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 المستخلص

ظهر فی األلفیة الثالثة مصطلح اقتصاد المعرفة یقصد به توظیف المعرفة لتحقیق فوائد اقتصادیة فالمعرفة هى المحرک 

الرئیسى للنمو االقتصادی الذی یعتمد على توافر تکنولوجیا المعلومات واالتصال واستخدام االبتکار والرقمنه، وزیادة 

لمعرفة حیث أصبحت األصول المهمة فی االقتصاد المعاصر هی المعرفة الفنیة، واإلبداع، االعتمادیة على التقنیة إلدارة ا

والتعلیم، باإلضافة إلى الذکاء االصطناعى وبرامج الکمبیوتر عبر نطاق واسع من المنتجات تفوق أهمیة رأس المال، أو 

 اء جاء نتیجة مباشرة لتطبیق مفهوم إقتصاد المعرفة.المواد، أو العمالة، فنمو اإلنتاجیة فی العالم الغربى والشرقى على السو

وترسیخاً لکیفیة اإلستفادة من اقتصاد المعرفة تم تقدیم اقتراح لکیفیة تطویر التعلیم تماشیاً مع متطلبات المعاصرة الستثمار 

البحث الترکیز على المعرفة وتعلیم الطالب کیفیة وضع األفکار وحمایتها کجزء من منظومة اقتصاد المعرفة. کما یهدف 

کیفیة مساهمة التعلیم فی بناء اقتصاد المعرفة بالترکیز على تنمیة القدرات االبتکاریة واالبداعیة للطالب فى جمیع المراحل 

الدراسیة ماقبل وبعد التعلیم الجامعی وحتى الدراسات العلیا والبحوث، وإقامة الدالئل على فاعلیتها. لتحقیق ذلک قامت خطة 

على استخدم البحث المنهج اإلستقرائی لحل تلک اإلشکالیة بتقدیم اقتراح لکیفیة مساهمة التعلیم فى بناء مفهوم  الدراسة

اقتصاد المعرفة وخصائصه وأدواته لیترکز فی ذهن وخبرة الطالب مدى فاعلیة تنمیة القدرات اإلبتکاریة واإلبداعیة وأهمیتها 

 فی مستقبله المهنی.

 :الخطةوتنقسم 

 یستند الباحث إلى هذه المعلومات وصوالً إلى العناصر الغیر معروفة فی اإلشکالیة. االستنباط وفیهاحلة األولى: المر

من خالل استقراء نتائج اإلستنباط وإقامة الدلیل على أن مناهج التعلیم تحتاج لتدعیمها  اإلستقراء فتمتالمرحلة الثانیة: 

 بداعیة والعلوم المرتبطة بها.بجوانب تنمیة القدرات االبتکاریة واال

وأهم النتائج هو اقتراح تطویر العملیة التعلیمیة بما یحقق التکامل بین مفهوم تنمیة القدرات االبتکاریة مع مفهوم اقتصاد 

 المعرفة المعاصر.

 الكلمات المفتاحية:

 .التعلیم نظم ،المعرفة، اإلبتکار اقتصاد

Abstract 

In the third millennium, the term knowledge economy means to employ knowledge to achieve 

economic benefits. Knowledge is the main driver of economic growth, which depends on the 

availability of information and communication technology, the use of innovation and slavery, 

and the increase in reliability of knowledge management as assets become The task in the 

contemporary economy is technical knowledge, creativity, and learning, in addition to artificial 

taste and computer programs across a wide range of products that outweigh the importance of 

capital, materials, or employment, the growth of productivity in both the Western and Eastern 

mailto:rehabdesign.rd@gmail.com


 2022 مارس  والثالثون                         الثانيالعدد  –المجلد السابع  –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

662 

world sought to be a direct product to implement the concept of Knowledge economy. In order 

to take advantage of the knowledge economy, a proposal has been made to develop learning in 

line with contemporary requirements for the investment of knowledge and the student's 

education of how to develop and protect the thoughts as part of the knowledge economy system. 

The research also aims to focus on how to contribute to learning in building an economy of 

knowledge by focusing on the development of the innovative and creative abilities of students 

in all stages of study before and after university education and even higher studies and research, 

and to establish evidence of its effectiveness. To achieve this, the study plan was based on the 

use of the research and the extrapolation to solve that problem by submitting a proposal to the 

contribution of learning in building the concept of the knowledge economy and its 

characteristics and tools to focus in the mind and experience of the student how effective the 

development of creativity and creativity and the importance of its future professions. 

 The plan is divided: The first stage: inference in which the researcher is based on this 

information down to the elements unknown in the form. The second stage: Extrapolation was 

done by extrapolating the results of the introspection and establishing evidence that the learning 

curriculum needs to be supported by aspects of the development of innovative and creative 

abilities and related sciences. The most important results are the proposal to develop the 

learning process in order to achieve the understanding of the concept of developing innovative 

capacities with the concept of the contemporary knowledge economy 

Keywords: 

Knowledge Economy, Innovation, Education System. 

 

 :المقدمة

توجهاً عالمیاً، تستهدفه الدول والمنظمات العالمیة كالیونسكو واالتحاد األوربي لمعالجة المعلومات،  یعتبر اقتصاد المعرفة

قطاع التعلیم إلعداد الطالب لیكونوا فاعلین في عالم االقتصاد مما نتج عن ذلك ضرورة تطویر مختلف القطاعات، والسیما 

المعاصر القائم الیوم على المعرفة.  یلزم تغیرات في میدان التعلیم لتالئم متطلبات اقتصاد المعرفة إلنتاج ونشر وتوظیف 

ات، وتطبیقات التكنولوجیة، المعرفة والمشاركة فیها واستخدامها بهدف تحسین مناحي الحیاة باإلستفادة من شبكة المعلوم

وهناك مؤشرات دولیة ومحلیة تقوم بقیاس مخرجات  واستخدام للعقل البشري كأهم رأس مال تقوم علیه أقوى الدول المتقدمة.

التعلیم ، لذا یلزم العمل على تحقیق متطلباته بتحدید معاییره في البرامج األكادیمیة، والعمل على تقویمها، وتطویر المناهج 

اقتصاد المعرفة بحیث تنطلق من رؤیة تربویة معاصرة تتوافق مع المستجدات والتطورات العلمیة، وتبنى بطریقة  وفق

وظیفیة تتضمن خبرات متنوعة مع مراعاة الجانب التطبیقي، وطبیعة المادة، وخصائص المتعلم، وفق المنهج المحوري، 

علم على التكیف مع متطلبات العصر من خالل استراتیجیات متنوعة وتركز على تنمیة المهارات واالتجاهات التي تساعد المت

للتعلم والتعلیم كمهارات التصمیم واإلبتكار إلعداد طالب مبتكر أو مستخدم واع یقدر قیمة األفكار ویدعمها، إلى جانب 

الجماعي، والتعامل  مهارات النقد، وحل المشكالت واتخاذ القرار، وتوظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والعمل

بفاعلیة مع التنوع المعرفي، والتمكن من مهارات البحث العلمي؛ من أجل تعزیز قدرة المتعلم على متابعة التعلم مدى الحیاة، 

  وإعداد متعلم یسهم في بناء المجتمع وتطویره، قادر على التفاعل االیجابي مع الثقافات األخرى ومتغیرات العصر.
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 :البحثالظاھرة موضوع 

یتعرض الطالب إلشكالیة الفجوة بین متطلبات السوق في األلفیة الثالثة والتي ترتبط بالمفهوم المعاصر من اقتصاد المعرفة 

وبین أسلوب ومنهجیة دراسته أثناء مراحل التعلیم األساسي والجامعي التي ال تتناسب مع طبیعة اقتصاد المعرفة الذي من 

 لى اإلبداع واستثمار األفكار والوعي بالتقنیات التكنولوجیة وكیفیة التعامل معها.متطلباته قوة بشریة قادرة ع

 مشكلة البحث:

تتسبب في تراجع اقتصاد بعض  غیاب النشاطات اإلبتكاریة في العملیة التعلیمیة وعدم وجود نظم فعالة لالبتكار في التعلیم.

توظیف نتائجه في التنمیة اإلقتصادیة  المعرفة یظهر أثره علىالدول دون أخرى التي ركزت على تنمیة متطلبات إقتصاد 

 . من جانب آخر  التعلیم العالقة بین تلك المؤسسات وقطاعاتوضعف   وضعف مؤسسات البحث والتطویر من جانب

 :إدعاء البحث

تطلب النظر في كیفیة تطویر نظام التعلیم لتنمیة القدرات اإلبتكاریة لدى الطالب استناداً على مصادر متنوعة من الثورة 

 المعلوماتیة وتكنولوجیا االتصاالت والذي سینمي بدوره اقتصاد المعرفة للدول التي تضعه في خطتها االستراتیجیة للتنمیة. 

 :ھدف البحث

لتطویر التعلیم في مراحله األساسیة والجامعیة وتوجیهه نحو كیفیة اإلبتكار واستثمار األفكار باستخدام  التخطیط اإلستراتیجي

 التقنیات العصریة من اتصاالت لنقل المعرفة بسهوله، باإلضافة إلى الوعي بكیفیة حمایة هذه األفكار.

  

 :منهج البحث

 Inductive Approach. اتبع البحث المنهج االستقرائي

 خطة البحث:

إلثبات صحة ادعاء البحث تم عرض مفهوم اقتصاد المعرفة ومؤشرات قیاسه الدولیة التي تستخدم نظام التعلیم والقدرة على 

اإلبتكار كمحاور أساسیة لقیاس مدى نجاح الدولة في تطبیق متطلبات اقتصاد المعرفة، وبالتالي التركیز على االسترتایجیة 

 م وتضمین اإلبتكار كاتجاه أساسي في المنظومة والمناهج التعلیمیة.المقترحة لتطویر التعلی

 وتنقسم الخطة الى مرحلتين أساسيتين:

یفكر اإلنسان عندما یواجه إشكالیة ما ، فإذا توفرت بعض  ) Deduction االستدالل المنطقى )اإلستنباط :المرحلة األولى

 لیصل إلى العناصر غیر المعروفة فى األشكالیة.  هذه المعلومات المعلومات تتعلق باألشكالیة. فإن المفكر یستند إلى

إستقراء نتائج اإلستنباط وإقامة الدلیل على أنه بالتركیز على تطویر التعلیم لیتجه  ) Induction )اإلستقراء :المرحلة الثانية

قائمة الدول القائم إقتصادها على المعرفة.  نحو اإلبتكار أكثر بتعدیل النظام التقلیدي القائم على التلقین تحقق اإلنضمام إلى

 الدلیل من المحس المشاهد.- 2الدلیل العقلى المجرد؛ - 1وذلك من خالل 

 Knowledge Economyأوالً: مفهوم اقتصاد المعرفة 

المعرفة ؛ بإضافة تعد المعرفة هي المحرك الرئیسي للقدرة التنافسیة والنجاح االقتصادي في اقتصادیات الدول القائمة على 

قیمة لإلنتاج االقتصادي من خالل تطبیق التكنولوجیات واإلبتكارات سواء في شكل اختراعات جدیدة أو تطبیقات جدیدة 

، ویعد وضع المؤشرات (Morck&Yeung, 1998) للمعرفة القائمة إلحداث التغیر الثوري في جمیع األسواق والقطاعات
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والتكنولوجیا على اإلنتاج والنمو االقتصادي ومؤشرات رأس المال البشرى وخاصة  والمنهجیات لتحلیل تأثیر المعرفة

 .(BĂTĂGAN, 2007) المتعلقة بالتعلیم والعمل وأیضاً مؤشرات االبتكار عنصًرا أساسًیا في اقتصاد المعرفة

علومات. أي أنه تغیر مفهوم لذا یمكن القول أن األصول المهمة في اإلقتصاد المعاصر هي المعرفة الفنیة، واإلبداع،والم

( 1ویوضح )شكلاالقتصاد في األلفیة الثالثة واتجاه ونمط السوق تأثراً بطبیعة األلفیة الثالثة ذات اإلیقاع المتسارع والمعرفة. 

على اتجاهات السوق و التعلیم، وذلك بسبب إنتشار )العولمة(   أثر التحول من األلفیة الثانیة إلى األلفیة الثالثة 

Globalization  التي وفرت شبكات ومنظومات لتدفق المعلومات ویسرت من تواصل العالم ببعضه البعض والذي حول

مراكز اهتمام المؤسسات من مجرد التطویر المباشر للمنتجات إلى اإلهتمام بالتعلیم و اإلبتكار وإثراء المعرفة التي هي 

أي  Innovationو)اإلبداع(   Educationو)التعلیم(  Knowledgeخصائص إقتصاد المعرفة الذي یرعى )المعرفة( 

 Industrialتحول االهتمام إلیها بعدما كان في األلفیة الثانیة مرتكزاً حول )االقتصاد الصناعي(  استثمار الفكرة، بعد

Economy  أي انتقال نشاطة وتركیز اإلقتصاد من السلع واإلنتاج إلى صناعة الخدمة المعرفیة،.  

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

 

ال یشترط الیوم أن یتواجد جمیع أعضاء الفریق في نفس المكتب التمام مشروع ما، فقد تولد الفكرة في الهند ویتم التخطیط 

ماعات اإلفتراضیة في وقت قیاسي. حیث تناقص لها في مالیزیا، وتنفذ في ألمانیا حیث ال قیود في التواصل و اجراء االجت

الستخدام التكنولوجیا المتوفرة واألسواق االفتراضیة والمؤسسات االفتراضیة مما یزید الربح والفائدة لذلك   تأثیر الموقع

لذي یمكن القول أن الكفاءات من رأس المال البشرى تعد عنصر أساسي في اإلقتصاد القائم على المعرفة وهو العنصر ا

 (.2یركز علیه البحث لتطویره وتنمیته لیحقق المستوى المطلوب لهذا النوع من اإلقتصاد المعاصر وهذه ما یعبر عنه )شكل
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 : تمثيل توضيحي إلدارة اقتصاد المعرفة2شكل

 

 ثانياً: خصائص اقتصاد المعرفة:

وكلما زاد الدمج بین هذه الخصائص الثالث كلما  یرتكز اقتصاد المعرفة على المثلث المكون من المعرفة والتعلیم واإلبداع،

 (.3ازدادت القوة التنافسیة القتصاد الدولة. یعبر عن هذه الخصائص )شكل

 
 : خصائص اقتصاد المعرفة3شكل 

 

عدیده كتایوان، هونج كونج، مالیزیا، تجارب حجر األساس لنجاح اقتصاد المعرفة، یمثل ذلك : Educationالتعليم  (1

أساسي الهند، تركیا،كوریا وغیرهم بتحویل اقتصادها بفضل اإلستثمارات الكبیرة في التعلیم والتدریب المهني. فالتعلیم 

لإلنتاجیه والتنافسیه االقتصادیة ویتعین على الدول أن توفر الكفاءات االبداعیة والعقول  المبتكرة القادر على إدماج 
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التكنولوجیات الحدیثة في العمل. وذلك من خالل دمج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مع المهارات االبداعیة في المناهج 

 التعلیمیه.

البنیة التحتیة الرقمیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي تسهل نشر  :Knowledgeالمعرفة   (2

ت. وتهدف السیاسات لجعل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت متاحه أكثر، وتخفیض وتجهیز المعلومات لتالئم االحتیاجا

أصبحت المنتجات كثیفة المعرفة هي األكثر نمواً وتأثیًرا في االقتصاد التعریفات الجمركیه على منتجات التكنولوجیا حیث 

عة اإلبتكار، فاألفكار والمعرفة تنتشر الیوم في تحتل الدول مراكزها التنافسیة في العالم بناءاً على قدرتها في سر العالمي.

 جمیع أنحاء العالم في وقت قیاسي.

نظام فعال إلضافة القیمة بما یكفى لتحقیق فائدة للعمیل ویساعد المؤسسة على خفض التكالیف : Innovationاإلبداع  (3

وتقدیم منتجات أكثر كفاءة. أي إضافة قیمة لكل من المؤسسة والعمیل بالتعاون المثمر مع المؤسسات االكادیمیه وغیرها من 

 مع االحتیاجات المحلیة.  المنظمات التي تستطیع مواكبة ثورة المعرفه المتنامیه وتكییفها

 ثالثاً: أزمة التعليم في النظم التقليدية. 

یعاني الطالب من سلبیات التعلیم التقلیدي الذي یدفعهم إلى الحفظ والتلقین والفجوات بین مراحل التعلیم األساسیة  والجامعي، 

الطالب الذي یفقد إیمانه بنظام قدیم ال یالئم  وكذا الفجوة بین التعلیم الجامعي وسوق العمل مما یهدر الوقت والطاقة ویشتت

 ( الضوء على أهم أسباب أزمة التعلیم التقلیدي. 4الحاضر أومتطلبات المستقبل. ویلقي )شكل

 
 : تصور ألزمة التعليم في الدول ذات المنظومات التعليمية التقليدية.4شكل 

 

ویوضح المخطط السابق ضرورة بناء منظومة فعالة ومرنة للتعلیم كحجر أساس لبناء إقتصاد معرفة قوي أول متطلباته 

عقول ممیزة ومبتكرة ولدیها من المعرفة ما یؤهلها ألن تكون رائدي أعمال. لتحقیق هدف التطویر والحفاظ على استدامته 

ت ترعى التطویر والعلوم التكنولوجیة واإلبتكار ارتقاءاً باإلقتصاد.یتمثل دور تكیفاً مع التغیرات العالمیة یلزم وجود كیانا

هذه الكیانات في اإلرتقاء بمستوى إقتصاد المعرفة بما تقدمه من معطیات معرفیة والمنظومة التعلیمیة خیر من تمثل هذه 

 المنظومة بصفتها حجر األساس وأحد النوافذ األولیة لمعرفة الطالب. 
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على األهمیة المحوریة للمعرفة في عملیة النمو االقتصادي وتولید العمالة وتعزیز  ر التنمیة اإلنسانیة العربیة لیؤكدجاء تقری

التنافسیة فاقتصاد المعرفة، كما یراه التقریر، یتطلب قیام نسق لالبتكار یقوم على اإلدارة الكفء لنقل التقنیة واستیعابها في 

 .غایات الكفاءة اإلنتاجیة والتنمیة اإلنسانیة ة، وهو ما یحققالمجتمع وتنشیط إنتاج المعرف

للمنافسة في األسواق العالمیة،  القاطرة األساسیة كما یمثل القاعدة الرئیسیة وفي هذا اإلطار فإن التقریر یرى أن االبتكار یمثل

یة مساهمًة في اإلرتقاء وتنمیًة بإقتصاد لذلك یقترح التركیز على تنمیة المهارات اإلبتكاریة في المناهج والعملیة التعلیم

 المعرفة.

 ويجب أن تركز الجهات التعليمية على:

تعزیز قدرة الطالب في الحصول على المعرفة واستخدامها: بتحویل التعلیم من أداة تمریر المعلومة ألداة تعلیم الطالب  (1

 كیفیة التعلم.

منفصلة لكل مرحلة تعلیمیة على حدة یجب وضع خطط متكاملة النظرة الشمولیة لمراحل التعلیم: بدالً من وضع خطط  (2

 وشمولیة بحیث تتكامل جمیع المراحل وصوالً للهدف المرجو من سنوات التعلیم الطویلة.

استخدام فعال للتكنولوجیا لعرض المعرفة والتفاعل مع الطالب: بحیث ال ینفصل الطالب عن الواقع واستخدامات تقنیات  (3

 لتطبیقات الحدیثه. التفاعل الرقمي وا

تنمیة المهارات اإلبتكاریة لدى الطالب وروح العمل الجماعي: ألن طبیعة سوق العمل تتطلب تكامل التخصصات  (4

 التصادم بها في حیاته المستقبلیة. بدالً منوالعمل ضمن فریق، لذا یجب أن یمر الطالب بهذه التجربة 

تصمیم الصفوف الدراسیة طبقاً ألوضاع التلقین القلیدیة، وفي ظل  ایجاد حلوالً للتصمیم الداخلي للصف الدراسي: تم (5

 تطور أسلوب الحصول على المعرفة ینبغي التفكیر بتطویر واعادة توزیع البناء الداخلي للمدارس والجامعات.

 رابعاً: سياسات تطوير المناھج الدراسية والجامعية:

اد على رسالة )المدرسة والجامعة( ومهامهما لتراعي متطلبات بناء وضع سیاسات هادفة لتطویر المناهج وتحدیتها باإلعتم

 اقتصاد المعرفة یجب أن یتم وفقاً لمجموعة من القواعد تتمثل في :

 تحدید سیاسات عامة لبرامج التعلیم متمثلة في التوجهات التالیة:

 أن تؤهل الخریج بأن یواجه المشاكل ویتخطاها بحلول واعیة. (1

 وتطبیقیة، عملیة وعلمیة وتجریبیة تراعي متطلبات السوق واإلقتصاد.أن تكون نظریة  (2

 أن تؤهل الخریج للحصول على المعرفة المتعددة من شتى المصادر والجوانب. (3

 أن تمكن الطالب من اإلبداع واإلبتكار وحریة التعبیر. (4

عل مع اآلخرین وتقدیر قیمة دوره أن تزود الطالب بمقومات شخصیة تتحمل المسئولیة واإلستقاللیة والقدرة عل التفا (5

 في المجتمع.

 أن تتصف بالمرونة وقابلة للتعدیل طبقاً للمتغیرات وأن تتصف بالتكاملیة بین التعلیم المدرسي والجامعي. (6

 

 معايير المواد التعليمية: .1

 .أن تكون المادة نظریة أو تطبیقیة أو عملیة أو تجریبیة 

  التي یتم تناولها في المراحل السابقة والالحقة، أو أفقیاً مع ما یتم تدریسه بنفس أن تتكامل عمودیاً مع المواد األخرى

 المرحلة.

 .أن تقدم للطالب مهارات تساعده عل اإلبتكار ومعارف جدیدة تزوده بالخبرة الالزمة 

 .أن تمنحه مساحة من الحریة لإلضافة 
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 .أن تتوافق مع التطور الجاري وأحدث التقنیات 

 السوق. أن تلبي متطلبات 

 

 اقتراحات لتطوير العملية التعليمية تواكباً مع مفهوم اقتصاد المعرفة. .2

تتركز معظم متطلبات اقتصاد المعرفة حول التعلیم، فاالنطالق االقتصادي یبدأ من مدى امكانیة االستثمار في رأس المال 

ال التعلیم یتضح أنه یحتاج إلى اإلبداع واالبتكار البشري الذي یمثله التعلیم والبحث العلمي والتطویر التقني. وبالنظر إلى ح

كمهارتین أساسیتین تمكنن الطالب من مواجهة تحدیات المستقبل ومتطلبات سوق العمل المتزایدة بشكل متسارع، والذي 

على  تشتد فیه المنافسة بین من یمتلكون مهارات وقدرات متباینة سُتحّدد مدى أهلیتهم لشغل مناصب ریادیة، وذلك بناء

 .تفاصیل دقیقة یلعب فیها المسار الدراسي الدور األهم بكل التعقیدات التي تتخلله، والتي تحددها جودة النظام التعلیمي

إن األنظمة التعلیمیة الحالیة بأمس الحاجة إلى ثورة إصالحیة على مستوى المناهج وطرق التدریس لتواكب ثورة العالم 

للمدرسین وسائل أكثر وحریة أكبر لإلبداع في مهنتهم واختیار ما یناسب تطلعاتهم لتجهیز  اقتصادیاً وتكنولوجیاً بشكل یتیح

 جیل المستقبل.

 وفيما يلي رؤية مقترحة لتطوير ھذا النظام التعليمي:

 .إدراج مناهج لتعلیم اإلبتكار والتصمیم خاصًة مرحلة التعلیم األساسي 

والتفكیر خارج الصندوق،واإلبتكار وكیفیة وضع تصورات وأفكار بدیلة بحیث یدرب الطالب على خبرة حل المشكلة 

للمشروع الذي یطلبه منه معلمه. ویتطلب ذلك إدراج منهج تعلیم التصمیم واإلبتكار و إخراج األفكار وكیفیة عرضها و 

ر أفكارهم على أوضاع بالدهم معرفة كیفیة تسجیل هذه األفكار وحمایتها، والسیما أخبار المبتكرین وتاریخ المخترعین وتأثی

اإلقتصادیة تحفیزاً ألدوراهم المستقبلیة، نتیجة ذلك سیتخرج الطالب إما مستعمل واع یقدر قیمة األفكار، أو مبتكر ورائد 

 أعمال وعضواً فعاالً في بناء إقتصاد المعرفة.

 (.5ویقترح أن ینقسم المنهج لثالث أقسام الموضحة في)شكل

 
 ج تنمي اإلبتكار لدى الطالب في مراحل تعليمهم األساسي: مقترح لمناھ5شكل

 

  :طرق اإلبتكار ووضع التصورات و األفكار البديلة 

لتنمیة  Peter Greenلبیتر جرین  Design Educationیمكن إدراج مناهج لتعلیم التصمیم واإلبتكار على غرار كتاب 

 القدرات اإلبتكاریة لدى الطالب وتوسیع أفقهم وقدراتهم ومهاراتهم.

ویلزم تعلیم الطالب ما هو اإلبتكار وكیف یمكنه أن یكون مبتكراً وصانعاً للتصورات، ومعرفة مراحل التصور وتدریس 

یه، وتیم براون في األلفیه طرق اإلبتكار الممنهجه ألشهر ممنهجي التصمیم أمثال كریستوفر جونس في األلفیه الثان

الثالثه.لیتمكن الطالب من تنمیة قدراته لوضع التصورات المستقبلیه وإثراء خیاله اإلبتكاري، والتفكیر خارج الصندوق فعلى 

 سبیل المثال یسهل على الطالب وضع تصورات لشكل االتصاالت في القرن القادم.
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 :مثال

 (6ابتكارات الطالب المقترحة في )شكل -ایجاد وسیلة لحفظ ثالث كرات صغیرة  المشروع:

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

 

 كيفية إخراج األفكار والتعبير عن اإلبتكارات والتصورات. 

كذلك یجب أن یتضمن المنهج كیفیة عرض األفكار والتعبیر عنها وتوضیح أهدافها حتى یتمكن الطالب من اظهار فكرته 

 Visualizationوإظهار الفكرة  Presentationبوضوح دون التباس، ویلزم ذلك أن یدرب الطالب على اإلخراج 

بالطرق المختلفة، مع قیاس أكثر الطرق التي یمكنه التعبیر من خاللها عن ابتكاراته. مع تدریبه المستمر على المثول أمام 

 (.7الجمهور وإطالق أفكاره بثقة ویعبر عن أمثله لطرق العرض واإلظهار )شكل 

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

 

 .تسجيل األفكار وحماية األفكار 

إدراج مناهج كیفیة استثمار األفكار وكیفیة تسجیلها وتسویقها وحمایتها، فالیوم یمكن أن یكون منشأ الفكرة في ألمانیا وتحتكرها 

 جهة صینیة لفترة ویتم ذلك من خالل آلیات تحمي حقوق الطرفین. 

 المعرفة بدمج التكنولوجیا المحیطة بالطالب في كل مكان في البیئة التعلیمیة  استخدام وسائط مختلفة وجذابة ومتنوعة لنقل

 حتى ال ینفصل الطالب عن واقعه في الحیاة الیومیة.
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 :مركز التعليم باإلبتكار في اليابان. 8شكل

 

 وأعمدة كما  تصمیم بیئة تدریس تفاعلیة تتضمن الوسائل التعلیمیة المتقدمة ال تصطف فیها المقاعد في صورة صفوف

هو الحال في الوضع الحالي التقلیدي وهو وضع رتیب یقلل معدالت التركیز ونسبة التفاعل، أما إذا ما تم استخدام نظام 

یل قاعة الدرس إلى مكان بهدف تحو Harkness الطاوالت المستدیرة في الفصل والمعروف أیضاً بأسلوب هاركنس

للتفاعل والحوار بدالً من النهج التعلیمي الذي یعتمد على اإللقاء والتلقین. یوصي هاركنس في هذا الشأن باستخدام طاوالت 

 (. 9دائریة على غرار تلك الموجودة في قاعات االجتماعات والمؤتمرات كما هو موضح في )شكل

 
 لزيادة التفاعل ومعدالت تركيز الطالب: تصور للتوزيع الدراسي  9شكل

 

ومن األمثلة على هیكل غیر تقلیدي للمدرسة المدرسة المفتوحة في كوبنهاجن التي تقدم مثاالً فریداً ال یعترف بكل ما هو 

الطالب  تقلیدي فالتمارین الریاضیة بدیل طابور الصباح الرتیب، و یبدأ الطالب حیاتهم بمباراة تنس، بعدها یجتمع المعلم مع

 Stormingدقائق لشرح فكرة المشروع الجدید بعدها تختار كل مجموعة مكان الجتماعها بحریة للمناقشة في جلسة  5لمدة 

Brain (.10لزمالئهم ومعلمهم )شكل حتى موعد العرض 

الكربون بالمكان  كما تحیط التكنولوجیا الملهمة للطالب في كافة أنحاء المبنى، فالنوافذ مصممة لحساب نسبة ثاني أكسید

 (.10لتتحكم فإذا زادت عن الحد المقبول تفتح النوافذ ذاتیاً لتجدید الهواء والحفاظ عل التوازن داخل المكان )شكل

https://en.wikipedia.org/wiki/Harkness_table
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 Copenhagen: المدرسة المفتوحة بكوبنهاجن 10شكل

 

 و شعور الطالب بالملل بالتنویع المستمر في وسائل عرض المعرفة والتركیز على التعلیم  مقاومة كل أسباب الروتین

 بالتطبیق والتجارب والمشاریع الجماعیة.

  اطالق مشاریع خدمیة للمدرسة تحتاج ألن یفكر الطالب بمعالجة مشكلة في بیئته التعلیمیة أو تطویرها أو اإلضافة لها

بتكار حلول فعالة مما ینمي عنده اإلحساس بأهمیة أفكاره اإلبتكاریة والثقة في قدرته على بما یحسن أو یطور من أدائها با

 اإلبداع باإلضافة إلى تنمیة إحساسه باإلنتماء للكیان المنتمي إلیه.

 مسابقة ألفضل تطویر لحدیقة المدرسة. مثال:

 .إقامة المسابقات اإلبتكاریة 

  وكیفیة تشجیع الطالب وبث فیهم الثقة لتحفیز قدراتهم االبتكاریة الحرة.تدریب المعلمین على أحدث طرق التدریس 

  استخدام التطبیقات الحدیثة للتواصل والتفاعل مع الطالب النجاز المهام والمشاریع المطلوبة. كتطبیقات الهواتف الذكیة

Android Applications( مثال ألحد هذه التطبیقات.11. و)شكل 

 
 لتطبيقات المدارس الذكية للتواصل مع الطالب.: أمثلة  11شكل

 

 .تفعیل طرق لقیاس قدرات كل طالب على حده وتوجیهه لتوظیفها واستثمارها 

 .إقامة فعالیات تضم أعمار مختلفة من الطالب للعمل كفریق عمل متكامل بناءاً على تكامل قدراتهم 

 :تعریف الشركات بإبتكارات الطالب والتواصل معهم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen
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یة تقوم بدور المنسق العام بین الجهات المعنیة بالتعلیم والمستفیدة من مخرجاته بوضع نظام لتسجیل أفكار الطالب بتوفیر آل

وتدریب الطالب على طریقة العرض، ومن ثم تحدید الجهات التي یمكن عرض علیها األفكار طبقاً لموضوع الفكرة ونشاط 

 الشركة التي یناسبها والتواصل معها.

 عة الطالب للمعارض والمسابقات اإلبتكارية :آلية لمتاب 

تقیم العدید من الجهات والدول العدید من المعارض الدائمة والمؤقتة لعرض األفكار المبتكرة، التي یجب أن یتابعها الطالب 

ة التي سیواجهونها إن لم یتسنى لهم المشاركة فیها لیكونوا على درایة دائمة بحجم التطور وإیقاعه السریع لیدركوا حجم المنافس

 باإلضافة لتعريف الطالب بمواعيد وآلية مسابقات اإلبتكار العالمية وتحفيزھم للمشاركة بها مثل :في حیاتهم العملیة، 

  مسابقة فكرة تكنولوجیا مبادرة االبتكار العالمي من خالل العلوم والتكنولوجیا التابعة لمؤسسة البحث والتطویر المدني

 األمریكیة. 

  .مسابقات االبتكارات العلمیة لجامعة الملك فیصل 

 .مسابقة االبتكار وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لجامعة هواري بومدین للعلوم والتكنولوجیا 

 .مسابقة بوابة اإلبتكار 

  مسابقة GIST للتقنیة . 

 .مسابقة رحلة االبتكار لهیئة الطرق والمواصالت في دبي 

  تفعیل التبادل الطالبي لتوسیع آفاق الطالب والتعرف على الثقافات المختلفة تثقل من معرفتهم ورؤیتهم الواسعة خاصًة

 وأن اإلبتكار الیوم قائم على معرفة اإلنسان معرفة جیدة وفهم احتیاجاته وأفكاره.

  .نشر المدارس الذكیة بحیث تمتد لمنهجیة جامعات مثل جامعة المستقبل وجامعة زویل 

  تكامل دور المدارس والجامعات بأن یتم استخدام مخرجات المدرسة كمدخالت للجامعة بشكل متكامل مما یلزم ضرورة

 (.12التواصل بین الجهتین كالتصور المقترح في )شكل

 
 المدرسة مع الجامعة بغرض تهيئة الطالب لسوق العمل: تصور لتكامل دور 12شكل

 

 توظيف التعليم الجامعي لخدمة االقتصاد: 

تتبع المعاییر العالمیة في التدریس ونظم الدراسة وتحدید التخصصات والمناهج الدراسیة، وتشجیع العالقات والروابط بین 

 .والتجربة والتطویرالجامعات المحلیة والجامعات العالمیة الكتساب الخبرة 

  تفعیل آلیة تعاون واتفاقیات بین الجهات التعلیمیة المختلفة بكافة مراحلها مع مراكز البحوث والتطویر و الشركات لتبادل

فتستفید الشركات من ابتكارات وقدرات الطالب،  -( تصور لهذه االتفاقیات13یعرض )شكل - المنفعة و العرض والطلب

http://gist.crdfglobal.org/gist-programs/gist-tech-i-competition
http://gist.crdfglobal.org/gist-programs/gist-tech-i-competition
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خاصة  Incubatorsانیات مراكز تكنولوجیا االبتكار ودعم الشركات، و یمكن تخصیص حضانات ویستفید الطالب من امك

یلزم الربط بین التعلیم وأنشطة لتحویل األفكار إلى مشاریع استثماریة برعایة الشركات و قطاعات االبتكار والبحوث. و

 البحوث:

 دادها بموارد المعرفة والبنیة التحتیة األساسیة.تأسیس قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعیة وإم 

  تشجیع الروابط بین الشركات والباحثین والمؤسسات المالیة والتقنیین من أجل استخدام أنشطة البحث الجامعیة ألهداف

قصد تطبیقات وهناك العدید من مراكز التقنیة التي تهدف إلى إیجاد قنوات تعاون بین األعمال العلمیة والمصانع ب استثماریة

  .المصانع في هذا الصدد بین األكادیمیین في الجامعات والمصانع وتوفیر الموارد الضروریة إلنجاز أعمال بحثیة تطبیقیة

 
 : تصور مقترح لتعاون المؤسسات التعليمية المختلفة لتخريج جيل مبتكر ومبدع.13شكل

 

  رعایة المؤسسات البحثیة وتقویة العالقة بین مراكز البحوث أن یلعب المجلس القومي للبحوث العلمیة والتطویر دور في

والجامعات بغرض التنمیة، إلیجاد نخبة من الخبراء المتمرسین في التخصصات التي یحتاج إلیها اإلقتصاد، والمشاركة مع 

ات التفكیر مؤسسات محلیة وخارجیة في أعمال البحوث التطویریة والموجهة للصناعة، وإیجاد مراكز االمتیاز ومؤسس

 .المتخصصة في االقتصاد والدراسات اإلستراتیجیة والتقنیة

 :تفعیل برامج دراسات جامعیة وبرامج توأمة دولیه. االنفتاح على النظم التعلیمیة المتطورة 

 التركیز على جودة التعلیم واتباع المعاییر العالمیة من ناحیة المناهج والتخصصات العلمیة. 

ن مقترحات لتطویر منظومة التعلیم التقلیدیة یقترح البحث تصور لتطویر بیئة التعلیم التقلیدیة إلى بیئة واستكماالً لما سبق م

أخرى حدیثة أدواتها تعتمد على التقنیات الحدیثة ومضمونها یركز على تنمیة مهارات التفكیر واإلبتكار لدى الطالب. یوضح 

 (.14هذا التصور )شكل 
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 بيئة التعليم الحالية و تصور البيئة المستقبلية المقترحة: مقارنة تحليليه ل15شكل

 

 . .مصطلحات ھامة3

وهناك بعض المصطلحات التي وردت في المقترحات یجب التركیز علیها بمزید من التفاصیل ألثرها المباشر في موضوع 

 الدراسة:

  المدارس الذكيةSmart Schools. 

 تطبیقات تدریس وإدارة جدیدة تساعد التالمیذ على اللحاق بعصر المعلومات.مؤسسة تعلیمیة تم ابتداعها على أساس 

وبدأت بالفعل في عدد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب اآللي، حیث وضعت تلك الدول الخطط واإلستراتیجیات الوطنیة 

ویرى القادة في  .المتحدة األمریكیة وأسترالیابهدف إدخال التقنیة للمدارس واالستفادة منها، ومن أشهر هذه الدول الوالیات 

 مالیزیا أن المدرسة الذكیة ستساعد البالد على الدخول في عصر المعلومات وإتاحة نوعیة التعلیم المالئمة. 

ا تعمیم هذا النوع من المدارس في جمیع أرجاء البالد یساعد على استیعاب تقنیة المعلومات واالتصاالت، وتوظیفها واستخدامه

إیجابیاً في العملیة التعلیمیة، وتطویر قدرات المعلمین، ورفع المستوى المعرفي للطالب وتمكینهم من الوصول إلى مصادر 

 .التعلم المباشرة، واالرتقاء بمخرجات التعلیم لتخریج جیل منتج ذي مهارات عالیة

  :أھم عناصر المدرسة الذكية 

o .بیئة تدریس من أجل التعلم 

o  إدارة مدرسیة جدیدة.نظم وسیاسات 

o .إدخال مهارات وتقنیات تعلیمیة وتوجیهیة متطورة 
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  ريادة األعمالEntrepreneurship. 

أحد أهم نتائج تطویر التعلیم هو ظهور بین الطالب من یمكن أن یكون رائداً لألعمال وهو المبدع القادر على تصور أفكار 

 مبتكره من خالل استغالل الموارد والفرص الیجاد عمالء. لدى رواد األعمال القدرة على: 

 ة الثالثة محققاً متطلبات إقتصاد المعرفة. نشاء أسواق جدیدة، وفقاً للمفهوم ذو اإلتجاهین الذي فرضته األلفیا .3

اكتشاف مصادر جدیدة للمواد، یرفضون المصادر التقلیدیه لطبیعتهم اإلبتكاریة التي تمیل الیجاد حلول فریدة  .4

 واستخدامات جدیدة تحسیناً لشركتهم. 

 رواد األعمال لدیهم اإلبتكار والثقة في النفس التي تمكنهم من إنشاء أعمال جدیدة. .5

تقدیم تكنولوجیا وصناعات ومنتجات جدیدة. استغالل الفرص إلنشاء أعمال جدیدة وتحویلها إلى مكاسب. یقدمون أفكار  .6

 جدیدة لیست متداولة ومبتكرة مما یدعم بقوة اقتصاد المعرفة. 

لطلب على خلق فرص عمل جدیدة لتسریع نمو االقتصاد كلیاً. فمزید من الوظائف یوفر المزید من الدخل مما یزید ا .7

 البضائع والخدمات وبالتالي یزید اإلنتاج و الطلب على الوظائف مرة أخرى.

 ویوجد اآلن العدید من المنظمات داعمه لرواد األعمال تشمل بعض الهیئات الحكومیة المعنیة والشركات الخاصة.

  حضانات األعمالBusiness Incubators. 

األفكار اإلبتكاریة بحیث توفر لهم بیئة عمل مناسبة خالل السنوات األولى مؤسسات تعمل  على دعم المبادرین أصحاب 

لدعم مشروعهم من خالل استكمال النواحي الفنیة واإلداریة لیتمكن صاحب المشروع من التركیز على جوهر العمل وذلك 

 ة و رواد األعمال والشركات.لفترة محددة. كما تعمل هذه الحضانات على التكامل الصناعي بالربط بین المشروعات الصغیر

 :من حضانات األعمال 

o مركز اإلبداع التكنولوجي وریادة األعمالTIEC  

o حاضنة أعمال الجامعة األمریكیة بالقاهرةAUC VLab     

o  البس 6فالتLabs6Flat  

o جسرGESR  

o INTILAC 

 النتائج:

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

 (جیل من المبتكرین ورواد األعمال وجیل من المستخدمین الواعین. 1

 (ابتكارات واختراعات متنوعة.3 

 (منتجات متنوعة تسد حاجة السوق.4 

 (ذكاء ووعي وإدراك لتحدیات المستقبل.5 

 (النهوض بإقتصاد البالد.6 

 (رقي المجتمع وارتقاء ثقافاته وزیادة معدالت قبول اآلخر.7  

 (خبرات مختلفة فعالة متخصصة وفعالة.8  

 (إنتاجیة أكبر في العمل وكفاءة أفضل في األداء9  

 ( المشاركة في بناء المستقبل ووضع تصور إلختراعاته.10  
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 :إدعاء البحث، وذلك من خاللثانياً: األدلة المنطقية على صحة 

  الدلیل العقلى المجرد؛ (1

  الدلیل من المحس المشاهد؛ (2

 

 الدليل العقلي المجرد. (1

 :(KEI) مؤشر اقتصاد المعرفة .1

یسعى إلى قیاس مدى جاهزیة البیئة والمجتمعات الستخدام المعرفة كمقوم اقتصادي في نظمها االقتصادیة، ویعد مؤشر 

المعرفة وبین المتغیرات االقتصادیة التقلیدیة حیث یمكن من خالل تجمیعهما معرفة الحالة الراهنة تجمیعي بین متغیرات 

 القتصاد الدولة الموجه نحو المعرفة.

 یتألف من أربعة مؤشرات كركائز اقتصاد المعرفة وهى: 

    .نظام الحافز االقتصادي والمؤسسي 

 .)التعلیم والتدریب )نقطة البحث 

  نقطة البحث(.نظام االبتكار( 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

هناك بعض األسس المنهجیة والمؤشرات لقیاس اقتصاد المعرفة تشاركت هذه المؤشرات في محوري جودة التعلیم ونظام 

 اإلبتكار كأهم محاور قیاس مدى تقدم الدولة من هذه المؤشرات:  

 مؤشر البنك الدولي 

  والتنمیةمؤشر منظمة التعاون االقتصادي 

 مؤشر APEC (Asia Pacific Economic Cooperation - APEC Economic Committee) 

 مؤشر مكتب اإلحصاء األسترالي Australian bureau of statistics – ABS 

 مؤشرKnowledge Economy Indicators European Commission 

المنطقي أنه بتطویر النظام التعلیمي لیستهدف اإلبتكار في منهجیته واستناداً على محاور هذه المؤشرات یمكن اقامة الدلیل 

 ومضمونه هو السبیل األساسي للنجاح في اإلنضمام لنظم اإلقتصاد المبنیة على المعرفة.

 

 الدليل على المحس المشاھد (2

  (:16التحول اإلقتصادي بين األلفيتين الثانية والثالثة. في المخطط التالي )شكل  .1

 
 تخطيط يوضح ترتيب الدول اقتصادياً في األلفية الثانية.: 16شكل
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ولما كان أحد عناصر بیان مدى توافر المعرفة المفیدة كعامل أساسي في بناء اقتصاد المعرفة هو  اإلعتماد على وجود نظام 

طبقاً للدول التي قامت تعلیمى جید و القدرة على اكتشاف األفكار، لذلك تغیر ترتیب الدول االقتصادي في األلفیة الثالثة 

 (:17بتطویر التعلیم طبقاً للمخطط التالي )شكل

 
 : تخطيط يوضح ترتيب الدول اقتصادياً في األلفية الثانية.17شكل

 

أن یصل للمركز السابع عالمیاً متفوقاً على االقتصاد  2016واستمر االقتصاد الهندى بالتطور السریع حتى استطاع منذ عام 

 طالى.البرازیلي واالی

 بسبب تأثير خطط تطوير النظم التعليمية.2030المتوقع فى 

لتصبح الوالیات  2030وطبقا للتغیرات االقتصادیة العالمیة فمن المتوقع ان تتغیر خریطة العالم االقتصادیة فى عام 

تریلیون دوالر، المانیا  6.5تریلیون دوالر، الیابان  7.3تریلیون دوالر، الهند  18.8تریلیون دوالر، الصین  23.9المتحدة

 2.5تریلیون دوالر، كندا  3.2تریلیون دوالر، البرازیل  3.5تریلیون دوالر، فرنسا  3.8تریلیون دوالر، انجلترا  4.3

 تریلیون دوالر 2.3تریلیون دوالر، ایطالیا 

 نماذج دولية من أثر التحول اإلقتصادي على النظام التعليمي. .2

دول في األلفیة الثالثة واحتلت الدول التي عملت على تحقیق متطلبات اقتصاد المعرفة مراتب تغیرت األوضاع اإلقتصادیة لل

متقدمة رغم غیاب مواردها الطبیعیة، وتنمیة رأس مالها البشري بتنمیة المعرفة و تعلیم مواطنیها بعدما أدركت أن التحول 

 یة المعلومات واالتصاالت والمهارات االبداعیة في المناهجاإلقتصادي یستلزم اجراء تعدیالت على النظام التعلیمي بدمج تقن

 وما یلي نماذج لبعض هذه الدول: .التعلیمیة

 سنغافورة 

خطت سنغافورة بشكل ثابت باتجاه االقتصاد المعتمد على المعرفة بعد تعرضها لألزمة االقتصادیة التي عصفت بآسیا بنهایة 

 التسعینات باالعتماد على المحاور التالیة:

  االستثمار المكثف بالنظام التعلیمیي واإلنفاق على البحث والتطویر والعلوم والتقنیة وتشجیع اإلبداع وتمویل المشاریع

 .المعرفیة

 نشر ثقافة اإلبتكار والبحث العلمي بین الشباب. 

  ماليزيا 

وضعت لجنة التطویر الشامل المالیزیة للدولة خطة تقنیة شاملة تجعلها في مصاف الدول المتقدمة. ومن أهم أهداف هذه 

الخطة ربط جمیع مدارس وجامعات مالیزیا بعمود فقري من شبكة األلیاف البصریة السریعة والتي تسمح بنقل المعلومات 

 الكبیرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة. 
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 األردن 

لتنمیة التعلیم األساسي بما یحقق نمو اقتصاد المعرفة.یتلخص في إكساب الطلبة  في مرحلة التعلیم  ERFKEفعلت مشروع 

  .ما قبل الجامعي مستویات مهارات ابتكاریة عالیة لتمكینهم من المشاركة في اقتصاد المعرفة

 السعودية 

االقتصاد القائم على المعرفة. أوصت الخطة بتركیز خطة التعلیم م( للتوجه نحو 2014 -م 2010تبنت خطة التنمیة التاسعة )

  اقتصاد المعرفة. الجامعي على التوجه نحو

 مساھمة رواد أعمال مبتكرين في دعم اقتصاد شركات عالمية. .3

 كأحد نتائج دعم متطلبات إقتصاد المعرفة.وهي أبلغ دلیل على الوصول إلى ابداعات فریدة من خالل خریجین ودارسین

توفر لهم نظام تعلیمي متطور قادر على توقع المستقبل و التأثیر عل اقتصاد العالم. تقدم شركة الكترولكس ما یدلل على 

 قدرتها التنافسیة والحفاظ على حجم استثماراتها.

  تصورات  مستقبلية لشركةElectrolux .)الكترولكس( 

 Futuristic Labات األلفیة الثالثة فخصصت معمل اسمته )الكتروكس( بدورها بمواكبة متغیر Electroluxقامت شركة 

)المعمل المستقبلي(،قائم على فكرة ابتكار تصورات مستقبلیة یضم مصممین من أنحاء العالم. ومن ابتكارات هذا المعمل في 

 التصورات اآلتیة:  2010عام 

 .تصور مستقبلي لغسالة أطباق محمولة 

أطباق  تعمل بدون ماء بتقنیة األیونات السالبة تفید في األماكن المفتوحة و أوقات ( تصور مستقبلي لغسالة 18یوضح )شكل

 الرحالت.

 
 : تصور مستقبلي لغسالة أطباق محمولة18شكل

 

  تصور مستقبلي لثالجةBio Robot Fridge. 

في یسمح بتخزین الطعام  Bio Robot Fridgeالكترولوكس( لثالجة Electrolux (( تصور شركة 19یوضح )شكل

)بولیمر جل للتبرید(.هذا التصمیم ال یجعل انتقال الروائح مستحیل بین القنوات ولكنه   cooling biopolymer gelفي 

 أیضاً یوفر في المساحة، باإلضافة إلى شكله الذي یوحي بالبرودة المناسبة لطبیعة المنتج.

 
 Bio Robot Fridgeلثالجة  :تصور مستقبلي 19شكل
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  تصور مستقبلي لماكينةCoffee Maker  صنع القهوة( ببصمة اليد( 

Coffee Maker على  ( وهو قادر على اعداد القهوة المفضلة لمالكه بمجرد تعرفه20یعمل ببصمة الید یظهر في )شكل

 بصمة یده بتعرضها للشاشة الرقمیة في وقت قیاسي.

 
 )صنع القهوة( ببصمة اليد Coffee Maker: تصور مستقبلي لماكينة  20شكل

 

 التوصيات:

   لقائم على اعمل الحكومة في رسم سیاستها االقتصادیة والتعلیمیة واالجتماعیة والتنمویة في ضوء تنمیة االقتصاد

 .المعرفة

 وتقدیم كار، إبراز دور الجامعات في تنمیة االقتصاد القائم على المعرفة من خالل التوعیة والتدریب، وتحفیز االبت

 .العلمیة الحلول لمعوقات التحول إلى االقتصاد القائم على المعرفة، حمایة حقوق المبتكرین، وتحسین مخرجات البحوث

  قتصادیه.إقامة الندوات والمؤتمرات حول االقتصاد القائم على المعرفة والتنمیة المستدامة وتبادل التجارب اال 

 یفیة المواد قادرین على اختیار ماهیة وك اءاتهم وطاقاتهم. فعندما یكونومنح الطلبة اختیارات أوسع تتالءم مع كفا

 بل. التعلیمیه، سیتمكنون من استغالل وتوظیف طاقتهم على نحو أفضل وتزویدهم بخبرات یحتاجون إلیها في المستق

 وبقدراته خلق نظام تعلیمي مرن یساعد كل طالب على توظیف كامل إمكانیاته ، وعلى أن یكبر واثقاً بنفسه. 

 إعادة تصنیف المدارس الحكومیة بإقامة العدید من المدارس الذكیة)  Schools Smart(*  التي تساعد الطالب على

تطویر مهاراتهم واستیعاب التقنیة الجدیدة كمواد أنظمة التصنیع الذكیة وشبكات االتصال ونظم استخدام الطاقة غیر الملوثة 

  .وأنظمة النقل الذكیة

 ساتذة تدریس مناهج ومقررات تلبي حاجات الطالب ومتطلبات المراحل المختلفة. یتبنى األ 

  .اختیار مدیر المدرسة من القیادات التربویة البارزة، وفریق من األساتذة ذوي قدرات مهنیة ممتازة 

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

 إلداري المتطور االستثمارات التي تمتلك القدرة على العمل في قطاع المعلومات ولدیها الخبرة والتنظیم إتاحة الفرصة ل

 مما یشكل فرصة عظیمة أمام الجیل الجدید من المستثمرین.

 المشكالت  إقامة منظومات بحث وتطویر عالیة الجودة، لتعزیز قدرات األفراد البحثیة، وبناء مهارات االكتشاف وحل

 .خاذ القرار والفهم والتحلیل واالستنباط والربطوات

 صیص جزء توفیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتمكین األفراد من الوصول إلیها في أي وقت ومكان بسهولة وتخ

 .من استثماراتها للبحث العلمي واالبتكار

  قتصادتتفاعل لخدمة المجتمع واال التعاون والتنسیق بین المؤسسات التعلیمیة والشركات الخاصة والعامة بحیث. 

                                                           

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