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 مكدمة :

تعتبر المعرفة اإلنسانية األداة الرئيسة في بناء الحضارات اإلنسانية عبر التاريخ، 
ًا ومتزايدًا في األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية مدورًا ميوأصبح ليا اليوم 

والسياسية، ففي عصرنا الحالي والذي يتسم بعديد من الخصائص لعلَّ من أىميا الثورة 
التكنولوجية المعموماتية، والتي جعمت من العالم قرية صغيرة يعرف بعضيا البعض اآلخر، 

اد قائم عمى المعرفة ومرتبط بيا من حيث: إنتاجيا، وأثمر ىذا عن نمط جديد من االقتص
 وأساليب انتقاليا، وتطبيقاتيا، واالستفادة منيا في مجاالت الحياة المختمفة.

ويعتبر التعميم مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة من خالل إعداد القوى البشرية 
بشري ىو األساس في ، فالتنمية البشرية أو رأس المال الالتي يمكنيا تطوير المجتمعات

تطوير المجتمعات ورقييا. وأكدت بعض الييئات االقتصادية العالمية عمى أن المعرفة تقوم 
بدور حاسم ومميز في اإلنتاج، ويجب أن تدخل بقوة في صمب البرامج االقتصادية والتعميمية، 

تعميم وتدريب ورأس ماليا الفكر البشرى، وىذا يستمزم إطارًا سياسيًا واقتصاديًا، ومنظومة 
فاعمة تنمي االبتكار واإلبداع لدى األفراد، وبنية مجتمعية معرفية متعددة المستويات 

(Skyme, 2002 .) 
ويقووووم االقتصووواد المعرفوووي بووودور كبيووور وريوووادى ومتزايووود القووووة فوووي تقووودم المجتمعوووات 

بل امتود ىوذا ورقييا، وتأثيره ليس مقصورًا عمى المجال االقتصادي، أو اإلنتاج والخدمات فقط، 
المعرفوي يعنوي باسوتثمار المعرفوة التأثير عمى حياتنا االجتماعية والثقافية. وحيوث أن االقتصواد 

في مجاالت الحياة المختمفة، فيذا يتطمب موارد بشورية مؤىموة تتصوف بقودرات خاصوة كاإلبوداع 
عميميووة واالنتاجيووة والتكيووف مووت المسووتجدات، وىووذا بووالطبت يتطمووب تطوووير جوانووب العمميووة الت

 ( Yim-Teo,2004والممارسوووووووووات التربويوووووووووة بيوووووووووا إلعوووووووووداد ىوووووووووذه الكووووووووووادر المؤىموووووووووة )
 (.4162)الحميضي 

المعرفي من خالل توظيف تكنولوجيا  وتتضح العالقة المبدئية بين التعميم واالقتصاد
المعمومات واالتصاالت والشبكة الدولية لممعمومات في التعميم، بما يساعد عمى تحقيق 
األىداف التعميمية بصورة جيدة، وىذا يتطمب توفير كوادر بشرية قادرة عمى التعامل مت 

 المرجوة منيا. جوانب ىذه التكنولوجيا واستخداميا بالشكل الصحيح الذي يحقق الفائدة
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ونجاح تطبيق االقتصاد المعرفي في المؤسسات التربوية يتطمب إعداد كوادر بشرية 
مؤىمة، أو معدة إعدادًا مناسبًا وعمى إلمام تام بمفاىيم االقتصاد المعرفي ومبادئو، وال يتوقف 

بادئ في األمر عمى المعرفة النظرية، ولكن يتجاوزه إلى تطبيق المعممين ليذه المفاىيم والم
تدريسيم. ولعل ىذا يتطمب تغيير دور المعممين ليصبحوا متعممين مدى الحياة لتحديث 

 معموماتيم ومياراتيم واستخداميم لمتكنولوجيا المتجددة والمتطورة.
وال يقتصر األمر عمى المعممين وأدائيم التدريسي كمكون أساسي لممنيج، ولكن 

عميمية بصفة عامة، ومكونات المنيج بصفة يجب أن يشمل التطوير جوانب العممية الت
 خاصة.

ونناقش فيما يمي بشئ من التفصيل مفيوم االقتصاد المعرفي، وانعكاسات ىذا 
 المفيوم عمى المناىج الدراسية.

 أواًل: مفًوم االقتصاد املعسفـى:

والذي ظير في اآلونة األخيرة، يعتبر اقتصاد المعرفة أحد أفرع العموم االقتصادية 
وأصبح فاعاًل في ذاتو، كما أصبح جزءًا فاعاًل في كل اقتصاد، وفي كل نشاط، وفي كل عمل، 
وداخل كل وظيفة، وعنصرًا أساسيًا في كل مشروع، حيث يعطي مزيدًا من الفاعمية ويجعمو 

 (.61، ص4161أكثر توافقًا مت احتياجات األفراد والمجتمت )الياشمي والعزاوى: 
وال يوجد تعريف جامت مانت القتصاد المعرفة، لذا سيتم عرض بعض التعريفات، 

 ويشتق منيا تعريف إجرائي.
يرى البعض أن اقتصاد المعرفة ىو "االقتصاد الذى يدور حول الحصول عمى المعرفة 
ا والمشاركة فييا واستخداميا وتوظيفيا وابتكارىا بيدف تحسين نوعية الحياة، بمجاالتي

المختمفة من خالل اإلفادة من خدمة معموماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدام 
 (، 64، ص4112العقل البشري كرأس لممال وتوظيف البحث العممي )مؤتمن: 

 (.141، ص4164(، )وظاظا وىيالن، والقضاة: 42، ص4166و)عبد الحميد: 
دام المعرفة كعنصر من عناصر وتعريف آخر يرى أن االقتصاد المعرفي ىو "استخ

اإلنتاج من خالل تطوير قدرة األفراد عمى توظيف معارفيم ومياراتيم مدى الحياة، وصواًل 
لمرحمة االبتكار والتجديد والحصول عمى المعرفة من مصادرىا المتنوعة بالتعمم الذاتي 
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 فة جديدة" المستمر، واستخدام التكنولوجيا في توسيت المعرفة وانتشارىا وتوليد معر 
 (. 221، ص4111)جرادات، 

( االقتصاد المعرفي بأنو "نظام تعميمي 41، ص4161وعرف الياشمي والعزاوى )
قائم عمى الوسائل التقنية والبحث العممي لإلفادة من قدرات األفراد بأعمارىم المختمفة، 

الوطنية واإلنسانية  بوصفيا الثروة االقتصادية الفاعمة لمتمكن المعرفي الوظيفي تطويرًا لمحياة
نتاجيا".  باكتساب المعرفة واستخداميا وا 

ويعرف االقتصاد المعرفي بأنو "نظام اقتصادي يقوم عمى اكتساب المعرفة وتطويرىا 
ونشرىا، ويشكل فييا رأس المال الفكرى والموارد البشرية أكثر األصول قيمة من خالل التركيز 

ار والبحث والتطوير في بيئة تقنية عالية من تكنولوجيا عمى نظام التعميم والتدريب ودعم االبتك
، 4162المعمومات واالتصاالت في ظل نظام حفز مؤسسي وقانوني قوى ومحكم )الحميضي: 

 (.21ص
ج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أن االقتصاد المعرفي ىو "نشر المعرفة موأشار برنا

نتاجيا وتوظيفيا بكفاية في جميت مجاالت النشاط المجتمعي، واالقتصادي، والمدني،  وا 
والسياسي، والحياة الخاصة، وصواًل لترقية الحالة اإلنسانية باطراد أو لتنمية اإلنسان باطراد، 
 ويتطمب ىذا بناء القدرات اإلنسانية الممكنة، والتوزيت الناجح ليذه القدرات"، 

 (.64، ص4162)عفونة: 
المعرفى يسيم في تطوير المجتمعات، حيث يتضح من التعاريف السابقة أن االقتصاد 

يعتمد عمى وسائل التكنولوجيا واالتصاالت في تسييل اكتساب األفراد المعارف وتطويرىا 
وتوظيفيا، وتحويميا إلى سمعة اقتصادية، ويسعى االقتصاد المعرفى إلى تنمية قدرة األفراد 

 عمى االبتكار والتعمم الذاتى المستمر.
ق تعريف االقتصاد المعرفى بأنو تنمية قدرات المتعممين عمى ويمكن في ضوء ما سب

اكتساب المعارف الجديدة والتعمم الذاتى المستمر، وامتالك اإلمكانات لتحصيميا وتوظيفيا في 
تطوير أنفسيم ومجتمعاتيم، والتمكن من التعامل مت التكنولوجيا المعاصرة، والوصول إلى 

 مرحمة اإلبداع والتجديد.

 تمييز بين االقتصاد المعرفى وبعض المصطمحات األخرى مثل:وينبغي ال
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يعتبر االقتصاد الرقمى جزًأ من االقتصاد المعرفي الذي ييتم بكل ما  :االقتصاد الرقمى -
يتعمق بتكنولوجيا المعمومات، والتي تعرَّف أيضًا بالتكنولوجيا الرقمية، وبذلك فالتكنولوجيا 

 (.11، ص4166عبد الحميد: الرقمية جزًء من اقتصاد المعرفة، )
( ، فاالقتصاد Knowledge based Economy) :االقتصاد المبنى على المعرفة -

المبنى عمى المعرفة يدرك مكانة المعرفة والتكنولوجيا، ويسعى إلى تطبيقيا في األنشطة 
اإلنتاجية، فيو يعد مرحمة متقدمة من االقتصاد المعرفى ويعتمد عمى تطبيق االقتصاد 

ى في مختمف األنشطة االقتصادية في مجتمت يمكن أن نطمق عميو المجتمت المعرف
 (.42، ص4164، )الجيني: Information Societyالمعموماتي 

ويقصد بمجتمت المعرفة، المجتمت الذى تكون فيوو المعرفوة قووة دافعوة  ة:ــــع المعرفـمجتم -
 لتطوووووووووير المجتمووووووووت، وتحقووووووووق فيووووووووو المعرفووووووووة العدالووووووووة والديموقراطيووووووووة والسووووووووالم، 

 (.14، ص4162)الحميضى: 

 خصائص االقتصاد املعسفــى:

(، )عفونوة: 661، ص4161)الجنودى:  ىيمكن تمخويص خصوائص االقتصواد المعرفوى فيموا يمو
 (.41ص، 4162

اقتصاد عالى الجودة يستيدف التمييز، كما أنو كثيف المعرفة يركز عمى االستثمار في  -
 الموارد البشرية باعتبارىا رأس المال الفكرى والمعرفي.

 يعتمد عمى القوى العاممة المؤىمة والمدربة والمتخصصة في التكنولوجيا الجديدة. -
عادة التدريب. -  يعتمد عمى التعميم والتدريب وا 
 ديد التغير والتطور لتمبية االحتياجات المتغيرة، ويتميز باالنفتاح عمى العالمية.ش -
اىتمامو بالنشاط االقتصادى كإنتاج من ييتم بإنتاج الخدمات المعرفية وصناعتيا أكثر  -

 السمت وصناعتيا وتسويقيا.
ئق توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بفاعمية لبناء نظام معموماتي واتصال فا -

 السرعة والدقة واالستجابة.
 تفعيمو لعمميات البحث والتطوير كمحرك أساسي لمتغيير والتنمية. -
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شبكي. فالتشبيك البيني غير المسبوق حقيقة واقعة من خالل تطور أساليب االتصاالت  -
 الجديدة.

 تضاؤل قيود الزمان والمكان، فاإلنترنت أوجد ثورة في كل األعمال تقريبًا. -
أكبر بالقضايا األخالقية المجتمعية لدى األفراد والشركات نتيجة لمتدفق  وجود وعي وحس -

 الحر لممعمومات عبر الشبكات العالمية.
 إلى افتراضي. –الحقيقي  –التحول من العمل المادى  -

 متطلبــات االقتصاد املعسفــى:

أو  م بمراحمو المختمفة وأشكالويإن التحول نحو تطبيق االقتصاد المعرفي في التعم
صوره المتعددة، يتطمب تكاتف كافة الجيود البشرية، وتييئة الظروف المادية وغير المادية، 

ن التشريعات والقوانين التي تكفل ليذا النوع من التعميم كل مقومات النجاح، فاالقتصاد سو 
المعرفى يتطمب بنية تحتية بشرية مثقفة ومدربة وداعمة، وقاعدة مجتمعية واسعة وعريضة 

 جال استخدام االتصاالت واإلنترنت وتكنولوجيا المعمومات.في م

 فتغيير االقتصاد إلى اقتصاد ومعرفة يتطمب األخذ بعدة أمور منيا:

بمووا يكفوول إعووداد قوووى االىتمووام بتطوووير التعموويم والتوودريب موون حيووث االسووتمرارية والجووودة  -6
نتاجية عالية.  بشرية ذات كفايات جيدة وا 

واالبتكار من أجل إنتاج المعرفة بصورة فعالة في كافة المجاالت، االىتمام بالبحث العممي  -4
 وىذا يتطمب وجود مؤسسات بحثية تحمل عمى عاتقيا مسئولية إنتاج المعرفة.

توفير بنية تحتية تكنولوجية مبنية عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تسيل تجييز  -2
لدعم النشاط االقتصادى وتحفيز  المعمومات ونشرىا، وتكييفيا مت االحتياجات المحمية

 المشروعات المختمفة عمى إنتاج قيم مضافة عالية.
سن القوانين والتشريعات التي تنظم كافة المشروعات، بما يخمق نظم مرنة وفعالة لتيسير  -2

وحفز اإلنتاج والنمو مت توافر شفافية كافية في جميت القطاعات وعمى كافة المستويات 
 اإلنتاجية والنمو.بما يساعد عمى زيادة 

المعرفة والتعميم والبحث رصد مخصصات مالية كافية لمصرف المالي المخصص لتعزيز  -1
 سواء من قبل الحكومات أو قطاعات األعمال األىمية.. –العممي 



 . المناهـــج الدراسيـــة واقتصــاد المعرفـــة 

- 6416 - 

لفت نظر األفراد والشركات والييئات والقطاعات الحكومية بأشكاليا ومستوياتيا المختمفة  -1
ىذا النوع من االقتصاد وتحويل المجتمت إلى مجتمت لممعرفة قادر المعرفة، وتبني ألىمية 

عمى العطاء بكامل شرائحو ومكوناتو، فيصبح لدى كل فرد من أفراد المجتمت قدر مناسب 
 من المعرفة.

يتضح مما سبق أن التحول إلى االقتصاد المعرفي يعتمد عمى تعزيز المعرفة من 
م االبتدائي وحتى التعميم العالي، ومن خالل التعميم غير خالل التعميم النظامي بدًء من التعمي

النظامي بكافة أشكالو وصوره، واالىتمام بالبحث العممي ومراكزه المختمفة، وزيادة 
المخصصات المالية لمبحث العممي، وتوفير بنية تحتية مبنية عمى تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت.

وأن يعتمد ىذا التعميم عمى نشر المعرفة وينبغي االىتمام بالتعميم النظامي، 
العممية والمينية وزيادة وتوظيفيا، والسعي إلى التنمية المينية لممعممين وزيادة قدراتيم 

عادة النظر  مرتباتيم ومكافآتيم بما يشجعيم عمى بذل مزيد من الجيد في العممية التعميمة، وا 
مي، وتطوير المناىج والبرامج التعميمية، في أدوار كل من المعمم والمتعمم في الموقف التعمي

 بما يسيم في إعداد أفراد المجتمت بما يتناسب وعصر االقتصاد المعرفي.

 ويخموووص الوووبعض خصوووائص عمميتوووي التعمووويم والوووتعمم فوووي عصووور االقتصووواد المعرفوووي 
 (:611، ص4161فيما يمي )الياشمي والعزاوى، 

وأن تتكامل وتتابت خبرات ىذه المناىج في إعادة النظر في المناىج التعميمية وتطويرىا،  -
 الصف الواحد وفي الصفوف المتتالية.

ر أدوار المعمم في العممية التعميمية، وأن يتحول من مجرد ممقن إلى موجو ومرشد، غييت -
 واالىتمام بصورة أكثر ببرامج إعداده وتدريبو.

التعمم عمى نشاطيم  أن يتحمل المتعممين كثيرًا من مسئوليات تعمميم، وأن يعتمد ىذا -
كسابيم ميارات التعمم الذاتي، وتنمية قدراتيم عمى االبتكار واإلبداع.  وفاعميتيم، وا 

مساعدة المتعممين عمى تطبيق ما يقدم ليم من معمومات في المدرسة وخارجيا، وأن  -
 يوظفوا ىذه المعمومات في حياتيم. 
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العمل بروح الفريق والتعاون اتباع استراتيجيات تدريس تغرس في نفوس المتعممين حب  -
 والتنافس في إطار الجماعة.

توظيف التكنولوجيا في عمميتي التعميم والتعمم بصورة أكثر بما يزيد من فاعمية العممية  -
 التعميمية ويحسن من مخرجاتيا.

 أيميــة االقتصاد املعسفــى:

 (: 4162)عفونو،  ىيمكن تمخيص أىمية االقتصاد المعرفى فيما يم

العامل الميم حاليًا لتوليد الثروة  ىتعتبر المعرفة العممية التي يتضمنيا االقتصاد المعرف -
 وزيادتيا وتراكميا.

يحقق االقتصاد المعرفى مخرجات ونواتج تعمم جيدة، كما يسيم في نشر المعرفة  -
نتاجيا.  وتوظيفيا وا 

سين نوعيتو من يسيم في تحسين األداء، ورفت االنتاجية، وتخفيض كمفة اإلنتاج وتح -
 خالل استخدام الوسائل واألساليب التكنولوجية المتقدمة التي يتضمنيا.

توفير فرص عمل لألفراد، وخاصة في المجاالت التي يتم فييا استخدام ما يتضمنو  -
 االقتصاد المعرفى من تكنولوجيا متطورة.

وتطوير األنشطة االقتصادية بيا ونموىا واتساعيا  يسيم في تنمية المجتمعات وتحديثيا -
 بدرجة كبيرة، وبذلك تنمو ىذه األنشطة بدرجة كبيرة.

يسيم في زيادة اإلنتاج والدخل القومي، كما يسيم في زيادة إنتاجية المشروعات  -
 المختمفة.

 ي ضوء اقتصاد املعسفــة:ـدوز املهايج الدزاسية ف

مفيوم االقتصاد المعرفى وبعض المفاىيم المرتبطة بو،  بعد أن ناقشنا في إيجاز غير مخل  
نصل إلى السؤال الرئيسي وىو: ماذا يجب عمى المناىج الدراسية أن تفعل في ضوء مفيوم 

 ىى –كما ىو معروف  –االقتصاد المعرفى وعناصره الرئيسة؟ خاصة أن المناىج الدراسية 
 ،ليعمموا في مجاالت التنمية المختمفة بالمجتمتلوسيمة أو األداة التي يعد من خالليا األفراد ا

كما أن نجاح تطبيق االقتصاد المعرفى في المؤسسات التربوية يتطمب إعداد كوادر بشرية 
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مؤىمة لمقيام بأدوارىا المختمفة، وعمى وعي تام بمفاىيم االقتصاد المعرفى ومبادئو، ويكتسبون 
 رىم المختمفة.ما يمكنيم من أداء أدواوالمعارف من الميارات 

 ويمكن تمخيص ما يجب أن تفعمو المناىج الدراسية فيما يمي:

أن تستند ىذه المناىج عمى نظرية تربوية واضحة ومنطمقة من أيدلوجية صريحة ومحددة  -6
تسعى إلى األخذ باالقتصاد المعرفى في التعميم بصفة عامة وفي المناىج الدراسية بصفة 

المدرسي بعناصره المختمفة، بل وعمى المنظومة  خاصة، وأن ينعكس ىذا عمى المنيج
 التعميمية بكافة عناصرىا.

أن يتم التنسيق بين المؤسسات التعميمية النظامية والمؤسسات التعميمية غير النظامية  -4
أىداف المناىج المدرسية في ضوء االقتصاد المعرفى، وفي سبل تحقيق ىذه  قيقفي تح

 األىداف.

 ديووودة لممدرسوووة فوووي إطوووار االقتصووواد المعرفوووي فيموووا يموووي: ويمكووون تمخووويص األدوار الج
 (.12، 14، ص4162)عفونو 

بدايووة يجووب إحووداث تحووول نوووعي فووي دور المووتعمم موون: متمقووي لممعرفووة وسوومبى خووالل 
تعممووو أو مشووارك مشوواركة محوودودة، ويووتمخص دوره فووي حفووظ المعمومووات الووواردة فووي الكتووب 

إلوى مشوارك  يا في الذاكرة، واستدعائيا وقوت االمتحوانالمدرسية أو يمقييا عميو المعمم، وتخزين
فاعل وخوالق فوي الموقوف التعميموي، وينواقش ويحواور المعموم وزموالءه، ويعورض أفكواره بحريوة 
وينتقوود أفكووارًا قائمووة ويعوورض أفكووارًا بديمووة، ويسووتطيت التفاعوول مووت تكنولوجيووا العصوور، ويجيوود 

خوواذ قوورارات مسووئولة ذاتيووا، ويسووتخدم الحاسووب المغووات األجنبيووة ويوظفيووا فووي حياتووو، ويمكنووو ات
اآللي بميارة، ويممك ميارات التفكيور اإلبوداعي واالبتكواري ويوظفيوا، ويسويم فوي إنتواج المعرفوة 

 وتطويرىا.

حوداث إصوالح شوامل لنظوام التعمويم،  وىذا يتطمب إعادة النظر في العممية التعميميوة، وا 
من حيث فمسفتو وأىدافو ومناىجو، وطرائق تدريس ىذه المناىج، وما يستخدم خالل تدريسويا 

 من تقنيات تعميم، وأساليب تقويم مخرجات ىذه المناىج.

مودى الحيواة والتعمويم عون بعود، وبذل المزيود مون الجيود واالسوتثمار فوي مجوالي الوتعمم 
 (.661، ص4112بما يمكن أفراد المجتمت من تنمية معارفيم وتطوير قدراتيم )اإلبراىيم: 
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 األيداف: -1

يجووب أن نؤكوود أىووداف المنوواىج الدراسووية المختمفووة عمووى إعووداد المتعممووين بمووا يتفووق 
عموى اكتسواب معموموات ومتطمبات االقتصاد المعرفى، وأن نسعى إلى مساعدة ىؤالء المتعممين 

 وظيفية تمكنيم من تطوير أنفسيم وتطوير مجتمعاتيم.

) أ ( تأكيوود األىووداف التعميميووة عمووى تنميووة قوودرات المتعممووين لمتعاموول بنجوواح مووت التكنولوجيووا 
وتكنولوجيوووا المعموموووات، مثووول: ميوووارة اسوووتخدام أجيوووزة الحاسووووب وتقنيوووات  ةالمعاصووور 

تقووووان المغووووات الحيووووة و  ميووووارات االتصووووال، وميووووارات التفكيوووور اإلبووووداعي المعمومووووات، وا 
 واالبتكاري.

)ب( اكتسوواب المووتعمم المعووارف والميووارات والقوويم التووي تمكنووو موون العموول فووي مجوواالت مختمفووة، 
 والتنقل من مينة ألخرى.

)ج( التأكيد عمى ميارات التعمم الذاتى واالىتمام بتنميوة قودرات المتعمموين عموى الوتعمم أكثور مون 
 بمجرد حشو أذىانيم بقدر ما من المعمومات.االىتمام 

)ء( التأكيد عمى المعارف والميارات التي تمكنو مون أن يصوبح عضووًا فعوااًل فوي مجتمعوو وأحود 
 أدوات تطويره.

المتعممين القيم وأوجو التقدير واالتجاىوات المرغوبوة نحوو التغييور، بحيوث يصوبحوا  )ىو( إكساب
 أحد أدوات تغيير مجتمعاتيم وتطويرىا، وال يكونوا أحد معوقات ىذا التطوير.

)و( إكساب المتعممين القدرة عموى التفكيور الناقود التوي تمكونيم مون تقيويم المعموموات المختمفوة، 
 مجتمعيم وبيئتيم.واختيار ما يصمح منيا ل

 حمتــوى املهــايـــج: -2

بمثووول محتووووى المووونيج عنصووورًا رئيسوووًا مووون عناصووور المووونيج، وتوجووود مجموعوووة مووون 
 االعتبارات البد من مراعاتيا عند اختيار محتوى المنيج أو تنظيمو، ومنيا ما يمي:

المعرفووة ) أ ( ضوورورة التحووديث المسووتمر لمحتوووى المنوواىج بمووا يتسووق والتطووور فووي مجوواالت 
 المختمفة، وتناول التطبيقات التكنولوجية المرتبطة بيذه المعمومات.
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)ب( اختيار محتوى المناىج في ضوء احتياجات المتعممين وفي ضووء احتياجوات مجتمعواتيم،  
، وبمشوووكالت وأن تكوووون المعوووارف بيوووذه المنووواىج مرتبطوووة بمجووواالت التنميوووة المختمفوووة

 وقضايا المجتمت.

تنظويم محتووى المنواىج عموى التعميموات والمفواىيم الرئيسوة، فتنظويم المنواىج )ج( التركيز عنود 
عمى أساسي التعميمات الرئيسة يجعل ما تحتويو من معارف أكثر وظيفية، ويساعد فوي 

الب إلى مواقف أخرى عديدة مشابية سوياًل، ويجعميوم ال ينسوون ىوذه نقل آثار تعمم الط
 المعمومات بسيولة.

منيج وخبراتو بطريقة تساعد عموى تنميوة ميوارات التفكيور العمموي والتفكيور )د( تنظيم محتوى ال
 االبتكاري والتفكير الناقد.

)ه( أال يكووون الكتوواب ىووو المصوودر الوحيوود لممعرفووة، ولكوون يسووتفاد موون تطبيقووات تكنولوجيووا 
التعموويم فووي اكتسوواب المتعممووين لممعووارف المرتبطووة بالمنوواىج المختمفووة، كمووا يووتم تنظوويم 

 ات المناىج بصورة تنمي ميارات التعمم الذاتي عند المتعممين.محتوي

)و( توجيوووو المتعمموووين مووون خوووالل محتووووى المووونيج إلوووى مصوووادر تعموووم أخووورى غيووور المنووواىج 
المدرسووية، بمووا يثوورى تعمميووم ويسوواعد عمووى تنميووة قوودراتيم إلووى أقصووى حوود تسوومح بووو 

ولعولَّ ىووذا يتطموب تنظويم محتوووى المونيج بطريقوة تتوويح لممتعمموين االختيووار  –إمكانواتيم 
 من بين عدد من البدائل، وممارسة أنشطة عديدة أثناء تعممو.

)ز( طوورح المحتوووى لعوودد موون القضووايا المجتمعيووة المحميووة والعالميووة، وتعوورف رأى الطووالب فووي 
القودرة عموى المشواركة واتخواذ  كيفية مواجيتيا، أو مقترحاتيم بشوأنيا، مموا ينموى لودييم

 القرار.

 طــسق التدزيــس واسرتاتيجيــاتــٌ: -3

تمثل طرائق التدريس واستراتيجياتو مكونًا ميمًا من مكونات أي منيج، وميما بذل 
في إعداد المنيج من جيد، يتوقف نجاح ىذا المنيج في تحقيق أىدافو عمى المعمم الذي أعدَّ 

مناسبًا من التنمية المينية أثناء عممو، فالمعمم يجب أن يكون عمى  بطريقة جيدة، ونال قدراً 
وعي مناسب بمفاىيم االقتصاد المعرفي ومبادئو، وأن يتمكن من تطبيق ىذه المفاىيم 
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والمبادئ أثناء تدريسو، ولعّل ىذا يتطمب تغيير دور المعممين ليصبحوا متعممين مدى الحياة، 
ومياراتيم وقدرتيم عمى االستفادة من مبادئ االقتصاد بما يمكنيم من تنمية معموماتيم 
 (.2، ص4161المعرفي أثناء تدريسيم )الدبيبي: 

وتعتمد استراتيجيات التدريس وطرائقو في عصر االقتصاد المعرفى عمى نشاط المتعمم 
يجابياتو في الموقف التعميمي، وتسعى إلى تنمية ميارات التفكير والتعميم الذاتي لديو، فيذه  وا 

االستراتيجيات تسعى إلى تعميم المتعمم كيف يتعمم أكثر من مساعدتو عمى اكتساب جوانب 
 تعمم متعددة من معمومات وميارات وجوانب وجدانية.

وطرق التدريس التقميدية ال تتناسب واحتياجات االقتصاد المعرفى، وأصبح المعمم 
مطالبًا باختيار طرائق التدريس واستراتيجياتو التي تجعل من الطالب أو المتعمم محور العممية 
التعميمية، كما أصبح ىذا المعمم مجرد مرشد وموجو لممتعمم ويعممو كيف يتعمم، كما أن إدارة 

التعميمية يجب أن تتغير من االنضباط والتقييد السمطوى لممعمم، إلى بيئة تعميمية العممية 
قائمة عمى التشارك والتفاعل المعرفى، منفتحة عمى مصادر المعرفة، قابمة لمحوار والتفكير 

 (.12-14، ص4162الناقد واإلبداعي، )عفونة: 

تناسب واحتياجات وتوجد طرائق واستراتيجيات تدريس عديدة يمكن استخداميا وت
االقتصاد المعرفى، وىي تعتمد بالدرجة األولى عمى نشاط المتعمم وفاعميتو في الموقف 

 التعميمي. ومنيا ما يمي:

  )أ( اسرتاتيجية حل املشكالت:

مشكمة واقعية أو موقف  –وتبدأ ىذه االستراتيجية، بإحساس المتعمم بمشكمة ما 
المشكمة وجمت المعمومات حوليا. وفرض  ، ثم تحديده ليذه -غامض يحتاج لتفسير 

الفروض واختيار أكثرىا احتمااًل، والتأكد من مدى صحة الفروض والوصول إلى نتيجة ما، 
(، وتيدف ىذه 6111وتعميم ىذه النتيجة عمى مواقف أخرى مشابية، )الشيراني والسعيد، 

مين، وتنمية ميارات التعمم االستراتيجية أساسًا إلى تنمية ميارات التفكير العممي لدى المتعم
 الذاتي لدييم، وتحمميم كثيرًا من مسئولية تعمميم.
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 )ب( اسرتاتيجيات التعلم ومناذجٌ الكائمة على الهظسية البهائية: 

بوالرغم موون صووعوبة االتفواق عمووى تعريووف موانت جووامت لمبنائيووة، ولكون يمكوون القووول أن 
البنائيووة توودور حووول نشوواط عقوول الفوورد المووتعمم أثنوواء بنوواء معنووى لمووا يوودور حولووو موون أشووياء 

الجديوودة بووالخبرات السووابقة حتووى يووتم البنوواء الجديوود وأحووداث ومواقووف، وأثنوواء ذلووك تتووأثر خبرتووو 
ند التعمم في ضوء النظرية البنائية عمى عدة مبادئ، لعّل مون أىميوا نشواط لممعانى لديو، ويست

 المتعمم وفاعميتو أثناء تعممو. 

ويوجوود عوودد موون اسووتراتيجيات ونموواذج التوودريس القائمووة عمووى النظريووة البنائيووة، منيووا: )إيمووان 
 م(:4111محمد جاد المولى، 

 ( نموذج التعميم البنائي.6)

 المتمركز حول المشكمة.( استراتيجية التعمم 4)

 .Appleton( نموذج التحميل البنائي عند أبمتون 2)

 .Conceptual Change Model( نموذج التغير المفاىيمي 2)

 .Social constructivist Learning Model( نموذج التعمم البنائي االجتماعي 1)

 .The Integrated constructivist Model( النموذج البنائي التكاممي 1)

 من منظور "تروبروج وباربي"البنائي التعمم ( نموذج 1)

Trowbridge and Bybee  

  The Realistic Model( نموذج التدريس الواقعي4)

 )ج( اسرتاتيجية االستكصــاء: 

تعوورف اسووتراتيجية االستقصوواء بأنيووا مجموعووة موون األنشووطة الموجيووة التووي يمارسوويا 
المشوكالت مون أجول زيوادة فيموو لمموادة العمميوة، ومون أنمواط المتعمم لحل عدد غير محودد مون 

التووودريس االستقصوووائي: العمووول االستقصوووائي، والعوووروض العمميوووة االستقصوووائية، والمناقشووووة 
 (.616، ص4162االستقصائية )عفونة: 
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 )د( اسرتاتيجية التعــلم التعــاونى: 

، 4111)السووووعيد: وتقوووووم اسووووتراتيجية الووووتعمم التعوووواوني عمووووى مبوووودأين أساسوووويين ىمووووا 
 (.642ص

، وأن نمط التعميم الذي يراعي البعود االجتمواعي متداخالنالنمو المعرفي واالجتماعي أمران  -6
 ينجم عنو ناتج تعميمي أفضل من التعميم الذي يركز عمى الجانب المعرفي فقط.

الووذين يعممووون مووت بعضوويم الووبعض فووي إطووار تعوواوني يتقبمووون بعضوويم الووبعض،  األفووراد -4
 ويساعدون بعضيم بعضًا، ويحققون نجاحًا تعميميًا أفضل.

 )يـ( اسرتاتيجيات تدزيس لتهمية التفكري الهـاقــد: 

التفكيوور الناقوود ىووو اسووتخدام التحميوول والتقيوويم ومراجعووة الووذات، ويشوومل ميووارات مووا وراء 
يشوومل منظمووات بصوورية، حيووث يبتكوور المتعممووين صووورًا لتفكيوورىم، كخوورائط المفوواىيم المعرفووة، و 

 والشبكات والرسوم البيانية والخرائط والجداول البيانية والمنظمات البصرية.

وتبوورز أىميووة التفكيوور الناقوود مووت التسووارع المعرفووي المتزايوود حيووث يسوواعد التفكيوور الناقوود 
وينمي لدييم القودرة عموى النقود الوذاتي، )ظاظوا وآخورون:  عمى إصدار قرارات سميمة، ينالمتعمم
 (.142، ص4164

 (: Self Learning)و( اسرتاتيجيات التعــلم الراتى )

يعتبوور الووتعمم الووذاتي بأسوواليبو وتقنياتووو المختمفووة، موون أنسووب اسووتراتيجيات الووتعمم فووي 
ضوووء االقتصوواد المعرفووي، فووالتعمم الووذاتي ينمووي عديوود موون قوودرات المتعممووين ويسوواعدىم عمووى 
مواجية الثورة المعموماتيوة والتكنولوجيوة المعاصورة، وكيفيوة االسوتفادة منيوا فوي تطووير صويانة 

 (.4111عيد، )السومجتمعو، 
يتطمووب عصوور االقتصوواد المعرفووى توظيووف تكنولوجيووا التعموويم فووي كوول جوانووب العمميووة و 

التعميمية بصفة عامة، وفي عممية إعداد المنواىج وتطويرىوا بصوفة خاصوة، مون حيوث: اختيوار 
المعارف المناسبة لمطالب في كل منيج وفي المناىج الدراسوية المختمفوة، بموا يتناسوب وقودرات 

متطمبووات مجتمعوواتيم وعصوورىم، وأن تقوودم تكنولوجيووا التعموويم بوودائل مختمفووة لمكتوواب الطووالب و 
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المدرسي بصورتو التقميدية، وتوفر مصادر تعمم عديدة وحديثوة لمطوالب، وتنموي ميوارات الوتعمم 
 الذاتي لدييم، وتزيد من انفتاحيم العممي والثقافي عمى مصادر المعرفة العالمية.

 األنشطة التعليمية:  -4

تعتبر األنشوطة المختمفوة التوي يمارسويا المتعمموين عواماًل أساسويًا فوي تحقيوق المونيج 
ألىدافو، وتتنوع ىذه األنشطة ما بين أنشوطة فرديوة وأخورى جماعيوة، أو أنشوطة صوفية وأخورى 
الصفية، وفقوًا ألىوداف المونيج وطبيعوة محتوواه العمموي ونوعيوة المتعمموين ومسوتويات نضوجيم 

 (.4161الحميد صبرى،  )سعيد السعيد وعبد

وبووالطبت فاألخووذ باقتصوواد المعرفووة يتطمووب تغييوورًا فووي نوعيووة األنشووطة التووي يمارسوويا 
 المتعممون، وتغييرًا في مضمونيا كما يمي:

األنشطة التعميمية التطبيقية ذات الصمة باالكتشافات العمميوة الحديثوة، موت ضورورة ربطيوا  -6
خبوورات متعووددة تسوواعدىم عمووى تطبيووق معووارفيم فووي  بحيوواة المتعممووين وبيئووتيم، ممووا يووؤفر

 كافة مجاالت مجتمعيم.
األنشطة الميدانية، فالدراسات الميدانية بما تشممو من جوانب تعمم متعددة يمكون أن تنموي  -4

لوودى المتعمموووين بعوووض المفوواىيم األساسوووية المرتبطوووة باالقتصوواد المعرفوووى، وتنموووي لووودييم 
 تمعاتيم.اإلحساس بقيمة العمم في حياتيم ومج

أنشطة متعمقوة بتكنولوجيوا المعموموات. فمون خوالل مشواركة المتعمموين فوي أنشوطة مرتبطوة  -2
بتكنولوجيا المعمومات يزيد من معارفيم ومياراتيم في مجال تكنولوجيا المعمومات وقودرتيم 

 عمى التعمم الذاتي، ولعّل ىذا من أىم متطمبات االقتصاد المعرفى.
فعمووى المدرسووة أن توووفر لممتعممووين  –الووذاتي لوودى المتعممووين أنشووطة تثوورى ميووارات الووتعمم  -2

الوذاتى والوصوول إلوى الجديود مون المعموموات التوي أنشطة متعددة تنمي قدرتيم عمى التعمم 
 يمكن أن توثرى حياتيم ومجتمعاتيم.

العمل الجماعي والتعاوني. وكيوف يمكونيم العمول فوي أنشطة جماعية تنمي لدى المتعممين  -1
نتاجيوووا، توووم توظيوووف ىوووذه المعوووارف فوووي تطووووير حيووواتيم مجموعوووات الك تسووواب المعرفوووة وا 
 ومجتمعاتيم.

 التكـــويـــم:  -5
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لعمو من نافمة القول أن التقويم مكون أساسي من مكونات أي منيج، وأنوو يشومل كول عناصور 
المنيج، بل ويشمل كل مكونات العممية التعميمية، ويساعد في تطوير ىوذه المكونوات بموا يكفول 

حقيووق األىووداف التعميميووة المرجوووة منيووا بصووورة جيوودة، )سووعيد السووعيد وعبوود الحميوود صووبرى، ت
4161.) 

 ويجب تطوير عممية التقويم في ضوء متطمبات اقتصاد المعرفة كما يمي: 
 –أساسوًا  –التأكيد عمى أن عممية التقويم عمميوة تربويوة بالدرجوة األولوى، واليودف منيوا ) أ ( 

مكانواتيم، بموا يسواعد عموى توجيوو ىوذه  ثرائوو، ومعرفوة قودراتيم وا  تحسين تعمم الطوالب وا 
 القدرات واإلمكانات نحو تحقيق األىداف المنشودة.

النظووور إلوووى عمميوووة التقوووويم فوووي إطوووار مفيوميوووا الشوووامل، والتوووي تؤكووود عموووى الشخصوووية )ب( 
مخرجوات الوتعمم المختمفوة لودى المتكاممة والمتوازنوة لمموتعمم، فتيوتم ىوذه العمميوة بتقيويم 

المتعممووين موون جوانووب وجدانيووة وميووارات تفكيوور ومعووارف، وقوودرة ىووؤالء المتعممووين عمووى 
 اكتساب المعارف وتوظيفيا.

إعداد أدوات تقويم مختمفة ومتنوعة، تقيس قدرة كول موتعمم عموى أداء ميموة محوددة، فكول )ج( 
يوور فووي أحوود الووذكاءات، وموون ثووم فوورد ووفقووًا لنظريووة الووذكاءات المتعووددة يتفوووق عمووى غ

ينبغووي إتاحووة الفرصووة لووو لمنجوواح لكووي يكووون ىووذا بمثابووة تعزيووز إيجووابي لووو ويدفعووو إلووى 
 مزيد من التعمم.

حيووث يووتم تقووويم مخرجووات تعمووم الطووالب فووي  –األخووذ بمفيوووم التقووويم الحقيقووي أو األصوويل )د( 
مواقف حقيقية تقيس قودرتيم عموى التصورف أو حول المشوكالت أو التفكيور الناقود أو حتوى 
قدرتيم عمى توظيف ما لدييم من معمومات في مواقف حقيقية أو واقعية، وبالطبت يحتواج 

 ىذا إلى أدوات تقويم أخرى غير اختبارات الورقة والقمم.
الب لجزء من مسئولية تقويم تعمميم، فيوذا يتويح ليوم إبوداء الورأي فيموا تعممووه، تحمل الط)ه( 

 ، وينمي ميارات التفكير الناقد لدييم.تقويم تعمميموأسموب 
االسووتفادة موون تكنولوجيووا التعموويم فووي تطوووير أسوواليب تقووويم الطووالب بمووا يتناسووب وعصوور )و( 

 االقتصاد المعرفى ومتطمباتو.
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األداء التدريسووي لممعمووم يمثوول أحوود الجوانووب الرئيسووة فووي أن ولعمووو يتضووح ممووا سووبق 
اد أىميوة دور ىوذا المعموم عنود األخوذ باالقتصواد دبصفة عامة، وتز  - التعميم والتعمم -عمميتي 

 المعرفي كمدخل لتطوير التعميم.

من العمميات األساسوية وتعد عممية إعداد المعممين وتدريبيم )اإلعداد الميني لممعمم( 
فووي إعووداد معمووم المسووتقبل وتنميووة قدراتووو المينيووة المختمفووة، وتعووده لوودور الجديوود فووي عصوور 
االقتصاد المعرفى، والذي ييتم بتدريب المعممين كيف يتعممون وكيف يفكرون، وكيوف يحققوون 

 األىداف المرجوة لمعممية التعميمية في أفضل صورة ممكنة.

معرفووى أصووبح الووتعمم موودى الحيوواة ضوورورة ممحووة لممعممووين، ففووي ضوووء االقتصوواد ال
معموموواتيم وميوواراتيم وتنميوة قوودراتيم المينيووة بمووا يتفوق والتغيوورات الدائمووة فووي  تحووديثفعموييم 

 العممية التعميمية ومت التطورات والمستجدات في مجتمعاتيم والعالم.

فيووم االقتصواد المعرفوي وبذلك نكون قد انتيينا من إعداد ىذه الورقوة والتوي تناولوت م
 وأبعاده المختمفة، ثم عرضت دور المنيج في ضوء ىذا المفيوم.


