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كلمة التحرير:

أح��دث التق��دم العلمي والتطور التقني في نهاية القرن املاض��ي وبداية القرن احلالي تأثيًرا 

واضح��ًا على العملي��ة التعليمية، وأصب��ح التعليم االعتيادي في حاجة ماس��ة للوفاء مبطالب 

املؤسسات التربوية وحتسني نواجته في عصر تتسارع فيه املعارف واملهارات التقنية، خاصة في 

مجاالت إعداد القوى البشرية والكوادر الفنية وتدريبها، ومسايرة االجتاهات العاملية احلديثة 

في مجال التربية وحتسني مخرجات عملية التعليم والنهوض إلى مصاف الدول املتقدمة.

وتن��ادي اليونس��كو بتطبي��ق مفهوم مجتمع املعرف��ة، عن طريق وضع رؤية كاملة وش��املة 

)تتخلل جميع مجاالت اختصاصها( ضمن منظور إمنائي واضح، يس��توعب التحوالت التي 

يش��هدها العالم الي��وم بكل تعقيداتها وآليات عملها. ويس��تند مفهوم مجتمع��ات املعرفة إلى 

مب��ادئ التعبير احلر؛ وتعمي��م االنتفاع باملعلوم��ات واملعرفة؛ وتعزيز التن��وع الثقافي؛ وتكافؤ 

ف��رص االنتف��اع بالتعليم اجلي��د، وبات ذلك يكتس��ب اعتراًفا متزايًدا بأهميت��ه بوصفه عنصًرا 

أساس��ّيًا م��ن عناصر حتقيق األهداف اإلمنائية، والس��يما في اإلطار اجلدي��د للحوار والتعاون 

على الصعيد الدولي، الذي وضعته القمة العاملية ملجتمع املعلومات واملعرفة.

وعليه، نبعت فكرة هذا اإلصدار ليلقي الضوء على دور التعليم في بناء مجتمع املعرفة، فهو 

يرص��د أهم الدراس��ات والبحوث التربوية األجنبية والعربية الت��ي تناولت هذا املجال حملاولة 

توضيح مقومات مجتمع املعرفة في الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج.

والله املوفق إلى سواء السبيل.

أ.د. مرزوق يوسف الغنيم
مدير املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج



6

أولـــويــــات تـــربــويـــــةأولـــويــــات تـــربــويـــــة



7

متهيد:

يق��وم مجتمع املعرفة على أس��س تقني��ة املعلومات التي تبثها ش��بكة اإلنترنت وتقنيات 
االتص��االت الت��ي أصبحت جزًءا أساس��ّيًا من مكون��ات النظم التعليمي��ة ومقوماتها، وأن 
آثاره��ا عل��ى التدريس وطرقه أمس��ت أمرًا حتمّي��ًا، ولهذا بدأت أوس��اط البحث ومجتمع 
البحوث بفحص واختبار؛ كيف أن مثل هذه التقنيات تؤثر على أمور التدريس والتعليم؟ 
وف��ي كل األح��وال فإن مقدار اس��تخدام اإلنترنت في حجرات الدراس��ة في جميع أرجاء 
العالم يختلف بناء على عدة عوامل ويتباين وذلك؛ من مثل: التمويل الالزم لكل مكونات 
النظم التعليمية ومقوماتها، وسياس��ة اإلدارات التعليمية ومدى اهتمام املعلمني باستخدام 

التقنية مع طالبهم.

وم��ن ثم فإن الوص��ول إلى مجتمع املعرفة يتطلب امتالك إمكان��ات تقنيات املعلومات 
واالتص��االت، وتدريب املواطنني على اكتس��اب املهارات التقنية ووس��ائلها التي تؤهلهم 

للحصول على املعارف وتنظيمها، ومن ثم إنتاج معارف أخرى جديدة وإبداعها.

وحت��ى تعم��ل مجتمعات املعرفة بص��ورة فاعلة البد من تب��ادل املعلومات بصورة حرة 
ونش��ر املعلومات واألفكار واملعرفة على نطاق واسع، من خالل وسائل اإلعالم التقليدية 
وم��ن خ��الل تقني��ات املعلومات واالتصال احلديثة على حد س��واء. وفي هذا الس��ياق فإن 
التعبي��ر احلر والت��داول احلر للمعلومات واألفكار واملع��ارف واالنتفاع احلر واملتكافئ بها، 
يش��كل عناصر أساس��ية لتمكني الناس، وضمان مش��اركتهم في مجتمعات املعرفة. وعلى 
هذا األس��اس يأتي تركيز املنظمات واملؤسسات املجتمعية والتربوية على األبعاد اإلنسانية 

للفجوة الرقمية؛ لذا جاء هذا اإلصدار في محورين هما:

املهارات الالزمة للوصول إلى مجتمع املعرفة. 1 -

طبيعة البرامج التعليمية في مجتمع املعرفة. 2 -
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وأخيًرا؛ جاء هذا اإلصدار ليرس��م صورة كاملة أم��ام متخذي القرار عن ماهية املناهج 
الدراسية ونوعية البرامج التعليمية املفترض توافرها لتأهيل أبنائنا لدخول مجتمع املعرفة، 
م��ع التأكي��د على ض��رورة توفي��ر البني��ة التحتية واإلمكان��ات الالزم��ة لتوفي��ر تكنولوجيا 
املعلوم��ات واالتص��االت داخل كل مدرس��ة، حتى متك��ن الطالب من اكتس��اب املهارات 
الالزمة للحص��ول على املعرفة وإنتاجها وإبداعها، مع االحتفاظ بالقيم والثوابت التربوية 

الراسخة ملجتمعاتنا اخلليجية.
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الدراسة األولى:
املهارات الالزمة ملجتمع قائم على املعرفة: مساهمة برامج إنتل 

)INTEL( في حتسني التعليم

Olimpius Istrate, Thomas Osburg, Danny Arati, Albena Todorova 
(2010). E-Skills in the Knowledge Society: Contribution of Intel 
Education Programs. The 6th International Scientific Conference : 
eLearning & Software for Education. Bucharest, Romania.

هدفت هذه الدراسة إلى تقومي برنامج إنتل )INTEL( في حتسني التعليم القائم على 
املهييارات الالزميية ملجتمع قائم على املعرفة في التعليم وحتسييني مهارات الطالب، حيث 
بينييت أن هنيياك تطييورات طرأت حديثييًا، ونتج عنها كثير من املسييتجدات على السيياحة 
الدولييية سييواء مسييتجدات سياسييية أو اجتماعييية أو اقتصادية أو علمييية أو تكنولوجية، 
ففرضت على النظم التعليمية حتديات متعددة جعلتها تسعى إلى مواجهة هذه التحديات 
من خالل تنمية مهارات متكن الطالب من اكتسيياب املعرفة في مجاالت متخصصة؛ من 
مثييل: التفكير العلمييي والتفكير النقدي والتعاون واالتصييال واإلبداع، وذلك عن طريق 
إعييداد معلمني أكفاء يسييهمون في تيسييير عملية التعلييم، وجتعل املتعلم هييو محور هذه 
العملييية، وتعمييل له على توفير بيئييات صفية جاذبيية للتعلم باالعتماد على مييواد تربوية 
وأدوات تعليمييية، ووسييائل تكنولوجييية جتعييل املتعلم قييادرا على الوصول إلييى املعرفة 

بنفسه، ومتمكنًا من طرح أفكاره في سهولة ويسر، ومؤهاًل قادرًا إلبداع معرفة جديدة.



12

أولـــويــــات تـــربــويـــــةأولـــويــــات تـــربــويـــــة

وق��د نت��ج ع��ن ه��ذه املس��تجدات املتنوع��ة بصف��ة عام��ة، واملس��تجدات التكنولوجي��ة 
واملعلوماتية بصفة خاصة قدر كبير من عدم املساواة في الفرص، سببها انتشار الفقر وشيوع 
الصراعات، وحدوث األزمات االقتصادية، وفي إطار ذلك وضع االحتاد األوروبي إطارًا 
إستراتيجّيًا ملواكبة هذه التحوالت، فركز على مجموعة من العناصر؛ من مثل: تكنولوجيا 
املعلوم��ات واالتص��االت، واالنتق��ال م��ن إكس��اب املفاهيم إل��ى مهارات احلص��ول على 
املفاهي��م، واالعتماد عل��ى إتاحة الفرص لنمو مجتمع املعرفة؛ مما ميكن الطالب من دخول 
س��وق العمل، ويؤهلهم للتعلم م��دى احلياة، واالهتمام بنوعية التعلي��م من خالل التركيز 
على التعليم القائم على التخصص العلمي، والسعي إلى تعزيز مهارات متنوعة، وتشجيع 
اإلب��داع واالبت��كار والتواص��ل والتعاون والتفكي��ر النقدي، ومتكني الط��الب من توظيف 

التكنولوجيات اجلديدة، وامتالكهم ألدوات املعرفة في املجتمع الذي يعيشون فيه.

كما وضحت الدراسة بأن تزويد املتعلمني مبهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ف��ي مرحل��ة مبك��رة يس��هم ف��ي أن تصبح ه��ذه امله��ارات ج��زًءا م��ن اهتماماته��م اليومية، 
وعليها س��يتمكنون من تطوير معارفهم باس��تخدامها، وتزويد حصيلته��م العلمية، وتنمية 
وعيه��م املبك��ر، وتطوير معارفه��م ومهاراتهم وفهمهم املس��تقبلي لتكنولوجي��ا املعلومات 
واالتص��االت، وباإلجم��ال س��تصبح هذه امله��ارات – التي هي لغة العص��ر – جزًءا فاعاًل 
وخالقًا في حياة هؤالء املتعلمني، مما سيس��اعد في س��د الفجوة الثقافية ما بني األجيال من 
جه��ة، وم��ا بني ش��عوب العالم املتحض��ر من جهة أخرى، حيث يس��ير االبت��كار في مجال 
تكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت بوتيرة س��ريعة حتى صارت القدرة على املنافس��ة في 
الس��وق العاملية تتطلب مواكبة األفراد ألحدث املهارات الرقمية املطلوبة في سوق العمل، 
وتنمي��ة قط��اع اتص��االت حيوي، وبن��اء القدرات، فض��اًل عن تعزي��ز التنمي��ة االقتصادية، 
وحتس��ني الوصول إلى اخلدمات العامة، وإثراء الفوائد االجتماعية، وقد خلصت الدراسة 

احلالية إلى نتائج أبرزها ما يلي:
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-    حتدي��د مطال��ب تنمي��ة مه��ارات اس��تخدام تكنولوجي��ا املعلومات واالتص��االت لدى 
املواطنني من حيث اتباع طرائق منهجية مختلفة ومتنوعة لتعزيز هذه املهارات.

-    توظي��ف التكنولوجي��ا ف��ي مح��و األمية الرقمي��ة من خ��الل تعزيز مهارات اس��تخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى املواطنني.

-    هن��اك مجموع��ة من امله��ارات متكن من حتقيق املجتم��ع القائم على املعرف��ة؛ من مثل: 
مه��ارات التفكي��ر، ومه��ارات حل املش��اكل، ومهارات اإلب��داع، ومهارات اس��تخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

- حددت الدراسة نوعني من املهارات على النحو التالي:

•مه��ارات تكنولوجي��ة؛ وتش��مل الق��درات املطلوب��ة إلج��راء بح��وث التخطي��ط  	

اإلستراتيجي وتطويرها على شبكة االنترنت بكفاءة عالية، واستكشاف إمكانيات 
جدي��دة من خالل إجراء عمليات جتارية؛ من مث��ل: العمليات اإلدارية والتنظيمية 

و/أو إنشاء أعمال جتارية جديدة.

•مهارات تكنولوجيا املعلومات؛ وتش��مل توفير اإلمكانات الالزمة للتطبيق الفاعل  	

لنظ��م تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمس��تخدمني بتطبي��ق نظم تكنولوجيا 
املعلوم��ات واالتصاالت بوصفه��ا أدوات لدعم العمل، والتدريب املس��تمر على 

استخدام هذه املهارات.

تنمي��ة ق��درة العامل��ني على توظي��ف املعرف��ة وتعزيز قدرته��م على إنتاجه��ا من خالل   -
التالي:

•اكتس��اب املعرف��ة: من خ��الل تنمية ق��درات األفراد عل��ى اس��تخدام التكنولوجيا  	

اجلديدة مما يسهم في زيادة اإلنتاجية االقتصادية.

• تركي��ز السياس��ات التعليمية على زي��ادة أعداد الطالب املقبول��ني في املدارس مع  	
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تعزيز املهارات املرتبطة باستخدام التكنولوجيا واالتصاالت لدى هؤالء الطالب، 
وإكسابهم املعارف واملهارات األساسية املرتبطة بالقراءة والرياضيات.

•تش��جيع األف��راد على توظيف املعارف مبا يس��هم ف��ي رفع مس��توى إنتاجية القوى  	

العاملة، ويؤدي إلى زيادة القيمة املضافة للمنتجات االقتصادية.

•الس��عي إل��ى زيادة امت��الك األفراد للمعارف وتش��جيعهم على االبت��كار واإلبداع  	

والتعل��م م��دى احلياة، ويق��ع الدور األه��م على عاتق املدرس��ة بوصفها املؤسس��ة 
التربوية القادرة على إكساب هذه املعارف وتنمية هذه املهارات.

-    دم��ج تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالتصاالت في منظوم��ة التعليم تعني؛ إعطاء مس��احة 
واس��عة م��ن التدخ��الت الرامية إل��ى تنمية مه��ارات اس��تخدام تكنولوجي��ا املعلومات 

واالتصاالت لدى الطالب.

-    يع��د برنام��ج إنت��ل )INTEL( هو أح��د اجلهود واملس��اهمات من أجل تنمي��ة مهارات 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى الطالب، وهو برنامج عاملي لتأهيل 
املعلم��ني عل��ى اعتم��اد طريقة التعل��م الذاتي، وتدريبه��م على دمج التقنية واس��تخدام 
األس��اليب التي تعتمد على املش��روعات ف��ي العملية التعليمية لدع��م الطالب وتقومي 

تعلمهم.

-    أنش��أت ش��ركة إنتل )INTEL( برنامًجا لتطوير التعليم وتشجيع اإلبداع حول العالم. 
ويهدف هذا البرنامج إلى:

•اس��تخدام التقني��ة بش��كل فاعل داخ��ل البيئ��ة الصفية لتنمي��ة مه��ارات تكنولوجيا  	

املعلومات واالتصاالت.

•حتديد الطرق التي ميكن للطالب واملعلمني بواسطتها توظيف تكنولوجيا املعلومات  	

لالرتقاء مبستوى التعلم من خالل امتالك مهارات البحث والتواصل والتعاون.
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•االهتمام بالتعليم العملي وإنش��اء الوحدات والتقوميات املنهجية التي تعتمد على  	

املعايير األكادميية والتكنولوجية.

•تنظيم البيئة الصفية املتمركزة حول الطالب، والتي حتثه على ممارس��ة التعلم الذاتي  	

ومهارات التفكير العليا.

•التع��اون م��ع الزمالء لالرتق��اء مبس��توى األداء من خالل اكتس��اب مه��ارات حل  	

املشكالت.

- وتتمثل املنطلقات األساسية لبرنامج إنتل )INTEL( للتعليم فيما يلي:

•االس��تخدام الفاع��ل للتقني��ة: من خ��الل التركيز عل��ى الطرق التي ميك��ن للمعلم  	

��م بواس��طتها توظي��ف التقنية لتطوير مس��توى التعليم من خ��الل األبحاث  واملتعِلّ
واالتصاالت، وَتَبنِّي املهاراِت التي يتطلبها القرن احلادي والعشرون.

م القائم على املش��روعات،  •التعل��م القائم على املش��روعات: وذل��ك بتعزي��ز التعُلّ 	

��م بوصف��ه محوًرا له، مع ضرورة توفير فرص مش��اركة املتعلمني من خالل  واملتعِلّ
متكينهم من استخدام التقنية وتوظيفها.

•مه��ارات التفكي��ر واألس��ئلة غير احملددة: وذلك باس��تخدام الس��ؤال األساس��ي،  	

وس��ؤال الوحدة، وس��ؤال املنهاج لتعزيز املهارات، وخاصة مهارات التفكير العليا 
)في املجال املعرفي، وفق تصنيف بلوم(. 

وفق معايير تؤكد على التعليم العملي. • التخطيط التعليمي: بإنشاء “حقيبة دراسية” 	

•تقييم األداء: باس��تخدام عدة معايير وأس��اليب تقومي لقي��اس التعلم في كل أنحاء  	

الوحدة بوصفها جزًءا من املقرر الدراسي. 

•تش��جيع املتعلمني على العمل اجلماعي، وحل املش��كالت، واملش��اركة في التغذية  	

الراجعة للوحدات اخلاصة بهم.
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تعقيب:

تفيد هذه الدراس��ة في تطوير أس��اليب وعمليات تصميم مجتمع مثق��ف وبنائه رقمّيًا، 
يهدف إلى تس��هيل الوصول إلى التكنولوجيا واملس��اهمة في حتقيق اقتصاد املعرفة، وتوفير 
ق��وى عامل��ة ماه��رة في مج��ال تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالتص��االت، وكذلك مس��اعدة 
األش��خاص على مواكب��ة املهارات الرقمية املطلوبة واكتس��ابها؛ لتحقيق النجاح من خالل 

عديد من البرامج، بحيث يقدم للطلبة املعلومات في ظل مجتمع املعرفة الرقمية.
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الدراسة الثانية:
تنمية مهارات البحث لدى الطالب من خالل التحول إلى مجتمع املعرفة

John Willison (2010). Development of all Students' Research 
Skill Becomes a Knowledge Society. AISHE-J: All Ireland 
Journal of Teaching & Learning in Higher Education, Vol. 2, 
No. 1.

منوًا   العالم  العشرين شاهد  للقرن  الثاني  النصف  من  املاضية  السنوات  في خالل 
البحث  إلسهامات  أعمق  فهم  إلى  أدى  الذي  األمر  املعلومات،  مجتمع  في  هائاًل 
العلمي في بناء مجتمع املعرفة الذي تعمل على إقامته دول العالم في الوقت احلاضر، 
باعتبار البحث العلمي أحد الوسائل الرئيسة إلنتاج املعرفة، وتهدف هذه الدراسة إلى 
تنمية مهارات البحث وإنتاج املعرفة لدى طالب املرحلة اجلامعية وطالب الدراسات 
تصميم  إعادة  خالل  من  املعرفة  مجتمع  مطالب  مواكبة  أجل  من  أيرلندا،  في  العليا 
املناهج الدراسية، حيث تعد تنمية مثل هذه املهارات )مهارات البحث وإنتاج املعرفة( 
نقطة البداية لتحويل املجتمع األيرلندي إلى مجتمع معرفة، وقد مت تطبيق هذه الدراسة 
اإلنسانية،  العلوم  الصحية،  العلوم  الهندسة،  )العلوم،  كليات  خمس  من  عينة  على 

العلوم االجتماعية(.
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ويتطل��ب حتقي��ق ذل��ك ف��ي مجتم��ع املعرف��ة باالس��تخدام املكث��ف لتقني��ات االتصال 
واملعلومات، حيث فرضت التقنية نفس��ها بش��كل بارز في جميع مناحي حياتنا الش��خصية 
واالجتماعي��ة والعملي��ة، وأصبحت تطبيقاتها العملية ذات فائدة ودور بارز في تطوير أداء 
الناس بش��كل عام واملهن بش��كل خاص، حيث تؤثر تقنية االتصال واملعلومات على أداء 
كل املؤسس��ات والشركات، ومن ثم فإن حتول املجتمع إلى مجتمع املعرفة يستلزم إكساب 
الطالب مه��ارات البحث عن املعرفة وإنتاجها منذ الس��نوات األولى اللتحاقهم بالتعليم، 
حيث تقوم املدرسة من خالل املناهج الدراسية بتزويد الطالب بهذه املهارات التي متكنهم 
م��ن احلصول على املعارف املختلفة وجمعها، وتدريبهم على كيفية حتليل احملتوى املعرفي 
وط��رق توظيفه واالس��تفادة منه، وفق الهدف للحصول عليه��ا، كما متكنهم من تقومي هذا 

احملتوى املعرفي وفق الغاية منه مبا يساعدهم على إنتاج معرفة جديدة.

وم��ع ب��روز احلاج��ة إل��ى التح��ول إل��ى مجتم��ع املعرفة تب��رز أهمي��ة توظيف وس��ائل 
التكنولوجي��ا احلديث��ة في حتقيق ذلك م��ن خالل توظيف اإلنترنت، وتوفي��ر بيئات تفاعلية 
بواس��طة أدوات التعلم التفاعلية وأساليبها سواء كانت هذه األساليب عن طريق االتصال 
التزامن��ي الذي يس��مح للمعل��م واملتعلم باالتصال في الوقت نفس��ه م��ن أي مكان، أو من 
خ��الل االتصال الالتزامني الذي يتم في أوقات مختلفة، وكلٌّ منهما له خصائصه ومميزاته 
الت��ي يت��م توظيفه��ا تبعًا أله��داف العملي��ة التعليمية، وعلى ض��وء ذلك يتلق��ى كل متعلم 
مصادر تعلمه في الوقت الذي يناس��به، وهذا كله يس��هم في إيج��اد تفاعالت متعددة؛ من 
مث��ل: التفاعل بني الطالب واملعلم، والتفاعل بني الطالب والطالب، والتفاعل بني الطالب 
واحملت��وى العلم��ي، مما يس��هل عملية التحك��م في الوص��ول للدروس الت��ي مت تخطيطها 
والتي ميكن تس��جيلها وتقييمها، كما أنها تدعم التعليم املباش��ر وغير املباش��ر مش��تماًل في 
ذل��ك عل��ى إمكانية الدخول على مصادر التعلم املختلفة، كم��ا تتيح االتصال ثنائي االجتاه 
ب��ني املتعلم من جهة واملعلم، واملواد التعليمي��ة ومصادر التعلم، ومجموعات األقران التي 
لها اهتمامات مش��تركة تدع��م عملية التعل��م التعاوني، وأيضًا طريق��ة اتصال مبتخصصني 
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في مجاالت مرتبطة مبوضوع التعلم، ومن ثم كلما زاد االهتمام بتوظيف أس��اليب التعلم 
التفاعل��ي داخل بيئ��ات التعلم مبختلف أنواعه��ا، كلما زاد هذا من فاعلي��ة التعلم وكفاءته 
وزادت دافعية الطالب نحو التعلم، وعلى أس��اس ما سبق فقد توصلت الدراسة إلى عدد 

من النتائج املهمة تبلورت فيما يلي:

1- التوصل إلى إطار أساس��ي لتنمية مهارات البحث، وإنتاج املعرفة لدى طالب املرحلة 
اجلامعية وطالب الدراسات العليا، يشمل ستة عناصر هي:

- حتديد احتياجات الطالب من املعارف.

- احلصول على املعارف باالعتماد على وسائل علمية وأساليب منهجية منظمة.

- تنظيم املعارف التي مت جمعها واحلصول عليها.

- حتليل هذه املعارف وفق الهدف منها.

- تقييم هذه املعارف.

- إنتاج معارف جديدة.

2- توفير االس��تقالل الذاتي للطالب لكي يتمكنوا من احلصول على املعارف، والتدريب 
عل��ى إنتاج مع��ارف جديدة، مما يس��هم في اعتماد الط��الب على أنفس��هم فتزيد ثقتهم 

بقدراتهم، وتنمية القدرة على البحث واالكتشاف والتحليل والتقييم واإلبداع.

3- تتطل��ب تنمية مه��ارات البحث وإنتاج املعرف��ة لدى طالب املرحل��ة اجلامعية وطالب 
الدراس��ات العليا التدرج من س��نة دراس��ية إلى سنة دراس��ية أخرى، بحيث يستند هذا 
الت��درج على خطة علمية مدروس��ة حتدد مس��تويات إكس��اب مه��ارات البحث وإنتاج 

املعرفة لدى الطالب في كل سنة دراسية.

4- االعتم��اد عل��ى ط��رق متنوعة ومرن��ة في أثن��اء تدريس املنهج الدراس��ي عبر س��نوات 
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التدري��س؛ ليتمك��ن الباحثون من تنمية مه��ارات البحث وإنتاج املعرف��ة لدى الطالب 
اجلامعيني وطالب الدراسات العليا في برامج املاجستير والدكتوراه.

5-  تكييف مهارات البحث وإنتاج املعرفة مبا يتناسب مع طبيعة كل تخصص ومطالبه وما 
يرتبط به من أنشطة، وفق طبيعة التخصصات العلمية املتباينة ونوعيتها.

6- تدري��س املناه��ج الدراس��ية من خالل بيئات تفاعلية عبر اإلنترنت يس��هم في إكس��اب 
الطالب مهارات البحث عن املعرفة وإنتاجها.

تعقيب:

وضعت هذه الدراسة إطارًا أساسّيًا لتنمية مهارات البحث عن املعرفة ومهارات إنتاجها، 
وكذلك أوضحت آليات تنمية هذه املهارات، وميكن االستفادة من هذا اإلطار في تنمية 
املهارات  تنمية هذه  آلياته في  إنتاجها، واستخدام  املعرفة ومهارات  البحث عن  مهارات 
وإنتاجها وتطويرها لدى طالب مدارس التعليم العام ومناهجهم، إذ يتيح ذلك بأن يقوم 
النشاط  بكفاءة في جميع مجاالت  وإنتاجها وتوظيفها  املعرفة  نشر  أساسًا على  املجتمع 

املجتمعي: االقتصاد والسياسة، واحلياة اخلاصة، وصواًل لتحقيق التنمية اإلنسانية.

 ولك��ي نتمك��ن من إكس��اب الطالب مه��ارات البح��ث عن املعرف��ة وإنتاجه��ا؛ ينبغي 
الت��درج في تنمية هذه املهارات من س��نة دراس��ية إل��ى أخرى وفق مس��تويات محددة، مع 
مراعاة خصائص منو الطالب املختلفة، وضرورة حتقيق التوازن عند تطبيق مس��تويات هذه 
املهارات خالل السنوات الدراسية، وكذلك حتقيق التكامل خالل السنة الدراسية الواحدة 
ب��ني جمي��ع املناهج الدراس��ية )العل��وم - احلس��اب - االجتماعيات - اللغات( إلكس��اب 

الطالب مهارات البحث عن املعرفة وإنتاجها وفق خطة منظمة.
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الدراسة الثالثة:
التعليم والبحث العلمي في مجتمع املعرفة

Alexandra Sarcinschi, Cristian Bahnareanu (2011). Education 
and Scientific Research in the Knowledge Society. The 7th  
International Scientific Conference : eLearning and Software 
for Education, Bucharest, Romania.

هدفييت هذه الدراسيية إلى تعرف آليييات التعليم والبحث العلمي فييي مجتمع املعرفة 
التييي تسيياعد فييي تنمية املجتمعييات، وقد انطلقييت هذه الدراسيية من فرضييية مؤداها أن 
التعليم والبحث عمليتان مترابطتان، وأن مجتمع املعرفة هو البيئة التي تشترك فيها جميع 
األنشييطة بأنواعها املختلفة وتترابط فيما بينهما، ومن ثم فإن الوصول إلى مجتمع املعرفة 
يعد هدفا ألي مجتمع، ولتحقيق هذه الغاية تبرز احلاجة إلى إيجاد أفضل السبل لضمان 
سييهولة وصول املعارف الناجتة من عملية البحييث والتطوير واالبتكار؛ من مثل: البرامج 
التعليمييية والتطبيقات التكنولوجية، مبا فيها اإلنترنييت، والكمبيوتر، والتعلم االفتراضي 
الرقمييي، إلى الناس جميًعا لكي تتاح فرص أفضييل للوصول إلى املعرفة على الرغم من 

وجود احلدود اجلغرافية والصعوبات االقتصادية والتنوعات الثقافية بني دول العالم.
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وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى حتديد خصائص مجتمع املعرفة، على النحو التالي:

•ال ح��دود للمعرف��ة: حي��ث تتط��ور املعرفة س��ريعا، وحت��ل املعارف اجلدي��دة محل  	

املعارف القدمية

•القدرة على اكتساب املعرفة: ميكن اكتساب املعرفة عن طريق التعليم النظامي. 	

•احتمالي��ة احلصول على املعرفة: يتمكن األش��خاص من الوصول إلى املعرفة وفقًا  	

حلاجته إليها وطبيعة تخصصه وهدفه منها.

فِت اليونسكو في عام 2005م في  ووفق هذه اخلصائص الثالثة ملجتمع املعرفة، فقد عرَّ
تقريرها مجتمع املعرفة بأنه: املجتمع الذي يزخر بجميع أنواع املعارف، ويس��مح بتطورها 

ومنوها، ويسعى إلى دمج جميع أفراد املجتمع فيه.

ولك��ي يت��م هذا الدمج ألف��راد املجتمع داخل منظوم��ة مجتمع املعرفة، الب��د من توفير 
البنية األساس��ية لالتصاالت، ففي أوائل هذا القرن كان هناك أكثر من 2 بليون ش��خص ال 
يستطيعون اس��تخدام الكهرباء التي هي شرط أساسي الستخدام التكنولوجيات اجلديدة، 
وأن11% فقط من س��كان العال��م يتمكنون من الوصول إل��ى اإلنترنت؛ لذا حددت األمم 

املتحدة مبادئ أساسية للوصول إلى مجتمع املعرفة؛ منها: 

•احلق في التعليم؛ فهو حق أساسي وبخاصة في مرحلة التعليم األساسي، واكتساب  	

املع��ارف وامت��الك املهارات األساس��ية حق للجميع دون متيي��ز، حيث نصت املادة 
)26( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن “لكل شخص احلق في التعلم، 
ويج��ب أن يكون التعليم في مراحله األولى واألساس��ية على األقل باملجان، وأن 
يكون التعليُم األوليُّ إلزامّيًا، كما ينبغي أن يعمم التعليم الفني واملهني، وأن ييسر 
القب��ول للتعلي��م العالي للجميع وعلى أس��اس الكفاءة، ويج��ب أن تهدف التربية 
إل��ى إمناء ش��خصية اإلنس��ان إمناء كام��اًل، وإلى تعزي��ز احترام اإلنس��ان واحلريات 
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األساس��ية، وتنمية التفاهم والتس��امح والصداقة بني جميع الشعوب واجلماعات 
العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود األمم املتحدة حلفظ السالم”.

م��ن   ) • في امل��ادة )27	 النح��و احمل��دد  واللغ��وي، عل��ى  الثقاف��ي  التن��وع  احت��رام 
اإلعالن العامل��ي حلقوق اإلنس��ان الت��ي تنص على: »لكل فرد احلق في أن يش��ترك 
اش��تراكًا حّرًا ف��ي حياة املجتم��ع الثقافي، وفي االس��تمتاع بالفنون واملس��اهمة في 

التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه«.

•ح��ق وصول اجلمي��ع إلى املعلومات واملعرفة، ويش��مل؛ بجانب هذا احلق للجميع  	

احلق في املشاركة بحرية في احلياة الثقافية للمجتمع. 

وعلي��ه؛ ف��إن التنفيذ الفاع��ل للحقوق واحلريات األساس��ية يعزز وييس��ر الوصول إلى 
مجتم��ع املعرف��ة، ومن أجل ذلك كان م��ن ضمن األهداف اإلمنائية له��ذه األلفية هو توفير 
التعلي��م للجمي��ع بحل��ول ع��ام 2015م، وأن يتمكن جمي��ع األطفال وف��ي كل مكان من 
االلتح��اق بالتعلي��م االبتدائ��ي، وبخاص��ة في ظل وجود م��ا يزيد عن 69 ملي��ون طفل في 
س��ن الدراس��ة 2008م لم يلتحقوا باملدرس��ة، 31 مليون منهم في أفريقيا و18 مليون في 
الدول اآلسيوية. إضافة إلى أن نسب التسرب من املدارس تعد عالية جدا حيث تصل إلى 
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تعقيب:

وضحت الدراس��ة أن التعليم والبحث عن املعارف ميثل عاماًل رئيس��ًا في تعزيز القدرة 
التنافس��ية وحتقيق التماسك االجتماعي، وفي حتقيق اقتصاد املعرفة والوصول إلى مجتمع 
املعرف��ة، ومع اإلدراك املتزايد ألهمي��ة االعتماد على تكنولوجي��ا املعلومات للوصول إلى 
مجتمع املعرفة، وتزايد الوعي بأهمية توظيف مثل هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية، 
الت��ي س��اهمت في توفير بيئ��ات افتراضي��ة تفاعلية جعل��ت التعليم أكثر جاذبي��ة لكثير من 
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الط��الب، العتم��اده عل��ى التفكي��ر والتخيل، واحلصول عل��ى املعلومة ف��ي أي وقت وفي 
أي م��كان، إضاف��ة إلى تبادل اخلب��رات وتوفير البيانات، وس��هولة احلص��ول على املعارف 

واملعلومات.

وفي ضوء هذه التغيرات السريعة واملتالحقة، واملتنوعة التي تطرأ على الساحة العاملية، 
يج��ب عل��ى أنظم��ة التعلي��م والبح��ث أن تتكيف م��ع هذه التغي��رات اجلدي��دة، من خالل 
االس��تفادة من تكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت في حتقيق التعلي��م االفتراضي، وحتول 
 )Web( التعلي��م إلى تعلي��م إلكتروني يعتم��د على اس��تخدام اإلنترنت وتقني��ات الويب
ألغ��راض التعلي��م، واكتس��اب مه��ارات البحث ع��ن املعرف��ة وإنتاجها، من خ��الل إعداد 

دروس تفاعلية وعرضها على الويب.

فالتعلي��م اإللكترون��ي يتغلب على احلواج��ز اجلغرافية واالقتصادي��ة والثقافية، ويعمل 
عل��ى توفي��ر مزيد من فرص تب��ادل اآلراء بني الناس الذين يوجدون على مس��افات بعيدة، 
كم��ا يقل��ل تكلف��ة التفاع��ل بينه��م، وييس��ر الوصول إل��ى املع��ارف، ويتيح االط��الع على 
مجموع��ات متنوعة م��ن املوارد التربوية ألغراض البحث والتعلي��م، ومن ثم فإن مثل هذا 
التعليم اإللكتروني يس��مح بصورة فاعلة من احلصول على املعارف، ويؤدي إلى إكس��اب 

الطالب مهارات تساعدهم على إنتاج معارف جديدة.

وتتعدد وس��ائل االس��تفادة م��ن التعل��م اإللكتروني فمنه��ا اإلنترنت وتقني��ات الويب 
)Web( الت��ي أدت إل��ى زياد اإلنتاجية البحثية، كما س��اهم تطوير الويب )Web( خالل 
الس��نوات املاضي��ة إلى زيادة فرص التعلي��م والبحث، فضال عن ارتفاع أعداد املس��تفيدين 
منه، وكذلك تتيح هذه االبتكارات التكنولوجية إمكانية الوصول الفوري إلى املعلومات، 
كم��ا أنه��ا تعمل على توفير امل��واد التعليمية في صيغ��ة تفاعلية، ومنها الش��بكة العنكبوتية، 

والتي تتمثل تطبيقاتها في مجال التعليم فيما يلي:
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وضع مناهج التعليم على الشبكة العاملية. 1 .

وضع الدروس النموذجية. 2 -

وضع دروس للتعلم الذاتي. 3 -

التدريب على بعض التمرينات الرياضية. 4 -

تصمي��م موق��ع خ��اص بجه��از اإلش��راف،واإلدارة،واملعلمني في ال��وزارة )نظام  5 -
نتائج،أخبار، لوائح...( مما يسهل متابعتها من قبل جميع املستخدمني.
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الدراسة الرابعة:
املعرفة واإلبداع في مجتمع رقمي

Riccardo Fragnito, Maria Annarumma (2014). Knowledge 
and Creativity in Digital Society. European Journal of Open, 
Distance and e-Learning, Vol. 17, No. 1.

قدمت الثورة التكنولوجية احلديثة مجااًل جديدًا في العالقات املعرفية، وهو العالقة 
بني املعرفة واإلبداع، وقد أدى ظهور هذه العالقة إلى تطوير التطبيقات التربوية التي 
يحتاج إليها املعلمون في التدريس القائم على مهارات التفكير، وهدفت هذه الدراسة 
وأهمية  الرقمي،  التكنولوجيا  مجتمع  في  واإلبييداع  املعرفة  بني  العالقة  حتديد  إلى 
أنه  الدراسة  بينت  حيث  واإلبداع،  املعرفة  تنمية  في  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
من الصعب حصر اإلبداع في تعريف واحد ينطبق على جميع البشر، ولو أن بعض 
التربويني؛ من مثل: سليفانو إرتي قدم تعريفًا غير استثنائي لإلبداع، وعنى به؛ امتالك 
الشخص قدرة كبيرة على استنتاج قوانني املنطق والرياضيات وتوليد األفكار اجلديدة، 
ن الشخص من حل املسائل واملشكالت بشكل ديناميكي  كِّ ومما ال شك فيه أن اإلبداع يمُ
التي متكنه من  الفكرية  العمليات  بها  يعزز  فينتج مناذج جديدة  تقليدية؛  وبطرق غير 

حتسني منط حياته.
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إذًا؛ اإلب��داع هو االس��تمرار في اكتش��اف العالم اخلارجي، وإجن��از األدوار، والنهوض 
باملهام بأساليب إبداعية.

 وقد س��اهم التطور التقني واملعلوماتي في العالم على س��هولة انتش��ار الفكرة املبدعة، 
ب��ل تتعدى الفكرة اإلبداعية مجرد االنتش��ار في ظ��ل التطور التقن��ي واملعلوماتي إلى بقاء 
ه��ذا الفك��رة واس��تمرار توارثها لألجيال جياًل بع��د جيل؛ لذا جند أن املب��دع ميتلك قوة من 

االنضباط والتحكم في الذات، ويتولد لديه أكبر قدر من األفكار اجلديدة.

وف��ي ه��ذا العصر تعد تقنية الش��بكة العاملية للمعلومات »اإلنترن��ت« هي أقوى قوة في 
العال��م لنم��و عمليات املعرفة، فق��د أضحت اخلدمات الت��ي تقدمها في مج��ال املعلومات 
مطلًب��ا أساس��ّيًا من مطال��ب العصر احلالي، والتي بدأ يس��خرها اإلنس��ان املتعل��م بوصفها 
ق��وة فاعلة في احلصول عل��ى املعلومات اإللكترونية املتنوعة، من خالل وس��ائل االتصال 
املختلفة، فقد س��اعدت في رفع املستوى املعرفي والعلمي لدى املتعلمني، وأصبح التعامل 
مع ش��بكة اإلنترن��ت حقيقة يومية، يتعام��ل معها معظم األفراد للحص��ول على املعلومات 
العلمية املتجددة، فهي قد اقتحمت عديدًا من املجاالت التعليمية بأساليب مختلفة بفضل 

املعلومات التي تعمل على توفيرها للباحثني والطالب واملعلمني وغيرهم. 

وق��د أدت ث��ورة املعلومات إل��ى مراجعة دقيقة ألس��س التعليم، فلم يع��د الهدف منها 
االطالع على املعلومات فقط، بل أصبح األهم هو االستفادة منها لدعم العملية التعليمية، 
وأصبح التعامل مع الش��بكة من أهم مالمح التطور املفيد في معاجلة املش��كالت التعليمية 
املختلف��ة، وأن هذا األس��لوب في التعليم م��ا هو إال عنصر من عناص��ر تكنولوجيا التعليم 

داخل منظور أشمل في النظام التعليمي.

كما بينت الدراسة أن الثروة البشرية من أهم املرتكزات التي تقوم عليها حضارة األمم 
إذا م��ا أحس��ن إعداده��ا وتوجيهها، ومما ال ش��ك في��ه أن املوهوبني هم الث��روة احلقيقية في 
أي مجتم��ع، ب��ل هم كن��وزه الفعلية؛ إذ عن طريقه��م يتوافر للدولة ما حتت��اج إليه من رواٍد 
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للفكر والعلم والفن فهم الذين يفيدونها في شتى مجاالت التطور في احلياة، خاصة إذا ما 
استثمرت هذه املوهبة على الوجه املطلوب. وفي ظل هذه املعطيات بات من الضروري لكل 

أمة متقدمة العناية باملوهوبني ورعايتهم وتطوير مواهبهم واستثمار طاقاتهم الكامنة.

ويعد التفكير االبتكاري أو اإلبداعي من أرقى مس��تويات النش��اط املعرفي اإلنس��اني، 
وأكث��ر النواجت التربوية أهمية، ويعتمد تقدم األمم وارتقاء الش��عوب على تنمية ش��خصية 
أبنائه��ا وعل��ى إمكاناته��م البش��رية، وذلك من خ��الل تنمية مه��ارات التفكير بش��كل عام 

والتفكير االبتكاري بشكل خاص.

وتتحدد عناصر اإلبداع وقدراته فيما يلي:

الطالق��ة: وهي الق��درة على إنتاج كم كبير من األفكار والتص��ورات اإلبداعية في فترة   

زمنية محدودة، وهي تنقسم فيما يلي: 

طالقة الكلمات: أي سرعة إنتاج كلمات أو وحدات للتعبير وفقًا لشروط معينة في   -
بنائها أو تركيبها.

طالقة التداعي: أي سرعة إنتاج صور ذات خصائص محددة في املعنى.  -

طالق��ة األفكار: أي س��رعة إي��راد عدد كبير م��ن األفكار والص��ور الفكرية في أحد   -
املواقف.

طالقة التعبير: أي القدرة على التعبير عن األفكار وسهولة صياغتها في كلمات، أو   -
هي صور التعبير عنها بطريقة تكون متصلة بغيرها ومالئمة لها. 

املرونة: وهي قدرة العقل على التكيف مع املتغيرات واملواقف املستجدة، واالنتقال من   

زاوية جامدة إلى زوايا متحررة تقتضيها عملية املواجهة. 

األصال��ة: وتعن��ي تقدمي نتاج��ات مبتكرة تكون مناس��بة للهدف والوظيف��ة التي يعمل   

ألجلها. أو بتعبير آخر رفض احللول اجلاهزة واملألوفة، واتخاذ سلوك جديد يتوافق مع 
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الهدف املنش��ود. ويقصد باألصالة أيضًا: اإلنتاج غير املألوف الذي لم يس��بق إليه أحد، 
وتسمى الفكرة أصلية إذا كانت ال تخضع لألفكار الشائعة وتتصف بالتميز. 

  احلساس��ية للمش��كالت: أي القدرة على إدراك مواطن الضعف أو النقص في املوقف 
املثير، فالشخص املبدع يستطيع رؤية كثير من املشكالت في املوقف الواحد، فهو َيْعنِي 
نواحي النقص والقصور بس��بب نظرته للمشكلة نظرة غير مألوفة، فلديه حساسية أكثر 

للمشكلة أو املوقف املثير من املعتاد. 

  إدراك التفاصي��ل: تتضم��ن ه��ذه الق��درة اإلبداعي��ة تق��دمي تفصيالت متعددة ألش��ياء 
محدودة، وتوسيع فكرة ملخصة أو تفصيل موضوع غامض.

  احملافظة على االجتاه: وهذا يضمن قدرة اس��تمرار الفرد على التفكير في املشكلة لفترة 
زمنية طويلة حتى يتم الوصول إلى حلول جديدة.

ويقع على املدرسة الدور األكبر في رعاية املبدعني من الطالب من خالل توفير برامج 
خاص��ة به��م، بحيث تعمل ه��ذه البرامج على تطوي��ر قدراتهم ومواهبه��م وتدريبهم على 
االلت��زام مبس��يرة العملية اإلبداعية، وهي مهم��ة صعبة وحتتاج جلهود عدي��دة، وتعاون بني 

املختصني والتربويني.

كما ينبغي أن تنطلق املدرسة في النهوض بهذه املهمة من خالل حتديد عدد من العناصر 
املهمة منها:

•تبني تعريف واضح للمبدع. 	

•حتديد سمات املبدع وخصائصه. 	

•وضع سمات املبدع وخصائصه في قوائم. 	

•وض��ع خط��ة علمية للكش��ف ع��ن املبدعني م��ن الطالب وف��ق قوائ��م اخلصائص  	

والسمات.
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•بناء برامج للمبدعني لرعايتهم واالرتقاء مبواهبهم وقدراتهم. 	

•توفي��ر اإلمكانات املتنوعة لتطبيق هذه البرامج؛ من مثل: املواد التربوية والوس��ائل  	

التعليمية وتكنولوجيا املعلومات.

•تأهيل املعلمني القائمني على التدريس لهؤالء املبدعني. 	

( التي تساعدهم في حتسني  • 	Web( إعداد دليل للطالب املبدعني عن مواقع الويب
أدائهم.

•وضع آلية لتقومي البرامج اخلاصة للمبدعني. 	

•توافر املرونة التي تتيح التعديل في البرامج اخلاصة للمبدعني وفق نتائج التقومي. 	

•وض��ع برتوك��ول للتعاون مع كلي��ات التربي��ة ومراكز البح��وث التربوي��ة واملراكز  	

املتخصصة في تنمية اإلبداع لتبادل اخلبرات في هذا املجال.

وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

أن العملية التعليمية التي اعتمدت على توظيف التكنولوجيا واستثمارها في البيئة  1 .
الصفية واملدرس��ية، ركزت على التكنولوجيا بوصفها أدوات وأجهزة دون األخذ 
ف��ي االعتبار أو االهتم��ام بالعمليات العقلية التي متارس من قب��ل املعلم أو املتعلم 

في أثناء هذا التوظيف.

أن التقني��ة دون علم ال قيمة لها، ب��ل إن اعتماد التقنية على العلم يجعل التقنية في  2 .
تطور مستمر أشبه بعملية التكاثر لدى الكائن احلي، فعلى سبيل املثال؛ أدى ابتكار 
الراديو إلى ابتكار التلفاز األبيض واألسود، وأدى ابتكار التلفاز األبيض واألسود 

إلى ابتكار التلفاز امللون ثم التلفاز الرقمي، وهكذا في كل مجال. 

إن اإلب��داع الفن��ي واألعم��ال الفنية في عص��ر التكنولوجيا واالتص��االت احلديثة  3 .
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ا في املاضي من حيث نوعية املش��اهد وطبيعة األعمال، فالعمل الفني  تختل��ف عمَّ
الرقمي اآلن ميكن نش��ره بس��هولة وعلى الفور ملاليني األشخاص الذين يختلفون 
ف��ي لغاتهم وأحاسيس��هم وثقافتهم ملش��اهدته وتقييمه وإبداء ال��رأي حوله، ومثل 
هذه األعمال الفنية الرقمية تتيح فرص احلوار املتبادل بني املش��اهدين خالل بيئات 

تفاعلية افتراضية.

أوضحت الدراسة العالقة بني اإلبداع والتكنولوجيا من خالل اآلتي: 4 .

•التفكير اإلبداعي هو: ذلك النوع من التفكير الذي يهدف إلى التطوير والتجديد  	

واالبت��كار، وذل��ك من خالل إنتاج حلول جديدة غير موجودة من قبل ملش��كلة 
معينة، وهو تفكير قائم على اخلروج على املألوف من أساليب البحث والتحليل، 

فهو قدرة ذهنية تدفع إلى السعي والبحث عن جديد.

•احملاكاة وهي: محاولة تقدمي بعض األش��ياء التي يصعب توفيرها للطالب كما  	

هي في الواقع؛ بسبب التكلفة املادية أو املوارد البشرية مثل املجسمات.

•أن العالم االفتراضي يتيح احلوار بني عدد كبير من الناس، فينمي اإلبداع من خالل  	

إدراك العالقات الواقعية بني األفكار املطروحة والقدرة على طرح أفكار جديدة.

تعقيب:

بينت الدراس��ة العالقة بني املعرفة واإلبداع، ووضحت أن للتكنولوجيا واستخداماتها 
مكانة مهمة في تنمية اإلبداع واملعرفة في مجتمع املعلومات الرقمي، كما وضحت عناصر 
اإلب��داع وقدراته، ووضعت دوًرا مهّمًا للمدرس��ة في رعاية املبدعني، وتفيد هذه الدراس��ة 
ف��ي توظيفها لتكنولوجيا املعلومات والبيانات الرقمية ف��ي تطوير العملية التعليمية وتنمية 
املع��ارف واس��تخدامها خلدمة الطالب املبدع��ني لتطوير قدراتهم وتوفي��ر اإلمكانات لهم؛ 

لتتطور أفكارهم وتنمو إبداعاتهم في مجتمع املعرفة الرقمي.
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الدراسة اخلامسة:
التكامل بني املعرفة واالبتكار والبحث والتعليم

Mihaela Mureşan (2011). Synergy Among Knowledge, Creativity, 
Research, Innovation and Education. Euromentor Journal, Vol. 2, No. 4.

والبحث  واالبتكار،  املعرفة  بني  القائم  التفاعل  تعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
ودور التعليم في إحداث هذا التفاعل وتنميته ورعايته، حيث أوضحت الدراسة أنه 
مع سرعة التطور التكنولوجي، وزيادة الطلب على املعلومات واملعرفة زاد االعتماد 
حيث  من  فأما  والكيف،  الكم  حيث  من  االهتمام  في  أولوية  وإعطائه  التعليم  على 
تعليمية،  وسائل  من  اإلمكانات  وتوفير  التعليم  ميزانية  زيادة  خالل  من  فيتم  الكم؛ 
من  التعليم  بجودة  فاالهتمام  الكيف؛  حيث  من  وأما  وتكنولوجية،  تربوية  وموارد 
املناهج،  لبناء  محددة  معايير  وتوفير  العاملية،  املستجدات  وفق  املناهج  تطوير  حيث 
بوصفه  التعليم  االعتماد على  زاد  املهني، وقد  املعلم واالرتقاء مبستواه  أداء  وحتسني 
وتدريبهم  األساسية،  املعارف  الطالب  إكساب  في  رئيسًا  دورًا  يؤدي  أن  على  قادرًا 
على كيفية احلصول عليها، وتنمية مهارات اإلبداع وإنتاج معارف جديدة، واملساهمة 
ذلك  في  التعليم  وينطلق  واالبتكار،  البحث  أنشطة  ممارسة  على  الطالب  حتفيز  في 
من خالل حتديد سمات جديدة للمواطن اجلديد الذي يسعى إلى إعداده، مع حتديد 
نوع املهارات الرقمية التي تشبع حاجاته، مع تنمية قدرة الطالب على التعلم الذاتي 

والتعليم املستمر، وإكسابه القدرات الالزمة لتحقيق التغير املطلوب.
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وبين��ت الدراس��ة أن االحتاد األوروبي ق��د حدد أهدافًا إس��تراتيجية حتى عام 2020م، 
تتمثل في:

 تنمي��ة البحث واالبتكار، ولتحقيق ذلك؛ مت تخصيص 3% من الناجت احمللي اإلجمالي 
لدع��م هذا املجال ف��ي التعليم، والعمل على تخفيض معدالت االنقطاع عن الدراس��ة 
دون10%، وزي��ادة عدد الطالب امللتحقني بالتعليم اجلامعي، وحتس��ني نظم التعليم من 
خ��الل وضع البح��ث، والتطوير واالبتكار ف��ي األولويات الرئيس��ة للتعليم، وتصميم 

برامج لتنمية مهارات البحث واالبتكار.

 تعزيز التعاون بني األوس��اط األكادميية املختلفة من أجل احلصول على املعرفة وإنتاجها 
ونشرها.

 إقامة شراكة حقيقية بني اجلامعات وهيئات البحث والشركات التجارية من أجل تطوير 
البحث العلمي وإنتاج املعرفة وإبداعها.

 تعزي��ز نظ��م إجراء البح��وث ونظم االبتكار، به��دف ضمان التفوق العلم��ي في املجال 
الصناعي، مبا في ذلك دعم املشاريع الصغيرة واملشاريع املتوسطة احلجم.

 توفير التمويل الالزم لتحقيق األهداف اإلستراتيجية املرجوة.

: وقد تطرقت الدراسة إلى عالقة اإلبداع باملعرفة من حيث إِنَّ

•اإلبداع هو القدرة على إنتاج ش��يء جديد باس��تخدام اخليال، حلل مش��كلة معينة،  	

بطريقة جديدة فنية أو ش��كل جديد غير تقليدي، وأن هذا اإلبداع يش��ير إلى إنتاج 
أفكار جديدة تتسم باألصالة واملرونة، إذًا فاإلبداع يتمثل في؛ إعادة ترتيب املعارف 

واخلبرات، وإنتاج معارف جديدة.

•ميث��ل اإلبداع عامال مهّمًا في إعادة تركيب عناصر معينة من أجل إنتاج تكنولوجيا  	

جدي��دة، مما يس��هم في النم��و االقتصادي إس��هاًما حيوّي��ًا مؤثًرا، وهو م��ن النتائج 
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امللموس��ة لتطوي��ر الواق��ع االقتصادي بصفة عام��ة، وتطوير االقتص��اد القائم على 
املعرفة بصفة خاصة.

•ينب��ع اإلب��داع في مج��ال التقني��ات املبتكرة م��ن التعاون ب��ني األوس��اط األكادميية  	

املتخصصة بحيث يتميز هذا التعاون بالشراكة الفاعلة في مجال تبادل اخلبرات.

•يتطلب حتقيق اإلبداع في مجال التقنيات استقاللية األوساط األكادميية املتخصصة  	

وإتاحة احلرية األكادميية من خالل توفير االستقاللية املادية أو القانونية.

•يتطل��ب حتقي��ق اإلبداع في مجال التقني��ات، إزالة أي قيود م��ن أي نوع على عمل  	

األوساط األكادميية املتخصصة.

- كما وضحت الدراسة أساليب تنمية اإلبداع وفي مجتمع املعرفة على النحو التالي:

•تنمية املهارات األساسية املرتبطة باإلبداع. 	

•التشجيع على اكتساب املعرفة في مجال محدد. 	

•التحفيز على املغامرة واالستكشاف وحب االستطالع. 	

•توفير احلوافز والتعزيزات واملكافآت. 	

•تشجيع الدافعية على اإلبداع. 	

•التدريب على كيفية إدارة املخاطر واألزمات. 	

•تنمية الثقة بالنفس. 	

•التدريب على قبول التحديات. 	

•تطوير املهارات املعرفية. 	
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وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي:

- فت��ح املج��ال وإتاح��ة احلرية أمام مؤسس��ات ومنظم��ات وهيئات املجتم��ع املدني لتنمية 
املهارات اإلبداعية لدى األفراد بالتعاون مع اجلامعات ومراكز البحوث املتخصصة.

- مواكبة التطور احلادث في مجال التكنولوجيا الفائقة، والسيما تكنولوجيات املعلومات 
واالتصال.

- توفير املوارد املالية واإلمكانات لتحقيق املشاركة في الفضاء االفتراضي في ظل االنتشار 
الواسع للمعرفة، والرغبة في اكتساب املعارف اجلديدة.

- توظي��ف مجتم��ع املعرفة بجوانب��ه االقتصادية واالجتماعي��ة والثقافية ف��ي حتقيق التنمية 
املستدامة للمجتمع عن طريق احلصول على املعرفة وتطويرها من خالل إنتاج معارف 

جديدة وإبداعها وتوظيفها.

- حتقيق التنمية االجتماعية، وذلك من خالل زيادة القدرة التنافس��ية من خالل إقامة نظام 
ع��ادل لتوفير فرص احلصول على املعرفة التي تهدف إل��ى االنتقال إلى مجتمع املعرفة 

من خالل تنفيذ خطة عمل إستراتيجية وشاملة ومستدامة للنمو ترتكز على:

املعرف��ة واالبتكار؛ مبعنى أن يتوافر لدى املجتمع منظومة متكاملة تبدأ بتجهيز بنية حتتية  أ- 
لتوطني التكنولوجيا اجلديدة، وتنتهي بتطوير مهارات البحث والتطوير واالبتكار لدى 

أفراد املجتمع.

ب-  توفير األنشطة التعليمية مع حتفيز الطالب وحثهم على ممارستها، نظًرا ملا تقوم بتوقيره 
من فرص حقيقية إلكسابهم مهارات التفكير والبحث واإلبداع، ومبا يساهم في تنمية 
رأس امل��ال الفكري باعتباره امل��ورد الرئيس للوصول إلى مجتم��ع املعرفة، ومبا يحفز 
الطالب على إنتاج املعرفة وتوظيفها في زيادة القدرة التنافس��ية مع البلدان األخرى، 

لضمان حتقيق استدامة النمو الشامل للمجتمع. 
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تعقيب:

بينت هذه الدراس��ة أن تنمية مهارات التفكير اإلبداعي وتش��جيع البحث العلمي لدى 
الط��الب، يعد مدخاًل مهّمًا من ضمن املداخل املتنوع��ة، والتي متكن الطالب من الوصول 
إل��ى مجتمع املعرف��ة، وحتقيق إبداعاته��م التي تقوم عل��ى توظيف التكنولوجي��ا في مجال 

البحث في التعليم.

وتفيد الدراس��ة أيًضا في وضع خطة تنفيذية مناس��بة لتطوير التكنولوجيا وتوظيفها في 
مج��ال التعلي��م لتطوي��ر قدرات الطالب وحتس��ني أدائهم ف��ي التعليم، وعمل إس��تراتيجية 
لتنمية اس��تخدام مهارات البحث العلمي من قبل الطالب لزيادة منوهم اإلبداعي بالتركيز 

على التواصل مع مجتمع املعرفة، واالجتاه نحو احلداثة واإلبداع العلمي.
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الدراسة السادسة:
التعلم النشط والتعلم التعاوني وإعداد الطالب ملجتمع املعرفة

Diana Otilia Pop (2011). Active & Cooperative Learning Preparing our 
Students for Knowledge Society. Journal Plus Education / Educatia 
Plus, Vol. 7, No. 1.

يمُعد أسييلوب التعلم النشط وأسييلوب التعلم التعاوني من أسيياليب التدريس التي 
جيياءت بهييا احلركيية التربوية املعاصييرة لبناء مجتمييع املعرفيية، والتي أثبتييت البحوث 
والدراسييات أثرها اإليجابي في تنمييية اجلانب املعرفي لدى الطالب والذي يؤدي إلى 
االرتفاع مبسييتوى تفكيرهم، وهدفت الدراسيية إلى حتديد سبل إعداد الطالب ملجتمع 
املعرفة عن طريق تفعيل عمليات التعلم النشييط والتعلم التعاوني واسييتخدام وسييائله 
املتعددة؛ كما أن الدراسيية أشارت إلى أن مجتمع املعرفة في حاجة ملزيد من االهتمام؛ 
نتيجيية فييرض حتديييات ثقافييية وقيمييية واقتصادييية علييى املجتمعييات، وملواجهة هذه 
التحديات تسييعى املجتمعات إلى إيجاد آليات متنوعة، منها؛ تطوير النظام التعليمي، 
حيييث أثبتييت جتارب العالييم أن هذا التطوير ال يدع مجاال للشييك أنييه البداية احلقيقية 
للتقييدم، وأن كل الييدول تقدمت ميين بوابة التعليم، بل إن الدول املتقدمة نفسييها تضع 

التعليم في أولوية برامجها وسياساتها.
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كم��ا يتطلب االهتم��ام مبنظومة التعليم، تزايد االهتمام بط��رق التدريس احلديثة، ومنها 
التعل��م النش��ط والتعلم التعاوني، كونها طرًقا تس��عى إل��ى تنمية مه��ارات التفكير املتنوعة 
ل��دى الطالب، وتعمل عل��ى تكامل البناء املعرفي للعقل ووح��دة التفكير املتضامن إلجناز 
تعلم قائم على ممارسة األنشطة التربوية املختلفة، والتفاعل اإليجابي بني الطالب، وتعزيز 
التفكي��ر املس��تقل لديهم لتحقيق حتصي��ل أكادميي أفضل، وحتس��ني ن��واجت التعليم وتطوير 

العملية التعليمية.

لذا تتطلب ممارسة التعلم النشط والتعاوني عدم التركيز على املنهج املدرسي وتدريسه 
داخ��ل البيئ��ة الصفية فقط، بل أن يتعداه إلى ممارس��ته من خالل البيئ��ات التفاعلية املعتمدة 
بش��كل مباش��ر على ش��بكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت، ومث��ل هذه البيئات 
التفاعلية تدعم التعلم النش��ط والتعاوني، كما تعمل هذه البيئات على إيجاد روح اإلبداع 
ل��دى الطالب، وحتفزه��م على التفكير وتعودهم على حتمل املس��ؤولية، وترتقي مبس��توى 

فاعليتهم مع املعلمني، وتزيد من خبراتهم في إعداد املواد التعليمية.

كما وضحت الدراس��ة أن كثيًرا من املعلمني يخلط بني التعلم النش��ط والتعلم التعاوني 
دون إدراك الفرق بينهما في املفهوم وآلية التطبيق؛ فالتعلم النشط يعتمد في األساس على 
إيجابي��ة املتعل��م ف��ي املوقف التعليم��ي، ويهدف إلى تفعي��ل دور املتعلم م��ن خالل العمل 
والبح��ث والتجري��ب، واعتماد املتعلم على ذات��ه في احلصول على املعلومات واكتس��اب 
امله��ارات وتكوين القيم واالجتاهات، فهو ليس مجرد االس��تماع دون االس��تفادة منها من 
قبل املعلم، أو حفظ املعلومات وترديدها، وإمنا يقوم على املش��اركة والتعاون بني الطالب 
وبعضه��م وبينه��م وبني املعلم أيًضا، وينبغ��ي أن يرتكز كذلك على تنمي��ة التفكير والقدرة 
على حل املشكالت؛ من مثل: أن يتعاون كل متعلمني معا ملناقشة املادة الدراسية من خالل 
القيام باألدوار، أو املناظرة، أو املشاركة في حل حالة دراسية، أو االندماج في مسألة تعلم 
مشتركة، أو حترير مقاالت، ومن ثم ُيسهم التعلم النشط في رفع كفاءة الطالب التعليمية، 
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وحتس��ني طريقة تفكيرهم، كم��ا يحفزهم على مواصلة الدراس��ة وتطوير األداء األكادميي، 
عل��ى عك��س اتباع ط��رق التدريس التقليدي��ة. وتتمثل مب��ادئ التعلم النش��ط وأهميته فيما 

يلي:

وفيه يصحب التعلم النشط نشاطات هادفة تقدم  تعلم قائم على ممارسيية األنشطة؛ - 1
للطالب، ويتطلب ممارس��تها مس��توى عاٍل من التفكير؛ إذ تهدف هذه النش��اطات 
إلى تعزيز املهارات األساس��ية للطالب؛ من مثل: مشاركتهم في مشروع علمي أو 
كتاب��ة بحث أو تقدمي ملخص علمي، وغيرها من نش��اطات مرتبطة باملادة العلمية 

املراد حتصيلها علمّيًا من الطالب.

التعلم النشييط مسييؤولية الطالب؛- 2 تقع على الطالب في أثناء ممارس��ة أنشطة التعلم 
النشط مسؤولية املشاركة مع املعلم في حتديد األهداف، ونوعية األنشطة والوسائل 
املس��تخدمة، وكذلك حتديد املواعيد الزمانية ملمارس��ة هذه األنش��طة، وفي الغالب 

يكون الطالب مسؤواًل عن اتخاذ القرارات بنفسه.

وذلك عند ممارس��ة التعلم النش��ط يتعاون  العمييل ميين خالل التعاون مع اآلخرين؛ - 3
جميع الطالب املشاركني مع بعضهم لتحقيق أهدافه، ويتم ذلك من خالل التعاون 
مع األقران وتبادل اآلراء وحل املش��كالت، واتخاذ القرارات، واختيار األنش��طة، 
وحتدي��د املواد التعليمية املناس��بة. وم��ع ذلك ينمي التعلم النش��ط – أيضًا - العمل 

بشكل مستقل وذاتي من خالل االعتماد على النفس.

حسيين اسييتثمار رأس املال االجتماعي؛- 4 فالتعلم النش��ط يس��هم في تقوي��ة الترابط 
االجتماع��ي داخ��ل البيئة املدرس��ية، ويؤدي إلى إث��راء التفاعل املتب��ادل بني املعلم 
والطالب، وبني الطالب والطالب، وبني الطالب والهيئة اإلدارية، كما يؤدي – في 

الغالب - إلى إشراك اآلباء في عملية التعلم بصورة جيدة.

توظيييف التكنولوجيا؛- 5 يوفر التعلم النش��ط الفرصة للط��الب للتفاعل االجتماعي 
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واملش��اركة اجلماعي��ة من أج��ل بناء البني��ة املعرفية اجلديدة بش��كل يس��مح بالتعلم 
املستمر، القائم على اس��تخدام التكنولوجيا ووسائل االتصاالت احلديثة، ويؤدي 
إلى حتسني عملية التعلم، وتوظيف العمل اجلماعي حتى يستطيع الطالب مناقشة 
أفكارهم وطرح آرائهم، مما يتيح عملية تبادل لألفكار واملعلومات، ويعطي اهتماًما 

لوجهات النظر املتعددة واملختلفة واملتعلقة مبوضوع التعلم.

املواطنيية العاملييية؛- 6 ي��ؤدي التعلم النش��ط إلى حتقيق قيم��ة املواطنة والتواص��ل مع اآلخر 
وتقبل��ه، وتنمية قدرة الطالب على فهم دوره جتاه مجتمعه احمللي واملجتمع العاملي من 
خالل التعود على التعاون مع اآلخرين، والقدرة على فهم مش��كالت مجتمعه، ومينح 
التعلي��م من أجل املواطنة العاملية الط��الب الكفاءات والفرص الالزمة إلنفاذ حقوقهم 

والوفاء بالتزاماتهم، بغية التشجيع على بناء عالم أفضل ومستقبل يحتوي اجلميع.

مسييار التعلم الفردي؛- 7 يتميز التعلم النش��ط بقدرته على إشباع احتياجات الطالب 
وتلبيتها من خالل ما يقوم بتوفيره لهم من االعتماد على النفس في إجناز املطلوب، 

وممارسة أنشطة التعلم بشكل مستقل تارة وبشكل جماعي تارة أخرى.

التعليم املتصل؛- 8 يتناس��ب التعلم النش��ط مع التخصص��ات األكادميية املختلفة فهو 
ال يقتصر على املناهج الدراس��ية، فمن الس��هل اعتماد تدريس أي منهج دراس��ي 
عل��ى التعلم النش��ط، كما أن��ه يترك أثرًا على حياة اإلنس��ان ط��وال حياته، فيعوده 
االعتم��اد على ال��ذات، وفي الوقت نفس��ه التعاون مع اآلخري��ن إلجناز األعمال 

واملهام املوكل بها.

يؤثر التعلم النش��ط على س��لوك الطالب بل ميتد ه��ذا األثر على  سييلوك الطالييب؛ - 9
اإلنسان في مراحله العمرية املختلفة، فيعزز لديه التفكير املستقل والتخطيط للقيام 
ب��أدواره والنه��وض مبهامه على نحو جي��د، وينمي قدرته عل��ى العمل مع األقران 

واحترام آرائهم وتقدير إجنازاتهم.
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تعلييم متعييدد احلييواس؛- 10 يتمي��ز التعلم النش��ط بتوظيفه حواس اإلنس��ان ف��ي أثناء 
ممارس��ته، حيث يتضمن أنش��طة بصرية وأنش��طة سمعية، وأنشطة س��معية بصرية، 
وأنش��طة يغلب عليها الطابع احلركي، وأخرى تتكون من املزج بني البصر واحلركة 

مبا يطلق عليه التآزر البصري احلركي.

بينما يش��مل التعلم التعاوني مجموعة من أنش��طة التعلم النشط؛ فاملجموعة في التعلم 
التعاون��ي ال تتكون من طالبني فقط بل أكثر وهذه الطريقة تس��اعد الطالب على اكتس��اب 
مه��ارات القي��ادة وتطويرها، وتنمية الق��درة على العمل بوصفها جزًءا م��ن فريق متكامل، 
ويت��م اختي��ار املجموعات ف��ي التعلم التعاوني بعناية مبا يس��مح باس��تثمار ق��درات جميع 
الطالب، كما يتم حتديد أدوار كل مجموعة، وحتديد مهام كل طالب داخلها بطريقة تؤدي 
إلى التكامل وتتسم بالتوازن في آن واحد، ويتطلب التعلم التعاوني فهم الطالب لألهداف 

احملددة، وإدراك دوره، والوعي مبهامه داخل فريق العمل املنتمي إليه.

وقد أثبتت األبحاث أن الطالب الذين ميارسون التعلم التعاوني من خالل فرق العمل 
يحصل��ون على أعلى الدرج��ات األكادميية، وتزداد ثقتهم بأنفس��هم، وميتلك��ون عدًدا من 

املهارات االجتماعية اإليجابية، حيث تتمثل مبادئ التعلم التعاوني وأهميته فيما يلي:

مجموعييات التعلييم التعاوني غير متجانسيية؛- 1 وهي تضم مجموع��ات من مختلف 
املس��تويات األكادميي��ة، واخت��الف ف��ي الل��ون، والع��رق، والطبق��ة االجتماعي��ة 

واالقتصادية.

املهييارات التعاونية؛- 2 وهي الت��ي تنمي التعلم التعاوني مع اآلخرين، ويش��مل ذلك 
احت��رام آرائهم وتقديرها، والقدرة على مناقش��تها، وتنظيم الوقت، ووضع خطط 

باألدوار وحتديد املهام، وكيفية تقييم هذه األعمال.

االعتماد على الذات؛- 3 فعن طريقها يقوم املعلم عند ممارس��ة طريقة التعلم التعاوني 
بوصفه��ا إس��تراتيجية تدريس��ية؛ بتدري��ب الطالب عل��ى االعتماد عل��ى ذواتهم، 
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والتنس��يق فيما بينهم من خالل تعيني عمل كل عضو في املجموعة بش��كل يتصف 
بالتكامل والتوازن في آن واحد.

ويت��م ذلك عند ممارس��ة طريق��ة التعل��م التعاوني في  التفاعييل املتزاميين )املباشيير(؛ - 4
البيئة الصفية وتوجيه املجموعات للتفاعل املباش��ر فيم��ا بينهم دون حواجز تعوق 
ه��ذا التفاع��ل، وهو ما يس��هل عملية تب��ادل اخلبرات فيم��ا بينهم، ويزي��د الثقة في 
أنفسهم، وينمي االحترام املتبادل بني الطالب في أثناء تأديتهم ألعمالهم وقيامهم 

بإجنازاتهم.

حيث تعزز طريق��ة التعلم التعاوني في العملي��ة التعاونية من  املشيياركة اإليجابييية؛ - 5
قيم��ة املش��اركة بني الطالب، ب��ل وتزويد دافعيته��م نحو مزيد من املش��اركات بني 
بعضهم بعضًا، وبني الطالب واملعلمني، وجتعل الطالب مستعدًا للمشاركة في كل 
م��ا يتصل بخدم��ة مجتمعه، من خالل التعود على التع��اون مع اآلخرين والتفاعل 

معهم بإيجابية.

املسييؤولية الفردييية؛- 6 بالرغم من اعتم��اد التعلم التعاوني عل��ى التعاون بني عدد من 
املجموعات، والتعاون بني األعضاء داخل املجموعة نفس��ها إال أنه يجب أن ينمى 
الش��عور باملسؤولية الفردية لدى الطالب من خالل البحث عن املعارف واكتساب 
املهارات الت��ي تؤهله للقيام بأدواره، والنهوض مبهامه على نحو متميز ويؤدي في 
النهاية إلى جناح عمل مجموعته ومتيزها، حيث يس��مح باس��تثمار قدرات كل فرد 

ومواهبه في العمل مع اجلماعة.

االعتميياد املتبادل اإليجابي؛- 7 وذلك ع��ن طريق وجود ترابط إيجابي بني مجموعاته 
م��ن ناحي��ة، وبني أعضاء املجموع��ة الواحدة من ناحية أخرى، وذلك فيما يس��مى 
بالتعاضد واملس��اندة، مما يجعل أعضاء املجموعة الواحدة كأنها نسيج واحد يعمل 
لتحقي��ق هدف بعينه من خالل التفاع��ل وتكامل األدوار وإجناز املهام في إطار من 
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االعتم��اد املتبادل اإليجابي، الذي يدفع إلى النش��اط والهم��ة واحلرص على إجناز 
املهام على أكمل وجه، واحلرص على متيز مجموعته في عرضها ألعمالها.

التعاون؛- 8 يستلزم ممارسة التعلم التعاوني تدريب الطالب على التعاون وكيفية حتقيقه، 
وم��ا يتطلب��ه ذلك م��ن التدريب عل��ى تكوي��ن املجموع��ات الصغيرة داخ��ل الفصل، 
واكتس��اب مهارات القي��ادة، واتخاذ القرارات، وبن�اء الثق��ة والتواصل، بطريقة هادفة 

متامًا ليتعلم املهارات التعليمية وفق مبادئ محددة للمجموعات العلمية في الصف.

لذا كان للمعلم دوٌر مهمٌّ في التعليم التعاوني يتمثل في:

تدري��ب الطالب على طريقة العمل التعاوني من خالل توضيح مفهومه، وأهميته  1 -
وكيفية ممارسته.

التخطيط للدرس من حيث حتديد األهداف واألدوار واملهام لكل مجموعة. 2 -

حتديد أعضاء كل مجموعة ودور كل عضو ومهامه. 3 -

توفير املواد التعليمية ووسائلها. 4 -

تشجيع الطالب على التعلم املستقل واجلماعي. 5 -

تصميم األنشطة التعليمية. 6 -

شرح كل مهمة وبيان هدفها للطالب. 7 -

��د فاعلية الط�الب داخل املجموعات، والتدخل بالتوجيه لتقدمي املس��اعدة في  تفقُّ 8 -
اإلجاب��ة عن أس��ئلة الطالب، وتعلم مه��ارات املهمة، أو حتس��ني مهارات الطالب 

الشخصية ومهارات املجموعة الصغيرة.

تقييم حتصيل الطالب ومساعدتهم في مناقشة مدى تقدمهم في تعاونهم معًا. 9 -

تعليم الطالب اإلجراءات واملهارات الالزمة إلدارة االختالفات. 10 -
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النشط،  التعلم  ووسائل  طرق  حتديد  على  مبنية  الدراسة  هذه  نتائج  جاءت  ثم  ومن 
والتعلم التعاوني في إعداد الطالب ملجتمع املعرفة؛ ولتحقيق ذلك جاءت نتائج الدراسة 

على النحو التالي:

أس��هم التق��دم التكنولوج��ي الهائ��ل والث��ورة املعلوماتية، وس��رعة إنت��اج املعارف  1 -
وظهوره��ا ف��ي االنفتاح على ثقافات عاملية مختلفة وحض��ارات متباينة، وانعكس 
عل��ى منظوم��ة العملي��ة التربوي��ة حي��ث أصبحت ف��ي حاج��ة ملحة إل��ى التطوير، 

واستخدام طرائق وأساليب تعلم حديثة.

يس��هم التعلم التعاوني في إكس��اب الطالب مهارات العمل اجلماعي التي متكنهم  2 -
من العيش في مجتمع متعدد الثقافات واللغات واألديان.

ينم��ي التعل��م التعاون��ي اجتاهات إيجابية ل��دى الطالب نحو العم��ل بوصفه فريًقا  3 -
متكام��اًل ومتناغًم��ا، ي��درك كل منهم هدفه، ويع��ي دوره، وينه��ض مبهامه، ويعني 

اآلخر على إجناز عمله.

يتطلب ممارس��ة التعلم النش��ط والتعاوني داخل املدارس توفير بيئة تعليمية مناسبة  4 -
ملمارسة إستراتيجياته؛ من حيث توافر الدورات والوسائل التعليمية وتعديل البيئة 

الصفية؛ وذلك من مثل: مساحة الصف ونوعية الطاوالت.

تعقيب:

ربطت الدراس��ة بني التعلم النش��ط والتعاوني وبني تطوير مجتمع املعرفة عبر التواصل 
َح ما يس��عى إليه التعلم النش��ط والتعاوني من  التكنولوجي العاملي واحمللي في تداخل وضَّ
تنمية مهارات التفكير لدى الطالب، من خالل استخدام األنشطة التربوية املتنوعة لتطوير 
مه��ارات التفكي��ر التي تؤهله��م للحصول عل��ى املع��ارف وإنتاجها، وتوظيفها، وحتس��ني 
مس��تواهم التحصيل��ي والتعليمي، والذي يربطهم أيضًا باملجتمع احملل��ي والعاملي؛ إذ إنها 
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طريقة تدريس تقوم على إشراك املتعلمني في عمل نشاطات صفية في مجموعات صغيرة 
وكبيرة تتطلب منهم التفكير فيما يتعلمونه.

يفي��د التعلم النش��ط والتعاوني الط��الب في إعمال عقولهم في نش��اطات عقلية؛ مثل: 
الق��راءة – الكتاب��ة – املناقش��ة – ح��ل مش��كلة – طرح أس��ئلة – صياغة ف��روض – جتربة - 

باإلضافة إلى مهارات التفكير العليا؛ من مثل: التحليل والتركيب والتقومي.

ويؤكد التعلم النش��ط على املتعلم بوصفه محور العملية التعليمية واملستهدف بالتعلم، 
وهن��ا يب��رز دور االهتمام بالنش��اط الذي يؤديه املتعلم؛ فاملتعلم مش��ارك نش��ط حيث يقوم 
املتعلمون بأنشطة عدة تتصل باملادة املتعلمة؛ من مثل: االشتراك في املناقشات، التجريب، 
املقارن��ات؛ كما ي��ؤدي التعلم التعاون��ي دورًا في متكني الطالب من الدخ��ول إلى مجتمع 

املعرفة والتعايش معه واالستفادة منه، فهو أحد طرق التدريس احلديثة وأهم ركائزها.

وتفيد هذه الدراس��ة في بناء طرق تدريس متزج بني التعلم النش��ط والتعلم التعاوني في 
إطار حتديث طرائ��ق التدريس وتطويرها وربطها باملجتمع احمللي والعاملي عبر مجتمعات 
املعرف��ة، وتنمية القيم وتفاعلها من خالل ممارس��ة نش��اطات ترتبط بهذا الن��وع من التعلم، 
حيث يفيد هذا النوع من التعلم أيًضا في تعديل س��لوكيات الطالب، ومنو قدراتهم وزيادة 
حتصيله��م األكادمي��ي، ويتدخل في أفضلية اختياراتهم ملس��تقبلهم األكادمي��ي واملهني، بعد 

انتهائهم بنجاح من مراحل التعليم العام.
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احملور الثاني:
طبيعة البرامج التعليمية في مجتمع املعرفة.

الدراسة السابعة: دمج التعليم اإللكتروني في مجتمع املعرفة.
الدراسة الثامنة: التعليم املستمر في مجتمع املعرفة.

الدراسة التاسعة: تطوير إدارة مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة في ضوء مطالب 
اإلدارة في مجتمع املعرفة.

الدراسة العاشرة: الهوية العربية في مجتمع املعرفة: دراسة حتليلية نقدية للمناهج 
الدراسية العربية.

الدراسة احلادية عشرة: مستقبل التعليم في مجتمع قائم على املعرفة: حالة املنهج 
القائم على املواد الدراسية.

الدراسة الثانية عشرة: الطفولة والتقليد: أسس بناء مجتمع املعرفة.
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الدراسة السابعة:
دمج التعليم اإللكتروني في مجتمع املعرفة

Dorina Tănăsescu, Ion Stegăroiu and Gabriela Păunescu (2010). 
Integrating eLearning in the Knowledge Society. Proceedings of the 
European Conference on eLearning.

صاحب التقدم التكنولوجي احلديث االجتاه نحو التوسع في دمج كثير من التطبيقات 

التكنولوجية بطرق التعليم والتعلم التي متيزت بصبغتها املعرفية املتقدمة، ويالحظ أن 

اجتاه النظم التربوية إلى التعلم سوف يتطلب املزيد من االهتمام ببناء مجتمع املعرفة، 

وقد هدفت هذه الدراسة إلى تطوير التعليم وإدراجه في مجتمع املعرفة؛ ليعتمد على 

تكنولوجيا املعلومات، كما بينت الدراسة أنه مع التطور في القرن احلادي والعشرين 

يواجه التعليم عديدًا من التحديات أهمها التقدم التكنولوجي املذهل، وما يتطلبه هذا 

في  دمجها  وكيفية  التعليم،  مطالب  يلبي  مبا  التكنولوجيا  هذه  توظيف  من  التحدي 

املنظومة التربوية مبا يسهم في إكساب الطالب املعارف وتنمية املهارات التي تساعد 

الطالب على دخول مجتمع املعرفة.
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وبالرغم من التفات معظم البالد إلى أهمية توظيف التكنولوجيا داخل منظومة التعليم 
م��ن خالل توافر قواع��د للبيانات وإدخال اإلنترنت ومواقع الوي��ب )Web( التفاعلية إلى 
املدارس، إال أن الواقع يشهد بغير ذلك من غياب رؤية إستراتيجية حول طبيعة هذا الدمج 
للتكنولوجيا داخل منظومة التعليم، أو حول آليات هذا الدمج وكيفية استخدامه وتوظيفه، 

وكيفية تقوميه وتعديل آثاره السلبية واالستفادة من جوانبه اإليجابية على حد سواء.

واستش��هدت الدراس��ة مبا مت في 13 يوليه 2001م، حني دعا مجلس االحتاد األوربي 
جميع الدول األعضاء إلى توفير الوسائط املتعددة والتكنولوجية، وبيئات التعلم االفتراضية 
وإدخ��ال اإلنترنت مبا يش��جع عل��ى التعلم مدى احلياة، كما دعا إل��ى زيادة فرص التدريب 
وتعزيز الش��راكة ب��ني القطاعني العام واخل��اص؛ لتطوير البرامج التعليمية وتش��جيع تبادل 

اخلبرات في مجال تكنولوجيات الوسائط املتعددة ونقل التكنولوجيا.

وج��اءت إس��تراتيجية مجلس االحتاد األورب��ي الصادرة في ع��ام 2006م حول حتقيق 
التنمي��ة املس��تدامة في الدول األعض��اء مؤكدة على األهداف الرئيس��ة املتمثل��ة في الرخاء 
االقتصادي عن طريق تعزيز املعرفة واالبتكار، والقدرة التنافسية من خالل تكافؤ الفرص، 
واحت��رام التن��وع الثقافي، وتعزي��ز املؤسس��ات الدميقراطية، وش��ملت هذه اإلس��تراتيجية 
التحدي��ات الت��ي تواجهها متمثلة في ع��دم كفاية مس��تويات التدريب مبا يلب��ي احتياجات 

السوق، وعدم كفاية املهارات الالزمة لالنتقال إلى مجتمع املعرفة وإنتاج املعلومات.

وبين��ت الدراس��ة أن هناك عالقة وثيقة ب��ني التعليم واقتصاد املعرف��ة، ويظهر ذلك فيما 
يتميز به االقتصاد القائم على املعرفة بتوفير إطار تنظيمي، وبنية حتتية لتلبية احتياجات هذا 
النوع من االقتصاد، كما أنه يستلزم نوعية من املعارف واملهارات املعتمدة على تكنولوجيا 
املعلوم��ات واالتص��االت مبا يعطيها ميزة تنافس��ية؛ لذا كانت ض��رورة التكيف مع مطالب 

مجتمع املعرفة هو الهدف الرئيس إلستراتيجية مجلس االحتاد األوربي.

وم��ن ه��ذه املطالب تقدمي الدعم املناس��ب للمعلمني واملدربني كي يس��تطيعوا مواجهة 



53

حتدي��ات مجتمع املعرف��ة، وحتدي��د االختصاصات من خ��الل حتديد الكفاي��ات في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمعلمني ودورها في اللحاق مبجتمع املعرفة، وتأهيل 

اجلدد منهم، والعمل على جعل مهنة التدريس مهنة جاذبة.

وم��ن املعل��وم أن مجتم��ع املعرفة يعتمد على كثي��ر من األعم��ال اإللكترونية؛ من مثل: 
التعليم اإللكتروني، والتعليم عن ُبْعٍد وغيرها من األعمال احلديثة.

إضافة إلى ذلك فهناك األنش��طة التي يتم ممارس��تها بش��كل متزامن ومباش��ر؛ من مثل: 
مؤمت��رات الفيديو ووس��ائل االتصال االجتماع��ي، وهذه النوعية من األنش��طة تنمي لدى 
الطالب املهارات الش��خصية والتنظيمية، وتعزز مهارات التواصل والتعاون مع اآلخرين، 
كم��ا أنها تؤهل املجتمع للدخول واالنتقال إلى مجتمع املعرفة القائم على أعلى درجة من 

املرونة واالعتماد غير املسبوق على التكنولوجيا اجلديدة واالبتكار العلمي.

كم��ا أن أهمية مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتص��االت في مجال التعليم، جاءت 
م��ن أجل إكس��اب الطالب مله��ارات تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالتصاالت لرفع مس��توى 

التعليم وتطوير دوره في زيادة القدرة التنافسية، وفي حتقيق التماسك االجتماعي.

وبلورت الدراس��ة من خالل نتائجها دور املدرس��ة في االنتقال إلى مجتمع املعرفة من 
خالل ما يلي:

- استعداد املدرسة للتكيف مع دورها في االنتقال إلى مجتمع املعرفة.

-  تشجيع الطالب على االبتكار.

- تنمية قدرة الطالب على االتصال والتعاون وحل املشاكل.

- تعزيز الدافعية للتعلم مدى احلياة لدى الطالب.

- تنمية التفكير النقدي لدى الطالب.

- تعزيز مشاركة الطالب في صنع القرار.
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غرس قيم التسامح واحترام التنوع لدى الطالب.  -

تعزيز تكافؤ الفرص واملساواة في التعليم بني جميع الطالب.  -

إكساب الطالب املعارف العامة واألساسية، وتنمية مهارات التعايش مع اآلخرين،   -
ومهارات لدعم التعاون واملشاركة في احلياة املجتمعية.

تشجيع الطالب على حتمل املسؤولية الشخصية.  -

تعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب.  -

احلرص على تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات لدى الطالب، مما يؤدي إلى   -
زيادة فرص اخلريجني لاللتحاق بسوق العمل، وميكن حتقيق ذلك من خالل اآلتي:

•مراكز التوثيق واملعلومات. 	

•املكتبات املدرسية. 	

•توفير قواعد بيانات للطالب. 	

•البيئة التفاعلية املباشرة وغير املباشرة. 	

كم��ا أوضحت نتائج الدراس��ة أيًضا أهمي��ة البرامج التعليمية في التح��ول إلى مجتمع 
املعرفة من خالل ما يلي:

زي��ادة القيمة املضافة م��ن التعليم، الذي ينعكس على الق��درة بإدماج اخلريجني في   -
س��وق العمل واملجتمع؛ على أس��اس املهارات املكتس��بة، والتي تؤدي إلى حتس��ني 

مستوى األداء.

تنمية وعي الطالب بأهمية االعتماد على التكنولوجيا في الفصول الدراسية.  -

اكتس��اب الطالب أفكاًرا جديدة من خالل التفاعل مع البيئات االفتراضية بصورة   -
مباشرة أو غير مباشرة.

تبادل األفكار واخلبرات.  -



55

تعقيب:

تفيد الدراس��ة في توجيه نتائجها لتطوير برامج التعليم عن طريق دمج التكنولوجيا في 
العملي��ة التعليمية واالس��تفادة من مجتمع املعرف��ة في امليدان الترب��وي لتطوير دور املعلم، 
ومواكب��ة التطور التكنولوجي، والعمل على إيجاد الرغبة في االنتقال إلى مجتمع املعرفة؛ 
من مثل: النظم التربوية األخرى التي تس��عى إلى اس��تيعاب تكنولوجيا التعليم والتدريب 

اجلديدة، بل وتوظيف هذه التكنولوجيا بكفاءة عالية من خالل اآلتي:

توفير أجهزة احلاسوب في جميع املدارس.  -

توفير إمكانية االتصال بشبكة اإلنترنت من داخل املدارس.  -

إع��داد دورات تدريبي��ة للمعلمني والهيئ��ة اإلدارية على كيفية توظي��ف تكنولوجيا   -
املعلومات داخل الفصل الدراسي وخارجه.

توفير برمجيات تعليمية تتميز مبستوى عاٍل من اجلاذبية للطالب.  -

إعداد بيئات تفاعلية مباشرة وغير مباشرة للمناهج الدراسية.  -

تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم لدى الطالب.   -

تشجيع الطالب على االعتماد على البرمجيات التعليمية.  -

تشجيع الطالب على التفاعل مع البيئات االفتراضية.  -

حث الطالب على التواصل اإللكتروني مع بعضهم بعضًا ومع املعلمني.  -

توفير قاعدة بيانات للطالب.  -

توفير دليل حول املواقع اإللكترونية التي تساعد الطالب.  -
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الدراسة الثامنة:
التعليم املستمر في مجتمع املعرفة

A. I. Orlanova (2012). Continuous Education for the Knowledge 
Society, Russian Education and Society, Vol. 54, No. 4.

من املعروف أن املراكز التعليمية املرتبطة باملجتمع املدني، والتي تنطلق منها جهود 

التعليم املستمر التي تمُقدم للشباب من أجل إعدادهم للعمل وتنمية مهاراتهم ومعارفهم 

بشكل متنامي يساعدهم على إنتاج املعرفة، وتوجد مثل هذه املراكز في الدول املتقدمة 

التي تهتم بتعليم أبنائها وتنميتهم مدى احلياة، وقد هدفت هذه الدراسة التي أجريت 

في روسيا إلى معرفة دور التعليم املستمر في مجتمع املعرفة، ومن املعروف أن روسيا 

تواجه حتديات متعددة متمثلة في ضرورة إعداد الشباب للمهن التي تتناسب مع عصر 

سن  إلى  وصولهم  بعد  السن  كبار  إعداد  ضرورة  مع  املعرفة،  ومجتمع  املعلومات 

التقاعد للمشاركة في االقتصاد القائم على املعرفة، وكال االجتاهني يحتاج إلى برنامج 

متميز يعتمد على التعلم مدى احلياة والتعليم املستمر.
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م��ن أج��ل ذلك أطل��ق العلماء عب��ارة »مجتم��ع املعرف��ة« للداللة على من��وذج املجتمع 
املرغوب فيه، ويشمل مصطلح “مجتمع املعرفة” عدًدا من املصطلحات؛ من مثل: »اقتصاد 
املعرفة”، و”إدارة املعرفة”، و”رأس املال الفكري”، ومن املعلوم أن املؤسس��ات التربوية 
ه��ي؛ املؤسس��ات التي له��ا دور في تأهيل املتعلم��ني لدخول مجتمع املعرف��ة؛ إذ إن املتعلم 
يحت��اج ف��ي إعداده لاللتحاق بهذا املجتمع إلى اكتس��اب املعرفة وامت��الك مهارات تتيح له 
احلصول على املعرفة وإنتاجها، وأضحى امتالك هذه املهارات هو العامل احلاس��م للقدرة 

على املنافسة في سوق العمل في االقتصاد القائم على املعرفة.

ففي البلدان املتقدمة أصبح التعليم املس��تمر أو »التعلم مدى احلياة” هدفًا إس��تراتيجّيًا؛ 
ل��ذا فق��د مت اعتماد أهداف التعلي��م مدى احلياة عام 1999م من خ��الل ميثاق قمة الثمانية 
َي “إستراتيجية لش��بونة”، حيث أصبح التعليم املستمر ميثل برنامجًا تربوّيًا  الكبار فيما ُس��مِّ
رئيسًا، كما أن االحتاد األوربي وضع خططًا لتنفيذ التعليم املستمر ضمن إستراتيجيته حتت 

عنوان: “التعليم 2010-2020م”.

ويسعى االحتاد األوروبي بذلك إلى مواجهة التحديات الكبيرة التي طرأت عليه خالل 
الس��نوات الس��ابقة؛ من مثل: نقص األيدي العاملة املؤهلة للمنافس��ة العاملية، وش��يخوخة 
املجتم��ع؛ لذل��ك جند أنه من الض��روري تعديل سياس��ات التعليم لضم��ان أن يكون لكبار 
الس��ن أيًض��ا فرصة للمش��اركة ف��ي التنمي��ة االجتماعي��ة واالقتصادية، مع ضم��ان جاذبية 
البرام��ج التعليمية لهم، وحتس��ني قدرة املؤسس��ات التعليمية لتلبية االحتياج��ات التعليمية 
له��م، م��ع وضع خطط ملش��اريع تعليمية مبتكرة، وقد وجد في روس��يا أن هن��اك تفاوتًا في 
امتالك املهارات بني األجيال القدمية من العمال واألجيال الش��ابة. غير أن النظام التعليمي 
في روس��يا يعاني مش��كالت كثيرة منها؛ ضعف االرتباط بني نظام التعليم وس��وق العمل، 
وانص��راف معظ��م البالغني عن إكمال تعليمهم، وقد أظهرت الدراس��ة ع��دة نتائج مرتبطة 

بالتعليم املستمر في روسيا منها:
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•يعاني نظام تعليم كبار الس��ن من مواطن قصور، حيث تعمل املؤسس��ات املسؤولة  	

عن تقدمي خدمات التعليم املستمر لكبار السن مبعزل عن منظومة متكاملة تربطها 
ببقية املؤسسات التربوية األخرى.

•تعاني املؤسس��ات املس��ؤولة ع��ن تقدمي خدمات التعليم املس��تمر لكبار الس��ن من  	

ضعف الدعم املالي مما يعوق حتقيق أهدافها.

•تعاني مؤسس��ات التعليم املستمر من عدم توافر كوادر بش��رية مدربة تدريبًا تربوّيًا  	

كافي��ًا يؤهلها للقي��ام بأدوارها والنهوض مبهامها، أو يس��اعد على تقدمي اخلدمات 
التربوية الالزمة لهذه الفئة مما يعينهم على االندماج في مجتمع املعرفة.

•عدم وجود فرصة لتبادل اخلبرات على أس��اس منتظم بني العاملني في مؤسس��ات  	

التعليم املستمر لكبار السن مما يسهم في حتسن أدائهم ورفع كفاءتهم.

•تعاني برامج التعليم املس��تمر لكبار الس��ن ومحاولة دمجهم في مجتمع املعرفة من  	

عدم إدراجها ضمن برامج إقليمية للتنمية االجتماعية واالقتصادية من قبل هيئات 
السلطة التنفيذية، مما ينعكس سلبًا على ميزانية هذه البرامج.

•ع��دم وجود بح��وث علمية عن مش��اكل التعلم في س��ن الش��يخوخة، وم��ا يتعلق  	

بالتعليم مدى احلياة أو التعليم املستمر.

•عدم توافر قاعدة بيانات عن الصعوبات التي تواجه تأهيل الطالب ملواصلة التعليم  	

املستمر أو املشاكل التي تواجه كبار السن لتحقيق التعلم مدى احلياة.

تعقيب:

تطرق��ت الدراس��ة إلى اهتم��ام النظم التعليمي��ة بإعداد الط��الب وتنمية اس��تعداداتهم 
للتعلم مدى احلياة، وذلك بهدف تعزيز قدرة الطالب على احلصول على املعرفة وإنتاجها، 
بحيث يعتمد عليها في تطوير أدائه ومس��ايرة التقدم التكنولوجي والتطور املعرفي الهائل، 
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وتفيد هذه الدراس��ة ف��ي تقدمي منوذج جديد عمل��ي لتطبيق التعليم م��دى احلياة وتوظيف 
التكنولوجي��ا في��ه؛ ليتواك��ب مع مجتم��ع املعرفة، ولك��ي تس��تطيع النظم التعليمي��ة تأهيل 
الطالب للتعليم املس��تمر أو التعلم مدى احلياة، فعلى املدرس��ة بوصفها املؤسس��ة التربوية 

التي تسعى لتحقيق ذلك ينبغي مراعاة اآلتي:

•تعزيز مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى الطالب. 	

•دم��ج تكنولوجي��ا املعلومات في أنش��طة التدريس والتعلم التي يق��وم بها املعلمون  	

والطالب.

•توفير بيئات تفاعلية حول الدروس الصفية. 	

•االهتمام بنوعية التعليم وجودته. 	

•ضرورة امتالك الطالب ملهارات التعلم الذاتي. 	

•تشجيع الطالب على ممارسة التعلم الذاتي. 	

•االرتقاء مبس��توى اخلدمات املدرسية املساندة واملصادر التعليمية؛ من مثل: تقنيات  	

املعلومات واالتصال التي لها تأثير مهم على تنظيم عمل املدرسة.

•جعل الطالب هو محور العملية التعليمية. 	

•توظي��ف ط��رق تدري��س تعتم��د عل��ى تفاع��ل الطال��ب وممارس��ة أنش��طة متع��ددة  	

ومتنوعة.

•التركيز على تنمية مهارات التفكير بأنواعه املختلفة العلمي والناقد. 	

•رعاية املوهوبني من الطالب من خالل برامج خاصة بهم.  	

إل��ى جان��ب هناك موارد بش��رية تتمثل في كبار الس��ن، وم��ن هؤالء م��ن ميتلك طاقات 
هائل��ة وقدرات مختلفة وخب��رات متميزة في مجاالت متنوعة، فكثير من هذه املوارد ال يتم 
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اس��تثمارها وتوظيفها على نحو يس��هم في تق��دم املجتمع؛ لذا وجب عل��ى وزارات التربية 
والتعليم وضع برامج تربوية لتأهيل تلك الفئة لاللتحاق مبجتمع املعرفة من خالل تخصيص 
ميزاني��ة لتنفي��ذ مثل هذه البرامج، وتوفي��ر اإلمكانات واملوارد التربوية والوس��ائل التعليمية 
بصف��ة عامة، وتكنولوجي��ا املعلومات بصفة خاصة؛ إذ أصبح��ت تكنولوجيا املعلومات مع 

التطور التكنولوجي السريع أحد أهم املداخل لتأهيلهم لدخول مجتمع املعرفة.
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الدراسة التاسعة:
تطوير إدارة مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة في ضوء مطالب 

اإلدارة في مجتمع املعرفة.

إميان توفيق، نس��رين ف��وزي )2011م(. تطوير إدارة مدارس ذوي االحتياجات 
اخلاصة في ضوء متطلبات اإلدارة في مجتمع املعرفة. مجلة الثقافة والتنمية، املجلد 

2 ، العدد 48.

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف أهم مطالب اإلدارة في مجتمع املعرفة، والتي يكن 
االستفادة منها في تطوير اإلدارة مبدارس ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذلك التعرف 
على أهم املشييكالت واملعوقات التي تواجه مديييري ذوي االحتياجات اخلاصة، وحتد 
ميين قدرتهييم على العمييل، والتوصل إلييى تصور مقتييرح لتطوير إدارة مييدارس ذوي 

االحتياجات اخلاصة في ضوء مطالب اإلدارة في مجتمع املعرفة.

وبينييت أهمييية توظيييف تكنولوجيييا املعلومييات وفييق مجتمييع املعرفة فييي تعليم 
ذوي االحتياجييات اخلاصيية من خالل االسييتفادة ميين التطورات السييريعة في مجال 
التكنولوجيا اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة وحتديد احتياجاتهم ومطالبهم، منها؛ 
أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبرامج اخلاصة، والوسائل املعززة للتواصل، والوسائل 
املعينة على التحكم في البيئة احمليطة، واآلالت احلاسييبة، وأجهزة التسييجيل، وجهاز 
برايييل الناطييق واملزود بلوحيية مفاتيح، والذي ينطييق ما يكتبه الطالييب الكفيف، وآلة 

كتابة برايل. 
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ووضحت الدراس��ة ف��ي إطارها النظ��ري مجتمع املعرف��ة من حيث؛ املفه��وم واألبعاد 
واملعايير واملؤشرات واخلصائص واملطالب، باإلضافة إلى بيان مبررات تطوير إدارة مدارس 
ذوي االحتياجات اخلاصة ومطالبها، وتطرقت إلى دعائم املعرفة الرقمية ومطالبها، والتي 

تقوم على:

- اختيار بنية حتتية مالئمة وذات جودة عالية، ميكن االعتماد عليها في كل وقت بكلفة 
زهيدة.

- اكتس��اب األف��راد امله��ارات الالزم��ة للحص��ول عل��ى املعلومات بص��رف النظر عن 
انتمائهم لدولة معينة أو لنظام سياسي أو تعليمي.

- إدراك احلكومات واملؤسسات أن املعرفة تسهم في التعليم مدى احلياة.

 كم��ا اكتس��بت هذه الدراس��ة أهميتها من خ��الل محاول��ة تطوير اإلدارة املدرس��ية في 
م��دارس ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة م��ن خالل وض��ع تصور مقت��رح لتطوي��ر اإلدارات 
اخلاص��ة بهم ب��وزارات التربية في ضوء مطالب مجتمع املعرفة، وذل��ك بتطبيق تكنولوجيا 
املعلوم��ات، الت��ي ميك��ن أن تضع حل��واًل لبعض املعوق��ات التي حت��ول دون حتقيق مطالب 
اإلدارة مبجتم��ع املعرفة؛ وذلك من مثل: األمية، تدني جودة التعليم، عدم مناس��بة مطالب 

سوق العمل للمؤهالت املتوافرة.

و أوضح��ت الدراس��ة أن املجتمعات احلديثة وخاصة مجتمع��ات املعرفة تولي اهتمامًا 
كبي��رًا بتربية ذوي االحتياج��ات اخلاصة، حيث تعمل على تعليمه��م وتأهيلهم مثلهم مثل 
الطلب��ة العادي��ني؛ لكي تس��اعدهم على االندماج ف��ي مجتمعاتهم، واالنضمام إلى س��وق 

العمل حتى ال يشكلوا فئة عاطلة عن العمل تعوق احلياة في مجتمعاتهم.

لذا بينت الدراس��ة ما يتطل��ب إلعداد ذوي االحتياجات اخلاص��ة وتربيتهم، وما ينبغي 
أن يب��ذل لهم لتوفير عدد كبير من امل��دارس وأماكن الرعاية، وتطوير القائم منها من خالل 
إدخ��ال التكنولوجيا املس��تحدثة، ملواجهة آث��ار ما يعانونه، حيث يب��دو واضحًا أن مدارس 
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ذوي االحتياج��ات اخلاصة باتت حتت��اج إلى نوعيات معينة م��ن البرمجيات وإلى توظيف 
التكنولوجيا الرقمية والكمبيوتر في مجال مواجهة اإلعاقات العقلية والس��معية والبصرية 

والبدنية والسلوكية، واضطرابات التواصل وصعوبات التعلم وكذلك اإلعاقة املتعددة.

 كما وضحت الدراس��ة أهمية هذه الوس��ائل التكنولوجية في تعليم ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة من حيث تبس��يط املعارف، وتنمي��ة املهارات والتحفيز عل��ى التفاعل واحلث على 
التفكير إلكس��ابهم املعرفة، ومن ثم بينت فائدة اس��تخدام الوس��ائل التكنولوجية في تعليم 

ذوي االحتياجات اخلاصة، وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي:

ض��رورة الوصول إلى أه��م مطالب تكنولوجيا املعلومات مب��دارس ذوي االحتياجات 
اخلاصة لتطوير مدارسهم مبا يتناسب مع مطالب مجتمع املعرفة.

ض��رورة توفير ع��دٍد من اإلمكان��ات التكنولوجي��ة، وخاصة املرتبط��ة بتكنولوجيا  1 .
املعلوم��ات، والت��ي ميكن أن تس��اعد في تطوي��ر إدارة م��دارس ذوي االحتياجات 

اخلاصة في ضوء مطالب اإلدارة في مجتمع املعرفة.

تبني أن معظم أسر ذوي االحتياجات اخلاصة تفتقر لوجود قواعد بيانات صحيحة  2 .
وكاملة حول اجلوانب االقتصادية واالجتماعية ألبنائهم.

تب��ني ع��دم مالءم��ة األبني��ة املدرس��ية من حي��ث التصمي��م واملس��احة لطبيعة ذوي  3 .
االحتياج��ات اخلاصة، وهذا يعد من أهم األس��باب املعوق��ة لتطوير إدارة مدارس 

ذوي االحتياجات اخلاصة.

تعقيب: 

يس��تفاد م��ن ه��ذه الدراس��ة ف��ي تطوير مناه��ج التعلي��م وأس��اليب التدري��س وتدريب 
ذوي االحتياج��ات اخلاصة، وفق مطال��ب مجتمع املعرفة القائم عل��ى توظيف تكنولوجيا 

املعلومات في التعليم، من خالل مايلي:
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- ارتباط الوسائل التكنولوجية باملنهج الدراسي.

- اإلسهام في حتقيق األهداف التعليمية التي يحددها املعلم.

- جذبها للطالب من خالل توافر عنصر اإلثارة والتشويق.

- السهولة والبساطة في عرضها املناهج وتدريسها.

- مناسبة املناهج مع إمكانات املؤسسة.

- تتالءم املناهج مع خصائص منو الطالب ونوع اإلعاقة.

- مساهمة املناهج في إشباع احتياجات الطالب.
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الدراسة العاشرة:
الهوية العربية في مجتمع املعرفة: دراسة حتليلية نقدية

للمناهج الدراسية العربية.

فاطم��ة الزه��راء س��الم )2012م(. الهوية العربية في مجتمع املعرفة دراس��ة 
حتليلية نقدية للمناهج الدراس��ية العربية. مجلة كلية التربية، جامعة عني شمس، 

املجلد 4، العدد 36.

هدفت هذه الدراسيية إلى حتليل الهوية العربية من خالل املناهج الدراسييية وربطها 
مبييا يقوم عليه مجتمييع املعرفة، وبخاصة مناهج التاريخ والتربية الوطنية ملا لها من تأثير 
بالييغ في بناء الشييخصية، وحتديد هويتهييا الوطنية العربية في مجتمييع املعرفة، ووضع 

تصور لرؤية تدور حول مقتضيات الهوية العربية في هذا املجتمع.

ومن ثم فاملناهج العربية ضرورة اقتضتها العوامل الثقافية، والتاريخ املشترك، ولغة 
عصر املعرفة التي حتث على التواصل العربي العربي، والوحدة الفاعلة، ودراسة تاريخ 
األوطان العربية جميعها مبوضوعية، وإبراز الرموز بشفافية دون مبالغة، ويتحقق ذلك 

من خالل املناهج العربية الوطنية.
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كم��ا وضحت الدراس��ة أن املناه��ج العربية من الضروري أن تك��ون إبداعية، وأن حتتل 
الص��دارة وس��ط املناه��ج العاملي��ة، وأن تبن��ي أجيااًل وعق��واًل للمس��تقبل تتس��م بالعبقرية، 
والطم��وح العلم��ي، والقدرة على التواص��ل احمللي والقومي، والعامل��ي، فضاًل عن تناول 
مؤسسات علمية داخل املناهج لتطبيق العلوم، واالستكشاف العلمي، والتعامل مع قضايا 
املجتم��ع م��ن خالل رب��ط املناهج بالبيئ��ة العربية، والس��ياق احمليط، وحف��ز املتعلمني على 

ابتكار احللول للمشكالت، والقضايا املعاصرة التي تشغل املشهد العربي. 

وعل��ى كل حال علمية املناهج العربية تقتضي إعداد خبراء علميني في كل املجاالت، وليس 
فق��ط مؤلف��و املناهج، وإمنا خبراء علميون يش��حذون عق��ول املتعلمني من خ��الل املناهج إلبراز 
اجلوان��ب اإلبداعي��ة في اخلبرات، والتجارب العربية املختلف��ة، واملدى، والكيف الذي ميكن من 
خالله االستفادة داخل كل مجتمع عربي من تلك اخلبرات العلمية احلافزة على النهضة، والتقدم 

في جميع املجاالت املجتمعية االقتصادية، والثقافية، واالجتماعية، والفنية، والتقنية.

كما أكدت بعض الدراس��ات أن املناهج التعليمية كفيلة بتحول أي مجتمع من مجتمع 
محل��ي إل��ى مجتم��ع عاملي بفض��ل رب��ط محتواها التعليم��ي بالبيئ��ة، واملجري��ات العاملية، 
ودراسة قضايا غير ثقافية؛ من مثل: أزمة املياه، وقضايا التلوث في الغذاء، والهواء، وأزمة 
الصحة، واألمراض، واألوبئة التي انتشرت في اآلونة األخيرة، وتدويل عديد من القضايا 
السياس��ية الش��ائكة، والعالقات بني الدول الفقيرة واملتقدمة، وعديد من القضايا التي حتتم 

اخلوض في سياقات عاملية من أجل فهم العالم.

وم��ن هنا فعاملي��ة املناهج العربية تقتض��ي التركيز عل��ى القضايا العاملي��ة احليوية املهمة، 
وربطها مبحتوى املنهج، وأن يهتم بتلك القضايا املجتمع العربي، وأن تكون محور االهتمام، 
والنق��اش ب��ني جميع املتعلم��ني العرب. وبناء على ذل��ك حتقق فكرة عاملي��ة املناهج العربية 
مقول��ة الوح��دة العربية بطابع عمل��ي من خالل توظي��ف مجتمع املعرفة عاملّي��ًا في التعليم 

العربي؛ لتحقيق الوحدة على مستوى تعليمي ثقافي ثم سياسي اقتصادي اجتماعي.
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وتوصل��ت الدراس��ة بع��د حتليلها لكت��ب التاريخ والتربي��ة الوطنية في ع��دد من الدول 
العربية إلى مجموعة من النتائج هي:

1-  ما يتصل مبوضوع الهوية في كتب التاريخ والتربية الوطنية: 

أ- للمناه��ج تأثي��ر كبي��ر قوي في تش��كيل عقول الط��الب ليس على املس��توى املعرفي 
فحس��ب، وإمنا على مس��توى الوعي السياسي والتنش��ئة االجتماعية والسياسية 
أيضًا؛ إذ تتضمن املناهج قيًما حتث على العدالة واملس��اواة واحلرية، وأن الكتب 
املدرس��ية تس��ترجع روح املجتم��ع العرب��ي للتأكيد عل��ى هويت��ه، واحلفاظ على 

املوروث الثقافي، والدفاع عن ثوابته القيمية واألخالقية.

ب-  توج��د فج��وة كبي��رة بني ال��دول الثالث عين��ة التحلي��ل بالنظر إلى كت��ب التاريخ 
والتربية الوطنية لدراسة موضوع الهوية.

ج-  يوج��د تق��ارب ش��ديد ب��ني املناه��ج املقررة ف��ي مص��ر واألردن وبني مناه��ج دولة 
فلسطني.

د- تركز املناهج على القيم الدينية داخل الكتب الدراس��ية للدول الثالث، كما أن فيها 
مالمَح للحديث عن الدميقراطية واملواطنة.

ه�- الكتب الدراس��ية تناولت دور البح��ث العلمي في حتقيق تقدم الوطن، كما أبرزت 
جه��ود إص��الح التعليم من خالل اإلش��ارة إلى هيئ��ات جودة التعلي��م ومراكز 

التميز، ومدينة زويل العلمية.

2-  حتدي��د معالم تخت��ص برؤية للهوية العربية في مجتمع املعرفة، وتتبلور هذه الرؤية في 
عدد من املالمح أهمها:

أ-  منطلقات الرؤية: تنطلق الرؤية املنش��ودة من بع��ض املبادئ واملرتكزات، والتي من 
أهمها:
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•الوعي بأهمية اإلصالح لتغيير املناهج. 	

•القدرة على حل املشكالت. 	

•العمل واإلبداع املستمر. 	

•إتقان العمل وإدارة الوقت. 	

•احترام اآلخر والعمل في نطاق متعدد الثقافات واجلنسيات. 	

•االرتقاء بالوضع املهني لألفراد واملؤسسات. 	

•إتقان املهارات اللغوية والتكنولوجية والتواصل االجتماعي. 	

ب- معالم الرؤية املنشودة:

تستند الرؤية املنشودة إلى جملة من التصورات على النحو التالي: 

1- تكامل حلقات الهوية:

ال تكام��ل ملعالم الهوي��ة العربية وليس هناك اندماج ثقافي م��ع الهويات املتعددة؛ إذ ال 
توج��د هوية واحدة وتلك حقيقة مؤكدة، فهناك أمن��اط من الهوية؛ الهوية الثقافية، والهوية 
الديني��ة، والهوي��ة االجتماعي��ة، والهوي��ة العلمي��ة، والهوي��ة األخالقية، والهوي��ة القومية، 
والهوي��ة الوطني��ة، وهي صنوف وأل��وان متعددة من الهويات، جتانس��ها يس��هم في تكامل 
حلق��ات الهوية واالنتماء، وال ميكن أن يحدث الفهم احلقيقي لهوية أي مجتمع بغير ثقافة 

االحتواء الكامل لكل مكونات الهوية وأركانها.

2- احترام التعددية الثقافية:

ال ميكننا فهم الهوية الثقافية إال في سياق تعددي، ينطلق من فكرة االستيعاب، وتكريس 
ثقاف��ة االخت��الف، واحت��رام التعددي��ات الديني��ة، والعرقي��ة، والسياس��ية، واالجتماعي��ة، 

والثقافية.
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3- قومية املناهج العربية:

ينبغ��ي للذاتية االجتماعية، والثقافة الوطني��ة العربية أن يكون لها إطار واضًحا لتكوين 
مشروع إبداعي قومي؛ إذ يطرح بعض الباحثني في ذلك املوضوع ضرورة بناء إستراتيجية 
حضارية مفادها؛ أن هناك عالقة تآزرية بني فكرة متييز العناصر اإليجابية للنطاق اخلارجي، 
وبحث الطاقات التي من ش��أنها تش��جيع اإلبداع الذاتي، فمن ناحية ينبغي كش��ف النقاب 
ع��ن الطاق��ات الذاتية األصيلة، ومن ناحية أخرى تعبئة الهمم من أجلها، وتثير هذه التعبئة 

بصورة مباشرة مشكلة العالقات بني السلطة االجتماعية، والثقافة القومية.

4- عاملية املناهج العربية:

تس��هم املناه��ج العربي��ة بعلميته��ا وعامليته��ا بالدق��ة، واملوضوعي��ة عن��د ذك��ر املعارف 
واملوضوع��ات التاريخي��ة، والثقافي��ة، والعلمية، فال مجال لتش��ويه املع��ارف العلمية، وال 
مج��ال للخط��أ العلمي داخ��ل مناه��ج لتعليم الن��شء، والتي تعبر ع��ن منطلقاتن��ا الفكرية 

واأليديولوجية، وإبداعاتنا العلمية والفنية.

5- االستفادة من القضايا العاملية في املناهج العربية:

حيث أضحى التقارب الثقافي بني الشعوب واملجتمعات في عصر املعرفة واملعلوماتية 
بفضل العوملة قريب جّدًا، وترتب على ذلك ضرورة األخذ مبطالب عصر املعرفة من حتول 
س��ريع في املناهج لتصبح عاملية املس��توى، وميكن تس��ويقها عبر الدول، وتدويل اخلدمات 
التعليمية باملثل. وقد مكنت التكنولوجيا من حتقيق هذا الغرض، وأصبحت املناهج العربية 
س��هلة التعاط��ي ب��ني ال��دول، إال أن العقبة الت��ي ميكن أن ته��دد املناهج العربي��ة هي جودة 
الش��كل واملضمون لتلك املناه��ج، وما تقدمه من معلومات، ومه��ارات، وخبرات تضمن 
استمراريتها وسط املناهج العاملية املتقدمة. وقد تبنت اليونسكو ما يسمى “بالتربية العاملية” 
من أجل تطبيق ما يس��مى بالتعليم الش��امل أو التكاملي الذي يس��تهدف جميع الش��عوب 

خاصة الشعوب احملرومة ثقافّيًا، واملهمشة من وصول اخلدمة التعليمية إليها. 
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6- تأسيس مجتمع علمي يعزز الهوية الثقافية:

املقص��ود باملجتم��ع العلمي الذي يش��جع عل��ى التنمية الذهني��ة، واملش��روعات الفنية، 
والتبادل الثقافي، واملعرفي من خالل شبكات التواصل االجتماعي. ويعرف أيضًا املجتمع 
العلم��ي مبجتم��ع ما بعد احلداثة وه��و يعمل على تقليص الفجوة بني م��ا هو نظري وما هو 
تطبيق��ي، ويحق��ق التوازن ب��ني العقل اآللي والعق��ل املوضوعي. كم��ا أن املجتمع العلمي 
ب��دوره يش��جع على منو النظري��ة االجتماعي��ة النقدية وإحي��اء النزعة اإلنس��انية واالهتمام 

باإلنسان بوصفه مواطًنا داخل املجتمع. 

تعقيب:

تفيد هذه الدراسة في تبنيها لنموذج التعليم بتبادل املعرفة والثقافة على مستوى العالم، 
واعتماد مناهج التعليم على مجتمع معرفة عربي، وثقافة عربية ترسخ ثقافات وحضارات 
الدول العربية بعضها ببعض في مناهج التعليم، باالعتماد على تدويل املناهج في عالم أو 

مجتمع املعرفة عاملّيًا ومحلّيًا وإقليمّيًا. 



�أولويـات
 تربوية

7373

الدراسة احلادية عشرة:
مستقبل التعليم في مجتمع قائم على املعرفة: حالة املنهج القائم 

على املواد الدراسية.

Michael F. D. Young (2010). The Future of Education in a 
Knowledge Society: The Radical Case for a Subject-based 
Curriculum. Pacific-Asian Education, Vol. 22, No. 1.

هدفت هذه الدراسيية إلى معرفيية قدرة املناهج القائمة على اسييتخدام التكنولوجيا 
لتحديد مستقبل التعليم في مجتمع املعرفة، حيث بينت أن السياسات التعليمية احلالية 
تؤكييد علييى أهمييية دور التعليم في إعييداد الطالب فييي مجتمع املعرفيية، ودور املعرفة 
فييي التعليم، ولكن من املهم أن يتم التركيز على اسييتخدام أسيياليب تدريسييية متعددة 
تركييز على املتعلم، وجتعله محور العملية التعليمية، وإعداد مناهج دراسييية ذات صلة 
وارتباط بواقع املتعلم، وقادرة على إكسييابه اخلبرات التي تؤهله للعمل في املسييتقبل، 
وأن السييير في هذا االجتاه سييوف يؤدي إلى حتسييني جودة التعليم، وعادة ما تتم تلك 
اإلصالحييات بصييورة تدريجية. كما أبرزت هذه الدراسيية أهمييية التعليم في مجتمع 
قائم على املعرفة، مبا يسييمح بتطوير املناهج الدراسية بطريقة تواكب التطور املستقبلي 

في عالم مجتمع املعرفة.
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وم��ع االعتق��اد بأهمي��ة التطوير املس��تمر للمناه��ج الدراس��ية وفق املس��تجدات العاملية 
والتحدي��ات التكنولوجي��ة، فإن��ه ينبغ��ي التركيز عل��ى أن يك��ون املتعلم هو مح��ور عملية 
التعل��م، بحي��ث تتي��ح ل��ه ف��رص التعل��م الذاتي، م��ع ض��رورة اإلع��داد العلم��ي والتقني 
للمتعلمني إلحلاقهم بس��وق العم��ل من خالل تطوير مهارات متنوع��ة ومتعددة؛ من مثل: 
حل املش��كالت، ومهارات البحث العلمي، ودمج الطالب في قضايا املجتمع، وتش��جيع 
الط��الب ليكون��وا مواطن��ني فاعل��ني ومؤثرين ومس��اهمني ف��ي التغيير، وتش��جيعهم على 

املبادرات اخلالقة واملبتكرة التي تهيئهم لتحمل املسئولية.

ويتض��ح في ه��ذا العصر أهمية التربي��ة العلمية والتكنولوجي��ة للمتعلمني؛ وهي عبارة 
ع��ن مجموعة من النش��اطات املنظمة وفق مخطط علمي، وإدراجها في جميع مس��تويات 
التعلي��م، م��ن أج��ل مس��ايرة املنظومة التربوي��ة للتطور الس��ريع الذي تش��هده الس��احة في 
املج��ال العلمي والتكنولوجي، وإدماج املس��تجدات احلاصلة في املجال التربوي، وكذلك 
به��دف تزويد املتعلم��ني بثقافة علمية تتضمن تعلًما متدرًجا ينمي التحليل واالستكش��اف 
واكتس��اب معارف، وتنمية مهارات ومواقف تس��مح لهم بفهم بعض مظاهر العالم الذي 

يتطور باستمرار.

وبطبيع��ة احل��ال فإن التربي��ة العلمية والتكنولوجية – تس��مح – بطابعها اخل��اص املتمثل في 
استكش��اف احملي��ط، وحتلي��ل الظواه��ر، والتعام��ل م��ع األدوات التكنولوجي��ة بالبناء املس��تمر 
والتدريجي خالل املس��ار املدرس��ي جلملة من املعارف العلمية واملهارات األساسية، التي تزود 
املتعلمني بأدوات مفتاحية للوصول تدريجّيًا إلى مستوى من الفهم والتحكم الفكري والعلمي 
للعال��م احملي��ط بهم، واكتس��اب نوع من االس��تقاللية حلل مش��اكل احلي��اة اليومية وبن��اء احلياة 
الش��خصية، كما تس��تهدف تعزيز القيم العلمية؛ من مثل: التفكير العلمي، اإلبداع، املوضوعية، 
االستدالل، تقدمي احلجج، مما ينمي لديهم القدرة على تكوين أفكار نقدية جتعلهم من املواطنني 

الذين يتحلون بالوعي واملسؤولية بفضل البناء املتدرج واجلماعي ملفاهيم علمية.
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وقد كان أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج هو حتديد دور املناهج الدراسية في بناء 
مجتمع املعرفة، وذلك خالل منوذجني هما:

•النم��وذج األول: ه��و املناهج التقليدية؛ وه��ي التي جتعل من املتعل��م متلقيًا ومخزنًا  	

للمعلومات فقط، ويتم اس��تدعاء ه��ذه املعلومات عند االمتح��ان، وبعده تفقد هذه 
املعلومات قيمتها بل وتفقد مكانها في ذاكرة الطالب ومخيلته، وال يتم تطويرها إال 
عن الطريق احلذف أو اإللغاء لبعض املوضوعات أو الوحدات الدراس��ية التي يرى 
القائمون على التطوير سببًا حلذفها أو إلغائها، أو من خالل إضافة بعض املوضوعات 
أو الوحدات الدراس��ية التي يرى املس��ئولون ضرورة إضافتها للمنهج املدرس��ي، أو 
أن يت��م التطوير بالتق��دمي والتأخير من خ��الل إعادة تنظيم احملت��وى العلمي للمادة 
الدراس��ية بتقدمي بع��ض املوضوعات، وتأخي��ر بعضها وفق رؤية مح��ددة وأهداف 
معينة، أو يتم التطوير من خالل تطوير جانب من جوانب املنهج املدرسي؛ من مثل: 

آلية التقومِي، أو التطويِر بتعديل بعض املعلومات من خالل حتديثها.

•النموذج الثاني: هو املناهج الدراسية القائمة على املشاركة، وينبغي أن تتميز بعدة  	

خصائص أهمها:

- أن يك��ون الغ��رض منها حتقيق التنمي��ة الفكرية للطالب، وذلك م��ن خالل حتفيزهم 
وزي��ادة دافعيتهم جتاه التعلم وتعويدهم على حل املش��كالت، فالتنمية الفكرية 
مفهوم يقوم على أساس نوعية املضمون العلمي داخل منت املناهج الدراسية، أو 
على أساس املهارات العملية، وأن املناهج الدراسية تسعى إلى إكساب الطالب 
املفاهيم واملعارف، وفي الوقت نفس��ه تتيح للطالب فرص التدريب على كيفية 

احلصول على املعارف باالعتماد على أنفسهم، وبالتعاون فيما بينهم. 

- أن يتم بناء املناهج في ضوء املعارف املتخصصة.

- تتمحور املهام األساس��ية للمعلمني في مساعدة الطالب إلدراك العالقة بني املفاهيم 
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ال��واردة في منت املواضيع التي تش��كل املناهج، وتنميته��ا، وقدرتهم على حتليل 
ه��ذه العالق��ات، وكذل��ك تقريب املفاهي��م التي يصع��ب على الط��الب فهمها 

وإدراك العالقات بينها بصورة تقترب من خبرتهم املباشرة.

- أن تتألف موضوعات املنهج الدراس��ي من مجموعات متماس��كة نسبّيًا؛ من مفاهيم 
ذات عالقات متميزة وواضحة مع بعضها بعضا.

- زي��ادة التفاع��ل بني املعلمني املس��ئولني عن تدريس هذه املناهج ع��ن طريق املجالت 
العلمية واملؤمترات التربوية واإلنترنت.

 تعقيب:

بينت الدراسة أن التربية عملية تفاعل مستمرة مع املتغيرات احمللية والدولية، والفكرية 
والسياس��ية واالجتماعي��ة والعلمي��ة؛ لتحقيق أه��داف املجتم��ع وتطلعاته، وم��ن هنا تأتي 
أهمي��ة دراس��ة املناه��ج التربوي��ة بوصفه��ا أداة التربية؛ لتحقي��ق أهدافها من حيث س��المة 
البناء، وأهميتها من حيث التطوير املس��تمر ملواكبة مس��تجدات احلياة ومواجهة التحديات 

املتجددة.

 وتفيد هذه الدراسة في تطبيق منوذج املنهج الذي يوظف التكنولوجيا، وينمي املفاهيم 
العقلية لدى الطلبة، ويزيد التفاعل بني املعلمني واملتعلمني في مجتمع املعرفة.
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الدراسة الثانية عشرة:
الطفولة والتقليد: أسس بناء مجتمع املعرفة.

Andrea Bencsik (2010). Fr om Childhood Imitation Based Studying 
to a Knowledge Based Society. The International Journal of Learning, 
Vol.17, No. 1.

هدفييت هذه الدراسيية إلييى التعرف علييى الظييروف التي تدفييع األفراد إلييى تبادل 
املعرفة ونقلها واكتسيياب التعلييم عن طريق التقليد، وحتديد مطالييب تبادل املعرفة بني 
املنظمات وتقاسمها، والكشف عن املشاكل التي حتول دون تبادل املعرفة، وحتديد أهم 
مالمح تبادل املعرفة في البلدان عينة الدراسيية، والكشييف عن العوامل املؤثرة في تنمية 
قييدرة األطفييال على نقل املعرفة وتبادلها، واكتسييابها من خييالل التقليد واحملاكاة من 

تكنولوجيا املعلومات ومن اآلخرين في مجتمع املعرفة.

فييإدارة املعرفة هييي؛ إمكانية احلصييول على املعلومييات وتوظيفها واسييتثمارها مبا 
يحقق أهداف اإلدارة، فهي تهدف إلى تبادل املعرفة واستخدامها للوصول إلى سرعة 
إجناز أعمالهم بشييكل جيييد وصورة متميزة، وهي أيًضا أداة ملعاجليية أنواع مختلفة من 

املعرفة لتحقيق القوة التنافسية في مجال معني.
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حيث وضحت الدراسة أنها استقصت ما يطرح في بلدان العالم من تساؤالت، خاصة 
وأن املؤسسات املعنية تسعى في اإلجابة عنها، ومنها: 

-  كيف ميكن أن تتحول بالدنا إلى االقتصاد القائم على املعرفة؟

-  ما املطالب الالزمة لتأسيس االقتصاد القائم على املعرفة؟

-  كيف ميكن تشكيل ثقافة تؤهل لتأسيس االقتصاد القائم على املعرفة؟

 - م��ا املقوم��ات الوطني��ة والتنظيمية والش��خصية التي تؤس��س لالقتص��اد القائم على 
املعرفة؟

- ما أهم طرق اكتساب املعرفة؟

- كيف ميكن تشجيع الطالب على اكتساب املعرفة في مجال محدد؟

وه��ذا مم��ا يؤك��د على انتش��ار اس��تخدام مصطل��ح مجتم��ع املعرفة ف��ي الق��رن احلادي 
والعش��رين، كما أكدت الدراس��ة على أنه وفي الوقت نفسه ظهر في منتصف عام 1980م 
مصطل��ح إدارة املعرف��ة، وأصبح هذا املصطلح ش��ائعًا عندما كتبت عنه مجلة فورتش��ن في 
ع��ام 1994م. وهن��اك عدد من الباحثني أعلنوا أنها ليس��ت نظرية جديدة بل كانت مرتبطة 
مبنظمات ومؤسسات املجتمع املدني لفترة طويلة، ومع هذا فإن مصطلح إدارة املعرفة ليس 

سوى تطور طبيعي لألمناط اإلدارية.

وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي:

1- حتديد مطالب تبادل املعرفة بني املنظمات وتقاس��مها في النظم اإلدارية ليرتفع مس��توى 
األداء الوظيفي، وليتحقق التبادل املعرفي بني املنظمات، وذلك على النحو التالي:

•قرار حر من قبل املدير لتحديد قواعد لتبادل املعلومات بني الزمالء دون استخدام  	

أي ضغوط.
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•تش��جيع املدي��ر الزمالء على تبادل املعارف مع زمالئه��م اآلخرين مبحض إرادتهم  	

من خالل التحفيز والتعزيز.

•تواف��ر لغ��ة يفهمها الزمالء داخل املؤسس��ة تس��هل له��م عملية تب��ادل املعارف مع  	

اآلخري��ن، حي��ث إن ع��دم فهم اللغ��ة يعد عائقًا رئيس��ًا أم��ام حدوث ه��ذا التبادل 
للمعارف، بل ويؤدي إلى االندفاع إلى تطبيق هذه العملية . 

2- حتديد املشاكل التي حتول دون تبادل املعرفة؛ وتتمثل هذه املشاكل فيما يلي: 

•عدم توافر أنظمة متكن الزمالء من تبادل املعارف مع زمالئهم اآلخرين. 	

•ع��دم وج��ود دورات تدريبي��ة لتدري��ب الزمالء على تب��ادل املعارف م��ع زمالئهم  	

اآلخرين.

•غياب املرونة التي حتقق تبادل الزمالء للمعارف مع زمالئهم اآلخرين. 	

•ارتف��اع تكلف��ة اإلمكان��ات الالزم��ة لتيس��ير عملي��ة تب��ادل الزم��الء املع��ارف م��ع  	

اآلخرين.

•غي��اب آلي��ات التواصل والتفاعل بني الزم��الء لتحفيزهم على تب��ادل املعارف من  	

خالل االشتراك في ندوات أو مؤمترات أو ورش عمل.

3- الوقوف على أهم مالمح تبادل املعرفة في البلدان عينة الدراسة:

•االهتمام بإكس��اب الطالب املعرفة على أس��اس الثقافة، م��ع إمكانية أن يبدأ تعليم  	

الطالب قراءة الكتب في وقت مبكر.

•الثقافة التنظيمية تؤثر على مالمح تقاسم املعرفة وتبادلها إلى حد كبير.  	

•عوام��ل تبادل املعرف��ة ونقلها هي؛ البيئة االجتماعية والتقاليد والش��ركات الوطنية  	

والتأثيرات الثقافية ومنظومة القيم احلاكمة لهذه املنظمات.
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•تنوع الثقافات في البلدان عينة البحث، فهناك ثقافات ميكن أن يتحدث فيها الناس  	

ع��ن آرائهم بحرية فيم��ا بينهم؛ مما يولد ثقة أكبر مع بعضه��م بعًضا؛ في حني هناك 
ثقافات ال ميكن أن يتحدث الناس فيها عن آرائهم بحرية، وتضع كثيًرا من العقبات 

القانونية واإلدارية أمام نقل املعرفة وقواعد البيانات بينهم.

4- حتديد العوامل املؤثرة في تنمية قدرة األطفال على نقل املعرفة وتبادلها: 

•أن األوض��اع االجتماعي��ة للس��كان تؤثر على تب��ادل املعرفة ونقلها داخل األس��رة  	

وخارجها.

•أن اآلباء في جميع احلاالت في البلدان املتقدمة يهتمون بأطفالهم من خالل قراءة  	

القص��ص، وحف��ظ القصائد واألغاني لألطفال. أما في البل��دان األكثر فقرًا فهناك 
كثي��ر م��ن األطفال املش��ردين؛ ألن آباءه��م يعملون ط��وال اليوم؛ ه��ؤالء األطفال 

تتشكل لديهم اجتاهات سلبية في عالقاتهم بالعالم اخلارجي.

•أن العالقة بني اآلباء واألبناء تتشكل بطريقة أو بأخرى داخل األسرة؛ فاآلباء الذين  	

ال يق��رؤون ألطفاله��م قصص��ًا أو حكايات كثي��رة، هذا يضع��ف رغبتهم في حب 
االستطالع لديهم أو الرغبة في االستكشاف أو سؤال والديهم عن أي شيء.

• مييل األطفال الذين ينتمون ألسر أكثر فقرًا إلى االنطواء والعزلة بعيدًا عن أقرانهم،  	

كما يشكلون اجتاهات سلبية جتاه اكتساب املعرفة.

• عملية نقل املعرفة وتبادلها يعتمد على الوضع االجتماعي والثقافي وظروف البيئة  	

ومستوى التعليم عند األطفال، ووسائل نقل املعرفة إليهم في مجتمع املعرفة.

تعقيب:

توضح الدراس��ة أهمية تعليم األطفال في مرحلة مبكرة ودوره في نقل املعرفة وتبادلها 
داخل املجتمع، ولكي يتحقق ذلك ينبغي مراعاة اآلتي:
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•أهمية تعليم األطفال الكتابة والقراءة؛ من مثل: القصص. 	

•ضرورة تدريب الطفل على اس��تخدام الكمبيوتر ال��ذي يعد أهم مصادر احلصول  	

على املعرفة، واألكثر استخدامًا في مجتمعات املعرفة للبحث عنها، كما أنه يسهم 
في تبس��يط العملية التعليمية وتس��هيلها، حيث يقوم بتوفي��ر فرص للطالب لتنمية 
قدرته��م عل��ى التفكير والفهم واالس��تيعاب، مما يجعل البيئة الصفي��ة أكثر جاذبية 

وتشويقًا للطالب.

•تس��هم تكنولوجي��ا التعليم ف��ي التغلب على عدي��د من الصعوبات الت��ي يواجهها  	

الطالب، والتي قد تؤثر تأثيرًا سلبّيًا على حتصيلهم العلمي.

•مراعاة نوعية الثقافة السائدة في بيئة األطفال، والتي تتبناها األسرة حيث تؤثر في  	

تعلي��م أبنائهم، وفي مدى تقبلهم لألش��ياء واملعارف اجلدي��دة، وفي مدى قدرتهم 
على نقل املعرفة وتبادلها بطريقة إيجابية.

•نوعية نظام تعليم األطفال، يؤثر في بناء مجتمع قائم على املعرفة. 	

•تنمي��ة القدرة على تب��ادل املعرفة بني األف��راد داخل املؤسس��ات واملنظمات، ميكن  	

تنميتها وتطويرها في مرحلة الطفولة حتى تصبح جزءًا طبيعّيًا من سلوكهم.

•أهمية تدري��ب األطفال على التعاون والعمل اجلماعي والعمل ضمن فريق؛ فهذا  	

يسهم في تعويدهم على التعاون في مجال نقل املعرفة وتبادلها.

•نشر الوعي لدى األطفال بأهمية تقليد سلوك اآلخرين، وخاصة سلوك الوالدين؛  	

ألن التعل��م عن طريق التقلي��د والتمثيل هو أكثر فاعلية وجناًحا، وأكثر موثوقية من 
أي شيء آخر.

• االهتمام ببناء البرامج الثقافية لألطفال في مرحلة عمرية مبكرة، ميكن أن يجذب  	

انتباه األطفال بصورة أفضل من البرامج التلفزيونية وألعاب الكمبيوتر. 
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•االعتم��اد على األلع��اب التعليمية املقدمة لألطفال إلكس��ابهم مه��ارات احلصول  	

على املعرفة ونقلها وتبادلها.

وتفيد الدراسة في بناء وحدة املعلومة عند الطفل – والتي ينبغي أن تقوم على ما يدور 
في مجتمع املعرفة - بأن تقدم له من خالل وس��ائل معرفية محببة ومش��وقة؛ فتجعله قادًرا 
عل��ى تقليده��ا بإيجابية، وتوظيف قدراته وميوله في س��بيل تعرف التعلم واس��تخدامه من 

وسائل التكنولوجيا احلديثة، واملتوافرة في مجتمع املعرفة. 


