعرفة ستلزمات األساسية للتحول املأهم  أن( 2008:378،أن(، )علي27هـ:1425مثل: )دياب، 

 تتمثل فيمايلي:

فاق املخصص لتعزيز املعرفة، نوإجراء زيادة حامسة يف اإل ،وترشيده ،فاق العامنإعادة هيكلة األ -1

 عليم العالي، مع توجيه االهتمام ملراكز البحث العلمي.تابتداء من التعليم االبتدائي وصواًل إىل ال
 نوعية عالية.العمل على خلق وتطوير رأس املال البشري ب -2
والشركات ألهمية اقتصاد املعرفة، حبيث تساهم يف تعليم العاملني ورفع  ،إدراك املستثمرين -3

 مستوى تدريبهم.

 املعريف االقتصاد حنو التوجه فيظل ،أساسية مطالبك هاأن إىل (2008) لنب، وأبو نرسال ويشري

 العلمي البحث على االعتماد مع واالتصال، املعلومات تكنولوجيا من كثيفة شبكة تكوين من بداية

 تكنولوجيا مع التعامل مبؤهالت املزودة املاهرة العقول إىل باإلضافة التنمية، خلدمة املوجه

 )الصاوي،.يلزم هنإف ،املعريف االقتصاد حنو الرتبوية ظمةناأل توجه ظل ويف .واالتصال املعلومات

2007) 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

1089 

 اءأحن مجيع يف ،األطراف جلميع االتصاالت خدمات إيصال يعين الذي الرقمي االستعداد  -1

 .املؤسسي النظام
 كانم يف ،جلميع العاملني اخلدمات تقديم على العمل إىل تهدف واليت كرتونيةاإلل اإلدارة -2

 .املطلوبة والكفاءة ،بالسرعة وجودهم
 .ورقي ال رقمي جمتمع بناء إىل تهدف اليت كرتونيةاإلل األعمال -3
 .املؤسسية العمل لقوة التنافسية القدرات لرفع كرتونياإلل التعليم -4

 (، و)احلراك، 2003:12أما )عماد الدين، 

2003:htt://www.annabaa.org/nbanews/25/119.htm) 
 اقتصاد املعرفة يتشكل من رزمة عناصر ومتطلبات أساسية متكاملة ومرتابطة أبرزها: أن نافري

 ،ذات املستوى العالي من التأهيل ،املدربةتوافر بنية حتتية جمتمعية داعمة، تتمثل بالكوادر  -1

 اليت مبقتضى وجودها تعترب مبثابة الدعامة القوية لالقتصاد املعريف.
يكون جمال استخدام  أنالعريضة، واملقصود به توفري الربط اإللكرتوني الواسع ذي احلزمة  -2

 .كانيشمل شرائح واسعة من الس االنرتنت
طبيقًا يف خمتلف املؤسسات اجملتمعية، وهذا يتطلب وت ً،نشر ثقافة جمتمع التعلم فكرا -3

واملعاهد  ،وإقامة املراكز ،والتعلم املستمر ،والعمل على تدعيم التأهيل ،الرتكيز على مستوى التعليم

 أنمن أجل ضم ،وزيادة اخلربة لدى الطلبة املتخرجني ،املؤهلة للنهوض مبستوى الكوادر املوجودة

اليت تنهض باالقتصاد يف ظل التغريات  ،جيل من العاملني من ذوي اخلربات العالية

 التكنولوجية املتالحقة.
والربط والتحليل  ،وصناع معرفة ميتلكون املعرفة ولديهم القدرة على التساؤل ،تهيئة عمال -4

 واالبتكار.
 ألفراد اجملتمع. االنرتنتسهولة الوصول إىل  -5
 بحث والتطوير.توظيف منظومة فاعلة لل -6

 ( فيلخص مستلزمات االقتصاد املعريف يف النقاط التالية:135-2005:134أما )الكبيسي، 

وأكثر أهمية من املوجودات املادية  ،كموجودات جوهرية ،ورأس املال الفكري ،االعرتاف باملعرفة -1

 امللموسة، والتهيؤ إلدارة املعرفة اسرتاتيجيًا.
اط إدارية جديدة، واستبدال الوحدات أمنومرنة ومناذج و ،وجود هياكل تنظيمية شبكية -2

 والالمركزية بوحدات معرفية مستقلة ومتصلة. ،املركزية
وتفضيلها على خيارات  ،كأولوية حامسة ،ملواجهة األزمات االقتصادية ،اعتماد التغيري اجلذري -3

 واإلصالحات التدرجيية الروتينية. ،التحسني أو التعديل
 وخربات املوارد البشرية. ،رات وقدراتالرتكيز على مها -4
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 توافر املواهب البشرية أو رأس املال الفكري املتنوع معرفيًا. -5
أهم متطلبات التحول حنو اقتصاد املعرفة تتمثل يف النقاط  أنوتأسيسًا على ما سبق ميكن القول 

 التالية:

والتطوير، من خالل توفري  ،وتدعم البحث العلمي ،واالبتكار ،نشر ثقافة تشجع على اإلبداع -1

، وتشجعه ماتهكاناملعرفة، وتظهر إم إنتاجبيئة تفاعلية مناسبة حتث املتعلمني على املساهمة يف 

 العطاء. على
املستمر للتعليم والتدريب عالي اجلودة، والرتكيز على التعلم مدى احلياة، وإقامة  التطوير -2

 دية فقط.وليس األجب ،جمتمعات تعلم، وحمو األمية الرقمية
 تطوير النظم اإلدارية، البعيدة عن البريوقراطية، ومواكبة التغريات املستمرة يف العامل. -3
تفوق النسبة اليت تنفقها من الناتج احمللي بنسبة توازي و والبحث العلمي ،زيادة حصة التطوير -4

 الدول املتقدمة.

 تحديات التوجه نحو االقتصاد المعرفي المبحث السابع:

هل   :هنا نفسه يطرح الذي والسؤال قاسيًا، املعرفة حتديًا اقتصاد إزاء العربي االقتصاد يواجه

 االقتصادات فعلت مثلما (ساقني على ليسري ،كبوته من ينهض أن العربي لالقتصاد ميكن

 ( 397: ٢٠٠٥وحجازي، والربازيل وماليزيا. )علي واهلند الصني يف كما البازغة الناهضة

 العربية البلدان يف االقتصادية واالجتماعية البنيةيسمى ب فيما التحديات أهم تتجلىو

 :اآلتي يف واملتمثلة
(UNDP, Human ,Development Report, 2003 

كلي  بشكل يعتمد فالبعض ،"النفط استخراج· اخلام  املواد باستنضاب املتسم نتاجاإل منط -

 املوارد، من عالية نسبة النفط فيه ميثل والبعض  للنفط(، املنتجة )الدول النفط على ومباشر

 .النفط دول يف العاملني حتويالت على تعتمد  ىوأخر

على  الطلب فاضأخن يعين مما ،(االستهالكية السلع الزراعة،) األولية شطةناأل يف نتاجاإل تركز -

 .هلا االقتصادي النشاط وافتقار منظومة املعرفة تعطيل وبالتالي فيها، واالستثمار املعرفة
  إىل وصل والذي، العربي اإلمجالي احمللي الناتج· حجم وصغر االقتصادي النمو معدالت تدنى -

بينما  ،دوالر مليار( ٥٥٩) ياأنألسب احمللي عن الناتج قلياًل يزيد م،٢٠٠٠عام يف دوالر مليار( 604)

 دوالر(. مليار ١٠٧٤ ( اإليطالي احمللي الناتج من % ٦٠يشكل يكاد
 مما املعرفة، وكثافة بينها للصلة وفاقدة، وتقليدية نظامية وغري، صغرية املشروعات أكثر -

 .املشروعات لتلك يةنتاجاإل العملية يف واملعرفة، لالبتكار املضافة القيمة تدني إىل يؤدي
 النشاط على العام القطاع استحواذ بسببتصادات العربية، لالق التنافسية مستوى تدني -

 إضعاف حافز إىل أدى مما احلماية، واعتماد ،فتاحنوقلة اإل ،واملساءلة الشفافية وغياب االقتصادي

 .أنالش هذا يف املعرفة وتوظيف يةنتاجاإل
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 يف العامل يةإنتاج أن إىل تشري اتنافالبي العربية، البالد يف للعامل يةنتاجاإل فاضإخن -

 .واألرجنتنيكوريا  من كل يف ستواهاف نص عن تقل العربية البلدان
املوارد  ختصيص وعلى، االقتصادي النمو على جوهريا يؤثر والذي، والثروة، الدخل توزيع سوء -

 يف يةناسناأل والتنمية، االقتصادي النمو بني الرتابط املعرفة، وهذا ما يفسر ضعف الكتساب

 :هأنب يوصف النفطية الطفرة عقب ساد الذي االقتصادي النمو طبيعة أنف ولذلك العربية، البالد
 يقبع بينما النمو، عوائد من وامليسورين األغنياء شرحيةة استفاد حالة جيسد : والذيالنمو القاسي

 أمثلة)  املدقع والفقر للمعيشة املتدنية املستويات عند اجملتمع أفراد من املاليني
 (....الربازيل،املكسيك

، الدميقراطي املناخ يف توسعه اليصاحب الذي  االقتصادي النمو حلالة : توصيفقناالنمو اخل

 يف خطوات تقدمت اليت البلدان من العديد يف ساد االقتصادي النمو من النوع وهذا املرأة، ومتكني

 الداعية األصوات وأخرست، واالضطهاد بالقمع أتسمت السياسية ظمتهاأن لكن االقتصادي بنااجل

 (.....أفريقيا جنوب تشيلي، )أمثلة .والسياسية واالجتماعية االقتصادية املشاركة من ملزيد

 المبحث الثامن: المؤسسات التعليمية واالقتصاد المعرفي

جمموعة من الدراسات السابقة اليت تتناول عالقة  الباحثانويف ضوء ما سبق تقدميه يقدم 

 :التأثري والتأثر بني املؤسسات التعليمية واالقتصاد املعريف

هدفت هذه الدراسة التعرف إىل مدى توظيف االقتصاد املعريف يف  :(2015)أمنيدراسة احلايك و -1

مناهج الرتبية الرياضية الفلسطينية من وجهة نظر املشرفني واملعلمني، وهل هناك فروق ذات 

داللة إحصائية يف استجابة أفراد العينة تبعًا ملتغريات)الوظيفة التعليمية، اجلنس(. وتكونت 

( معلما ومعلمة، ولغرض حتقيق أهداف الدراسة قام 1046ومشرفة و) ( مشرفًا30عينة الدراسة من )

جماالت:  ة( فقرة موزعة على ست65ات تكونت من )ناة جلمع البيأنباستخدام استب الباحثان

)النتاجات، واحملتوى، واألساليب والوسائل التعليمية، والطالب، و املعلم، والتقويم(، أظهرت نتائج 

مدى توظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضّية الفلسطينية من وجهة  أنالدراسة 

نظر املشرفني واملعلمني جاءت مبستوى متوسط على مجيع جماالت الدراسة، وعدم وجود فروق 

ذات داللة إحصائية ملدى توظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية الرياضية من وجهة نظر 

ملتغري)اجلنس(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغري )الوظيفة  عينة الدراسة تبعا

بضرورة مراجعة مناهج الرتبية الرياضية  الباحثانالتعليمية(، ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى 

الكلمات  .والعمل على إعادة بناء تلك املناهج مبا يتواءم ومبادئ االقتصاد املعريف ،الفلسطينية

 ج الرتبية الرياضية، االقتصاد املعريف، املعلمني، املشرفني.املفتاحية: مناه

واملالمح  ،هدفت الدراسة إىل استقصاء مالمح االقتصاد املعريف املتضمنة :م (2011 ،دراسة )القيسي -2

وي يف أناليت ينبغي تضمينها يف حمتوى مقررات العلوم الشرعية مبشروع تطوير التعليم الث

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/browse?type=author&value=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+**
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ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحليل حمتوى مقررات العلوم الشرعية،  اململكة العربية السعودية،

ملمحا  (78ة للدراسة صنف فيها مالمح اإلقتصاد املعريف واليت بلغ عددها )أنت أداة استبكانو

توزعت على سبعة جماالت رئيسية وهي ) تكنولوجيا .االتصال املعريف ، النمو االجتماعي ، النمو 

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: بلغ جمموع تكرارات مالمح  (.وطينالعقلي ، االقتصادي ،ال

اجملال املعريف  كان ( ملمحا،3138ات العلوم الشرعية ) االقتصاد املعريف املتضمنة يف حمتوى مقرر

( 75وجيا وبغلت تكراراته )يليه جمال التكنول ( تكرارا،78ا منها حيث بلغت تكراراته)وفر حظاأل

( تكرارا . جاء مقرر 62ليه اجملال الوطين كأقل اجملاالت تضمينا حيث بلغت تكراراته )ي تكرارا،

كأكثر مقررات العلوم الشرعية تضمينا ملالمح االقتصاد املعريف حيث بلغ جمموع تكراراته  1الفقه

جمموع بلغ  1( تكرارا يليه مقرر التوحيد865بلغ جمموع تكراراته ) 1( تكرارا، يليه مقرر احلديث996)

 ( تكرارا . 742بلغ جمموع تكراراته) 1( تكرارا، يليه مقرر التفسري742تكراراته )

توصلت الدراسة إىل قائمة مبالمح االقتصاد املعريف واليت ينبغي تضمينها حمتوى مقررات و

تهت الدراسة مبجموعة من أنوقد  ،( ملمحا27العلوم الشرعية من وجهة نظر املختصني بلغت )

وللباحثني  ،عداد املعلمنيإوبرامج  ،لقائمني على إعداد وتاليف مقررات العلوم الشرعيةالتوصيات ل

 الرتبوي . أنيف امليد وانباملهتمني بهذه اجل

 ىل حتقيق اآلتي :إهدفت الدراسة  :هـ (1432دراسة )اجلهين ،  -3

وهي  املعريف، ضوء متطلبات االقتصاد إعداد قائمة بالكفايات الالزمة ملعلمات الرياضيات يف -

 . يار للمعلمة تسعى إىل الوصول إليهومع تشكل دلياًل

 تعرف واقع األداء التدريسي ملعلمات الرياضيات مبا تقتضيه متطلبات االقتصاداملعريف. -

 ضوء متطلبات يف ،حتديد أوجه القوة والضعف يف األداء التدريسي ملعلمات الرياضيات -

 االقتصاد املعريف.

تساعد على حتسني األداء التدريسي ملعلمات الرياضيات يف  أنتقديم املقرتحات اليت ميكن  -

 ضوء متطلبات االقتصاد املعريف .

ات عن طريق بطاقة أنولتحقيق أهداف الدراسة استحدمت الباحثة املنهج الوصفي، ومجع البي

الرياض،والبالغ عددهن  وطبقتها على معلمات الرياضيات للمرحلة املتوسطة مبدينة ،املالحظة

 .( معلمة138)
 : وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها مايلي

( كفاية فرعية ملعلمات الرياضيات للمرحلة املتوسطة يف 68حددت اإلجابة عن السؤال األول ) -

 ( كفايات رئيسية .8، وزعت على )يف ، لتقويم األداء التدريسي هلنضوء متطلبات االقتصاد املعر
ية لدى عينة الدراسة بدرجة كبرية، ( كفاية فرع48ي حتقق )أننت نتائج إجابة السؤال الثبي -

 ( كفاية.18وحتقق كفايتني بدرجة صغرية ، وعدم حتقق )

 الضوء تسليط ثم ومن ،اقتصاد املعرفة مكونات إبراز إىل الدراسة هدفت  :(2008 ،الشمري)دراسة  -4

 اقتصاد يف نامية ةكدول وذجا أمنمصر  واعتماد املعرفة، اقتصاد يف النمو احلديثة نظرية على

 والتكنولوجيا احمللي نتاجعلى اإل املعرفة اقتصاد تأثريات أبرز وحتليل املعرفة، وأخريًا عرض

 هذه أهم تكانف االستنتاجات والتوصيات من مبجموعة الدراسة خرجت .العاملة والقوى
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 التطورات خضم مصريف أجل إدخال من سعت املصرية احلكومة أنهلا:  اليت توصلت االستنتاجات

 سعيها يف العربية الدول منها أغلب يأنتع اليت العزلة حالة وإبعادهاعن ،التكنولوجية احلاصلة

 من ورفعت ،اإلمجالي احمللي من الناتج عالية مستويات حتقيق إىل أدى مما حتقيق ذلك، أجل من

 .املعلومات تكنولوجيا جمال يف أيضًا يةنتاجقدرتها اإل
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة درجة متثل معلمي املرحلة  ( 2013 :عليمات، حممد )دراسة  -5

وعالقتها مبمارساتهم التدريسية من وجهة نظر  ،األساسية يف األردن ملهارات االقتصاد املعريف

بإقليم ، ( مشرفًا يف ثالث مديريات للرتبية والتعليم80مشرفيهم. وتكونت عينة الدراسة من )

أداة اشتملت على  مشال األردن؛ ولتحقيق هدف هذه الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها، مت تطوير

 ( فقرة.42)

درجة متثل معلمي املرحلة األساسية ملهارات االقتصاد املعريف  أنت نتائج الدراسة كما يلي: كانو

فقد  ،باستثناء جمال تكنولوجيا املعلوماتت مرتفعة، وعلى معظم اجملاالت كان)اجملاالت جمتمعة( 

 بدرجة منخفضة. كانبدرجة متوسطة، وجمال اسرتاتيجيات التقويم فقد  كان

 االقتصاد المعرفيرؤى مستقبلية لتطوير نظام  :التاسع المبحث 

العامل املعاصر يشهد  أنالقرن احلادي والعشرين هو قرن االقتصاد املبين على املعرفة، كما و نإ

دماجات االقتصادية، كما يشهد نمتغريات كبرية يف ظل التوجه حنو العوملة واخلصخصة واأل

التجارة عن طريق  خرى فيما يتعلق بتنظيمأتسارعًا كبريًا يف موضوع التطورات التكنولوجية، و

اخلاصة بالتجارة املتعلقة (  TRIPS ) وعن طريق محاية امللكية واتفاقية ،منظمة التجارة العاملية

 حبقوق امللكية الفكرية.

مرًا على قدر كبري من أ ،ازاء كل ذلك يصبح موضوع صياغة اسرتاتيجية للعلم والتكنولوجيا

، وبناًء على ذلكالعربية . البلداناز تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية يف جنهمية ألاأل

 سنقرتح النقاط اآلتية :

 المعرفة : إنتاجالتخطيط إلستراتيجية وطنية تقوم على  -1

أصول عداد مستلزمات مشروع تقييم إواملعرفة يتطلب  ،تقال حنو جمتمع املعلوماتناإل أن 

 نتاججيابي إلإب آخر وضع برامج تساعد على تكوين مناخ أنومن ج، بأناملعرفة الوطنية من ج

ال املعرفة )غالب بداع املعرفة وليس فقط تلقي واستقبإو ،املعرفة بداًل من استهالكها، أي ابتكار

 .(13-12، ص 2004الرفاعي، 

زاء هذا املوضوع ال بد من تقريبها مع الواقع االجتماعي لكثري من إولكي تتكامل رؤية واضحة  

وطبعًا ملا جاء يف تقرير  ،واملعلومات ،ىل موضوع التنمية البشريةإالعربية، فلو رجعنا  البلدان

صبح أالذي  ،والذي طرح مبدأ التنمية البشرية م(،1990)مم املتحدة للتنمية يف عام برنامج اال
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 أنؤية التنمية اليت تتعادل مع النمو االقتصادي، فهدف استئصال الفقر ال بد ساسي لرالبديل األ

دوات والوسائل ، فهي توفر األوم به تقنيات املعلومات واالتصاليتواصل مع الدور البارز الذي تق

ويف نفس الوقت تقدم القنوات اجلديدة لنشر املعرفة، ويف هذا  ،املهمة لتحسني الصحة والتعليم

جهزة اهلاتف أىل إحياء وشعوب ال تزال تفتقر أهناك  أنخذ بعني االعتبار ببد من األ الصدد ال

إىل املستلزمات الدراسية واملدارس االبتدائية اليت تفتقر  ،واملياه الصاحلة للشرب ،والكهرباء

املتقدمة قد يبدو بالنسبة لبعض  البلدانعصر املعلومات واملعرفة اليت تعيشها  أن، فاملطلوبة

من  ًاكثري أن(.  حيث 64، ص 2004، نارض )مجال داود سلمالفقرية وعدًا كبعد السماء عن األ البلدان

 العربية ينطبق عليها هذا الوصف ولكن بدرجات متفاوتة . البلداناملناطق يف 

التطور يف  أنسنجد  ،بعاد اجلوهرية يف تنمية بشرية عربية حقيقيةىل األإذن لو ذهبنا إ 

والتكنولوجي يف االقتصادات العربية، ومن هنا  ،عريف سيعجل يف التطور العلمياالقتصاد امل

هداف أي بني نقيام تناسب عقال ،خذ بنظر االعتبار عند وضع اخلطط التنمويةينبغي األ

طالقًا من درجة التطور أن ،التنمية االقتصادية وبني حجم املوارد الطبيعية واالقتصادية

التنبؤ مبستوى التقدم التكنولوجي سيحدد اىل درجة كبرية  أن، كما لوجي يف العاملالتكنو

، وبالتالي ال بد من جعل التطور العلمي القتصادية واالجتماعية والسياسيةمستقبل التطورات ا

، وعنصرًا مكونًا من عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية واملعريف قطاعًا من قطاعات

 (.125، ص 2005حلوش،  التخطيط هلذه التنمية )عاكف

يف  ،والقطاع اخلاص ،نلقي نظرة على دور كل من القطاع العام أنيضًا أويف هذا اجملال ميكن  

التنمية يصاحبها اجتاه قوي حنو  أنالعربية، فمن املالحظ  البلدانتطور االقتصاد املعريف يف 

ذلك من فرض اجراءات  وما يتزامن مع ،ضفاء الطابع التجاري عليهاإخصخصة مصادر املعرفة و

النظام العاملي اجلديد  أنونية حلماية امللكية الفكرية اخلاصة، ومما يدعم هذا االجتاه هو أنق

االقتصادية حلماية  وانبيركز على اجل أنىل إمييل ، جل حقوق امللكية الفكريةأالناهض من 

وضمن هذا اجملال يطرح رأي  كثر مما يركز على اعتبارات املصلحة العامة. أحقوق امللكية الفكرية 

، وهذا ما يؤكده تقرير البنك الدولي عن واطن يف املعرفة(املطالبني بالدميقراطية املعرفة )حق امل

املعرفة ليس على  أنجل التنمية.  حيث جاء فيه: أ: املعرفة من أنبعنو 1998التنمية يف العامل عام 

 ل احلاسم للتنمية .ا على مستوى الشعب كله هي العامأمننطاق الصفوة و

وداخلها وملشاكل املعلومات  البلداني لفجوات املعرفة ما بني كما يؤكد التقرير على وجوب التصد 

 البلدانكثر حدة يف أهذه الفجوات هي  أنسواق وتعرقل االجراءات احلكومية، علمًا اليت تضعف األ

هناك   أن.  ويؤكد التقرير قرسبب الرئيسي يف ذلك الفشد فقرًا .  كذلك ميكن اعتبارها الاأل

، ويرتكز معظم فقراء العامل يف شرق ( دوالرات يف اليوم 3)مليارات نسمة تعيش على (  3)حوالي 

 وجنوب شرق آسيا.

االقتصادات  أنوهي  ،تنطلق من حقيقة مهمة أناسرتاتيجية واضحة ال بد  أنيتضح من هذا و

ها تفتقد اىل أنب آخر فأنومن ج ،بأنالعربية ذات بنية حتتية ضعيفة واستثمارات حمدودة من ج

 وروبية .والدول األ ،اليابانني تواكب التطور التكنولوجي احلاصل يف أنتشريعات وقو

 ىل نقطتني مهمتني فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي يفإنتنطرق  أنويف هذا اجملال ال بد 

 ،، وهذا يتطلب متكني العلماءق بتوطني التكنولوجياوىل تتعلالنقطة األ العربية. البلدان
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حنو القدرة على تطويرها ودفعهم  ،ومواصفات املواد املستخدمة نتاجمن فهم عمليات اإل ينيوالفني

على عملية  ينيفتتعلق بتوليد التكنولوجيا، أي متكني العلماء والفن الثانيةما النقطة أوحتسينها. 

 ومساعدتهم يف نشرها وتطبيقها. ،االبتكار للتكنولوجيا اجلديدة

 لى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :إتطوير بنية تحتية ترتكز -2

احملدد للقوة االقتصادية يف االقتصاد املعلوماتي هو املعلومات  أن ،من املسلم يف الوقت الراهن

قطاع املعلومات  أنومن املالحظ  أكثر فاعلية. نتاجت وجلعل اإلواملعرفة املطلوبة إلبتكار املستحدثا

 ) قل منأمنو االقتصاد العاملي مبعدل  كانبينما ( % 5 ) كثر منأقد منا على املستوى العاملي مبعدل 

 (.1999ىل اقتصاد املعلومات )عبد اهلادي ، إهناك حتول من اقتصاد الصناعات  أنولذلك ف( % 3

ىل تكنولوجيا املعلومات إي الذي يطرح هنا هو كيف ميكن تطوير بنية حتتية ترتكز والسؤال التال

 جابة باعتقادنا تتكون من شقني :اإل أن العربية ؟ البلدانواالتصاالت يف 

وهذا ما حدث فعاًل عندما إهمال آخر. : جتنب التطوير اجملزوء، ونقصد به تطوير قطاع وولاأل

ىل حدوث خلل إدى أ، مما اعيهمال القطاع الزرإو ،العربية حنو العناية بالتصنيع البلدانتوجهت 

عداد الواسعة من ضحت املدن تعج باألأاقتصادي واجتماعي، حيث غدا الريف مناطق طرد، فيما 

دى أحيث تنعدم اخلربة واملهارة، وبالتالي  ،الفالحني املهاجرين والباحثني عن فرص عمل رخيصة

 وباقي مظاهر التخلف االجتماعي.وحدوث البطالة والفقر  ،جورفاض األأخنىل إهذا 

هم ما مييز منتجات اقتصاد أطار املعريف عن التكنولوجي، وهذا من فصال اإلأنية كان: اميناالث

عن الشق التكنولوجي، وهو توجه  ية لفصل الشق املعريفكاناملعرفة عن غريها، حيث هناك ام

املعرفة ستقل بفضل تكنولوجيا املعلومات، على   إنتاجكلفة  أنكرة جديد، ومما يدعم هذه الف

لتحويل هذه املعرفة اىل منتجات  ،عكس ما حيدث بالنسبة إلرتفاع كلفة الشق التكنولوجي

 أنهذا يعطي فرصة للعلماء واملهندسني يف الدول العربية كي يساهموا معرفيًا دون  أنفعلية.  

لكرتونية للشرائح يل املثال ميكن تصميم الدوائر اإلفعلى سب  ب التكنولوجي.أنينشغلوا باجل

 أنالتصميمات يف صورتها املادية.   إنتاجثم تكليف مسابك تصنيع هذه الشراح ب ،السيلكونية

ا هو أمنه التكنولوجية وتطبيقاته العملية وجوانبهمال إالعلمي و نتاجهذا ال يعين االهتمام باإل

 (.2005تكنولوجي )نبيل علي ، آذار توازي للجهدين العلمي وال

ىل تكنولوجيا إهمية كبرية إلعطاء موضوع تطوير بنية حتتية ترتكز أيف احلقيقية، هناك و

 ،شطة املعلوماتية يف االقتصادنقطاع املعلومات هو القطاع الذي يشمل كل األ أناملعلومات، حيث 

، عرفة اليت تضم التعليمهو صناعات امل فقطاع املعلوماتشطة، نفضاًل عن السلع املطلوبة بهذه األ

وخدمات املعلومات.  ومن هنا ينبغي النظر اىل اقسام  ،البحوث والتنمية، االتصاالت وآالت املعلومات

 املعلومات اآلتية :

ي هو التحدي احلقيق ،صبح حمتوى املعلوماتأ:   Information contentصناعة حمتوى املعلومات  -

رساء البنية إعلى  نصب الرتكيز األأنهم مقومات جمتمع املعلومات بال منازع، فقد أ، وهو القادم
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: ا ما دفع الدكتور نبيل علي للقول، وهذالعربية البلدانمع املعلومات يف ساسية جملتالتحتية األ

( .  43، ص  2004يف اقتصاد املعرفة )حممد خضري،   "Content is the King""احملتوى هو امللك" 

حمتوى املعلومات تتم عن طريق املؤسسات يف القطاعني العام صناعة  أنىل إدر االشارة هنا وجت

اليت تنتج امللكية الفكرية وبواسطة الكتاب واحملررين... اخل ، وهؤالء يبيعون عملهم  ،واخلاص

 ،لفةوجتهزها بطرق خمت ،اليت تأخذ امللكية الفكرية اخلام نتاجواملوزعني وشركات اإل ،للناشرين

 وتبيعها ملستهلكي املعلومات. ،ثم توزعها
هذا القسم من صناعة املعلومات هو  أن:  Information Deliveryصناعة تسليم )بث املعلومات(  -

والبث اليت يتم من خالهلا توصيل املعلومات، كالشركات  ،شاء وادارة شركات االتصالأنخمتص ب

علومات كبائعي الكتب وكذلك املؤسسات اليت تتوىل توزيع حمتوى امل ،اليت تدير شبكات التلفزيون

 والناشرين 
:  وتقوم هذه الصناعة على منتجي  Information Processingصناعة معاجلة املعلومات  -

 ومنتجي الربجميات. ،جهزةاأل

ثري من ولكي تتكامل رؤية واضحة ازاء هذا املوضوع ال بد من تقريبها مع الواقع االجتماعي لك

طرح  أن، ف1990العربية. فلو رجعنا اىل تقرير برنامج االمم املتحدة للتنمية يف عام  البلدان

صبح البديل االساسي لرؤية التنمية اليت تتعادل مع النمو أ وضوع التنمية البشرية واملعلومات،م

يتواصل مع الدور البارز الذي تقوم به تقنيات  أناالقتصادي. فهدف استئصال الفقر ال بد 

املعلومات واالتصال . فهي توفر االدوات والوسائل املهمة لتحسني الصحة والتعليم ويف نفس الوقت 

هناك  أنتقدم القنوات اجلديدة لنشر املعرفة. ويف هذا الصدد ال بد من االخذ بعني االعتبار ب

اهلاتف والكهرباء واملياه الصاحلة للشرب واملدارس  احياء وشعوب ال تزال تفتقر اىل اجهزة

عصر املعلومات واملعرفة اليت  أناالبتدائية اليت تفتقر اىل املستلزمات الدراسية املطلوبة . ف

الفقرية وعدًا كبعد السماء عن االرض  البلداناملتقدمة قد يبدو بالنسبة لبعض  البلدانتعيشها 

العربية ينطبق عليها هذا  البلدانمن املناطق يف  ًاكثري أنحيث   (.64، ص 2004، نا)مجال داود سلم

 الوصف ولكن بدرجات متفاوتة .

 : التوصيات

 الباحثان يرى ، ويف ضوء ما مت تقدميه يف هذا البحث نامن خالل املمارسة والتطبيق يف امليد

 : أهمية تقديم التوصيات التالية
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكل املدارس إعداد وتهيئة  وتطوير بنية حتتية تركز  .1

 واجلامعات لتفعيل نظام االقتصاد املعريف.
اإلهتمام باإلقتصاد املعريف وفق التخطيط االسرتاتيجي، وتضمينه بكافة املناهج الدراسية  .2

 يف املؤسسات التعليمية.

دميية واالدارية يف عمل دورات تدريبية مكثفة للمعلمني وأعضاء اهليئات التدريسية األكا .3

 ضوء اإلقتصاد املعريف.
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تدريب املعلمني وأعضاء اهليئات التدريسية األكادميية واالدارية يف مراحل التعليم املختلفة  .4

 على اسرتاتيجيات وطرائق وأساليب اإلقتصاد املعريف.
صاد االستفادة من التجارب والنماذج واخلربات العربية الناجحة واملتميزة يف أنظمة االقت .5

 املعريف.
االستفادة من التجارب والنماذج واخلربات العاملية الناجحة واملتميزة يف أنظمة االقتصاد  .6

 املعريف.
 تصميم وإعداد املناهج الدراسية القائمة على االقتصاد املعريف يف املؤسسات التعليمية. .7
 يف تعليم وتعلم االقتصاد املعريف. وجمتمع املعرفة استثمار مستحدثات تكنولوجيا التعليم .8
 استثمار البحث العلمي والرتبوي يف جمال االقتصاد املعريف يف املؤسسات التعليمية . .9

 استثمار البحث العلمي والرتبوي يف جمال االقتصاد املعريف يف مؤسسات اجملتمع املدني . .10
املدني العربي يف ضوء  تفعيل التعاون والشراكة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات اجملتمع .11

 اقتصاد املعرفة.
تفعيل التعاون والشراكة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات اجملتمع املدني العاملي يف ضوء  .12

 اقتصاد املعرفة.

 توظيف االقتصاد املعريف يف حتقيق معايري اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية. .13
 ملة املستدامة يف اجملتمع العربي.لشاا التنميةتوظيف االقتصاد املعريف يف حتقيق  .14

 : المقترحات

ويف ضوء ما مت تقدميه، وعرض توصيات البحث، يقرتح الباحثان إجراء الدراسات والبحوث 

 التالية: 
 حتليل حمتوى مناهج التعليم يف البالد العربية يف ضوء مناهج االقتصاد املعريف. .1
 اإلبداعي لدى طلبة يف املؤسسات التعليمية.أثر اإلقتصاد املعريف على تنمية التفكري  .2
 أثر اإلقتصاد املعريف على تنمية التفكري الناقد لدى طلبة املؤسسات التعليمية. .3
 آليات حتسني وتطوير مناهج االقتصاد املعريف يف املؤسسات التعليمية .  .4
 ملعريف.آليات حتسني وتطوير البنية التحتية يف املؤسسات التعليمية يف ضوء االقتصاد ا .5
فاعلية املناهج التعليمية القائمة على االقتصاد املعريف يف حتقيق معايري اجلودة الشاملة يف  .6

 املؤسسات التعليمة.
فاعلية املناهج التعليمية القائمة على االقتصاد املعريف يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة  .7

 يف اجملتمع العربي.
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القائمة على االقتصاد املعريف يف امتالك أعضاء اهليئات فاعلية برامج التعليم والتدريب  .8

 التدريسية للكفايات الشخصية واملهنية.
فاعلية برامج التعليم والتدريب القائمة على االقتصاد املعريف يف امتالك أعضاء اهليئات  .9

 التدريسية للكفايات الشخصية واإلدارية.
 حة واملتميزة يف أنظمة االقتصاد املعريف.توظيف التجارب والنماذج واخلربات العربية الناج .10
 الناجحة واملتميزة يف أنظمة االقتصاد املعريف. العامليةتوظيف التجارب والنماذج واخلربات  .11
 تعزيز البحث العلمي والرتبوي يف جمال االقتصاد املعريف يف املؤسسات التعليمية. .12
  مؤسسات اجملتمع العربي.تعزيز البحث العلمي والرتبوي يف جمال االقتصاد املعريف يف .13
دور البحث العلمي والرتبوي يف حتسني وتطوير أنظمة االقتصاد املعريف يف املؤسسات  .14

 التعليمية.

 المراجع: 

 المراجع العربية:

 .دار الشروق األردن، ،نا( كفايات التدريس،عم1431) أنالرببري، عبد الناصر سلط -1
 .دار ايرباك مصر، اإللكرتوني املعاصر،القاهرة،التعليم .هـ( 1431البستنجي، هيثم أمحد ) -2
(. املنهج القائم على االقتصاد املعريف، ورقة عمل مقدمة 2014، منرية عبد العزيز )أنالسلطاجلهين، عال حسن و -3

كجزء من منتطلبات مقرر االجتاهات احلديثة يف املناهج، ماجستري املناهج وطرق التدريس، كلية العلوم 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية.االجتماعية، 
تقويم األداء التدريسي ملعلمات الرياضيات للمرحلة املتوسطة مبدينة الرياض يف .ه(1432اجلهين، هديل مكي ) -4

، لرياضضوء متطلبات اإلقتصاد املعريف،رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : ا

 .السعودية
الرياضية الفلسطينية من ( مدى توظيف االقتصاد املعريف يف مناهج الرتبية 2015ي )نا، أمأمنياحلايك، صادق و -5

 .2015/أ،4، العدد 21وجهة نظر املشرفني واملعلمني، حبث منشور يف جملة املنارة، اجمللد 
 .جمموعة النيل العربية مصر، القاهرة، ،اقتصاد املعرفة).  2001حمسن أمحد.)اخلضريي،  -6
ظل العوملة االقتصادية"، جملة  ( "أثر التكنولوجيا يف تكامل االقتصاديات العربي يف2005حلوش، عاكف نايف ) -7

 الرابطة، اجمللد اخلامس، العدد األول.
 .نا( إدارة املعرفة، دار وائل للنشر، عم2007خلف، حممد ) -8
 .نا( اقتصاد املعرفة، اربد، عامل الكتب احلديث، عم2007خلف، فليح حسن)   -9

هـ، مايو 1425، ربيع األول 546الكويت، عدد هـ( اقتصاد املعرفة: أين حنن منه؟ جملة العربي،  1425دياب، حممد) -10

2004. 
( "اطاللة اكادميية على ادارة املعرفة"، جملة الرابطة، عدد خاص، اجمللد الرابع، 2004الرفاعي، غالب عوض،) -11

 ي.أن، تشرين الث 4و 3 أنالعدد
 الصفاء.، األردن، دار نا( اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة، عم2000الزيادات، حممد عواد)  -12

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/browse?type=author&value=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+**
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( رؤية تشخيصية للمجتمع املعريف يف ظل اقتصاد املعرفة، جملة العلوم االقتصادية 2008السمرائي، سلوى)   -13

 ، العراق، 14واالدارية، جامعة اإلسراءاخلاصة، كلية العلوم االدارية واملالية، اجمللد 
 .يأنتشرين الث ،4و  3 نااجمللد الرابع، العدد ("املعرفة العربية والتنمية "، جملة الرابطة،2004، مجال داود، )ناسليم  -14
 .دار صفاء للنشر والتوزيع، أنعم،اإلقتصاد املعريف )هـ1429نادية. ) والليثي، هشام  الشمري، -15
الألطفال يف عصر اإلقتصاد تعليم ).هـ1431عبد اللطيف )، سليم ودبور ،وقارة حلكيم،عبد ا ،الصايف -16

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ناعم،املعرف
( حنو رؤية جديدة للبحث الرتبوي يف جمتمع االقتصاد املعريف، دراسة مقدمة إىل إدارة 2003عماد الدين، منى)   -17

 (.2003الرتبوي يف اململكة األردنية اهلامشية، أيلول ) البحث والتطوير
رؤية عربية جملتمع املعرفة،  الكويت، مطابع السياسة للنشر  :( الفجوة الرقمية2005علي، نبيل، حجازي، نادية،) -18

 والتوزيع.
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع.أن( إدارة املعرفة، عم2008، رحبي )ناعلي -19
( مالمح االقتصاد املعريف املتضمنة يف حمتوى مقررات العلوم الشرعية يف مشروع تطوير 2011حممد ) القيسي، -20

 العربية السعودية، رسالة ماجستري،جامعة مؤتة.وي باململكة أنالتعليم الث
( عمليات إدارة املعرفة وأثرها يف مؤشرات اإلقتصاد املعريف دراسة حتليلة 2008الشمري، حممد واحلدراوي، حامد ) -21

،  آلراء عينة من املؤسسات الرقمية، جملة الغزي للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد

 .218 – 189ص  ص
وذجًا(، جملة الغزي للعلوم أمن( دور اقتصاد املعرفة يف حتقيق النمو اإلقتصادي: ) مصر 2008الشمري، حممد ) -22

 .90-69االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، ص ص 
 للتنمية االدارية.(، إدارة املعرفة، القاهرة: املنظمة العربية 2005الكبيسي، صالح الدين) -23
 .2010/ 2009املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير التنافسية العاملية،  -24
(، التحول من جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفة، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، 2007ة)أنحمي الدين، حس -25

 .2، العدد 12الرياض، جملد 
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