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 معرفةتنمية مهارات التعليم والتعلم القائم على اقتصاد ال
 المدارس الذكية نموذًجا()

أ.د/ صابر عبدالمنعم محمد عبدالنبي     

 مستخلص:ال
يستتتفدا الب تتا تنتتاوة تنميتتة مفتتارات التعلتتيق والتتتعلق القتتامق فلتت  ا ت تتاد المعر تتة  

"المدارس الذكية نموذًجا" كأ د أنماط التعليق والتعلق ال ديثة و ًقا للتغيرات المعر يتة 
تشتتفدها التربيتتة والتعلتتيق بشتتكة كتتا خ وذلتتو متت  كتت ة م تتاور والتكنولوجيتتة التتت  

 رميسة يعالجفا الب ا.
  يا يفدا الب ا اإلجابة ف  األسملة الب ثية التالية:

 أوًًل: ما مفهوم اقتصاد المعرفة، والفرق بين المعرفة والمعلومات؟
 معرفة؟ثانًيا: ما أهم المهارات الالزمة للتعليم والتعلم القائم على اقتصاد ال

 ثالثًا: ما دور المعلم والمتعلم في المدرسة الذكية القائمة على اقتصاد المعرفة؟
يعرض السؤاة األوة لمففوق ا ت اد المعر تةخ والفترق بينتب وبتي  المعلومتاتخ  

 وكذلو يتناوة السؤاة األوة فنا ر  رفية تعالج:
واال ت تاد القتامق فلت  أنواع و روع ا ت اد المعر ةخ الفرق بي  ا ت تاد المعر تة  -أ

 المعر ة.
الفرق بي  المعلومات والمعر ةخ وكذلو الفرق بي  ا ت اد المعلومات وا ت اد  -ب

 المعر ة.
 االنتقاة م  ا ت اد المعلومات إل  ا ت اد المعر ة. -ت
يعتترض الستتؤاة الثتتان  ألهتتق المفتتارات ال ممتتة للتعلتتيق والتتتعلق القتتامق فلتت  ا ت تتاد  

  ة فنا ر  رفية تعالج:المعر ةخ م  ك
 فنا ر ا ت اد المعر ة. -أ
 شروط وم مح ا ت اد المعر ة. -ب
 ك ام  ا ت اد المعر ة ومجتمع المعر ة. -ت
 دور المكتبات    مجتمع المعلومات والمعر ة. -ا
 مميمات وفيوب ا ت اد المعر ة. -ج
 تجربة الفند    بناء اال ت اد المعر  . -ح
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 ديات ا ت اد المعر ة.العرب وت  -خ
يعرض السؤال الثالـ:: لـدور المعلـم والمـتعلم فـي المدرسـة الذكيـة القائمـة علـى  

 خ م  ك ة فنا ر  رفية تعالج:؟اقتصاد المعرفة
 أهدا فا. -ب مففوق المدرسة الذكية. -أ
 مرا ة االنتقاة إل  المدرسة الذكية. -ا .ممايا المدرسة الذكية -ت
 ربية والتعليق والتعلق    المدرسة الذكية القاممة فل  ا ت اد المعر ة.اللغة الع -ج
 انعكاس ا ت اد المعر ة فل  فنا ر المنفج. -ح
 بعض اإلستراتيجيات المستكدمة    ظة ا ت اد المعر ة. -خ
 التقنيات المستكدمة    المدرسة الذكية القاممة فل  ا ت اد المعر ة. -د
 طرامق التقويق. -ذ
  فات المعلق والمتعلق    ضوء متطلبات ا ت اد المعر ة. -ر
 معو ات تنفيذ ا ت اد المعر ة    البيمة التعليمية العربية" المدارس الذكية". -م
كيفية التغلب فل  معو ات تنفيذ ا ت اد المعر ة  ت  البيمتة التعليميتة العربيتة"  -س

 المدارس الذكية".
 .المدارس الذكية -ا ت اد المعلومات -عر ةا ت اد الم الكلمات المفتاحية:
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Developing Teaching and Learning Skills Based on 

Knowledge Economy 

(Smart Schools as a Model) 

Dr. Saber Abdul-Mon'm Mohamed 
Professor of curriculum & Instruction of Arabic 

language, Faculty of Graduate Studies for Education, 

Cairo University. 

Abstract: The research attempted to address the development of 

teaching and learning skills based on the knowledge economy 

"smart schools as a model" as one of the modern methods of 

teaching and learning according to the knowledge and technology 

changes that education is witnessing in particular.  

 The research was attempting to answer the following 

questions: 

Firstly: What is the concept of a knowledge economy, and the 

difference between knowledge and information?  

Secondly: What are the most important skills needed for teaching 

and learning based on the knowledge economy?  

Thirdly: What are the roles of teacher and learner in the smart 

school based on the knowledge economy?  

The first question presents the concept of the knowledge 

economy, and the difference between it and information. The first 

question also deals with sub-elements that address:  

A- Types and branches of the knowledge economy, the difference 

between a knowledge economy and a knowledge-based 

economy.  

B - The difference between information and knowledge, as well as 

the difference between information economy and knowledge 

economy.  

C - The transition from information economy to knowledge 

economy. 

The second question presents the most important skills needed 

for teaching and learning based on knowledge economy, through 

sub-elements that address:  
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A- The elements of the knowledge economy. 

B - Conditions and features of knowledge economy.  

C - Characteristics of knowledge economy and knowledge society.  

D- The role of libraries in information and knowledge society.  

E- The advantages and disadvantages of a knowledge economy.  

F- India's experience in building a knowledge economy.  

G- The Arab and the challenges of the knowledge economy. 

The third question presents: the role of teacher and learner in 

the smart school based on knowledge economy, through sub-

elements that address:  

A- The concept of the smart school.  

B- Its objectives.    

C- The advantages of the smart school. 

D - The stages of transition to the smart school.  

E- Teaching and learning Arabic language in a smart school based 

on the knowledge economy.  

F- The reflection of knowledge economy on the curriculum 

elements.  

G- Some of the strategies used in the context of the knowledge 

economy. 

H- The technologies used in the smart school based on the 

knowledge economy.  

I- Assessment methods.  

J- The qualities of teacher and learner in the light of knowledge 

economy requirements.  

K - Obstacles to implementing a knowledge economy in the Arab 

educational environment "smart schools".  

L- How to overcome obstacles to implementing a knowledge 

economy in the Arab educational environment "smart 

schools". 

Key words: knowledge economy - Information economy - 

Smart schools. 

 
 



 تنمية مهارات التعليم والتعلم القائم على اقتصاد المعرفة
 المدارس الذكية نموذًجا() 

 

241 

 :مقدمة
 طرامتقخ  ت  كبيترة والتمت  قتةخ وت ت تطتورات الطويتة تاريكتب فبتر العتالق شتفد 

 فلت  افتمتاد  بعتد فديتدة ا تياجتات لديتب استجدت والمعيشةخ و د وأساليب ال ياةخ
  تغيتر المستتجدة با تياجاتت بلت ال تنافية  لتلبت  الثتورة  تدثت  تت  ملًيتا المرافتة
 أ  ا ت ادًيا المتطورة وكا ة المجتمعاتخ لبثت وما أنماط  ياتبخ جوهري بشكة
 و تد المعلومتاتخ لع تر جديتدة  تف ة لتفتتح ال تناف  الع تر   تف ة تطتوي
 مفاهيمتب مت  الكثيتر غيترت اإلنستا   يتاة  ت  هاملتة الثتورة نقلتة هتذ  أ تدثت

 أ  بعتد منتشترةخ و ويتة الثتورة هتذ  واالجتمافيتةخ ومامالتت اال ت تاديةخ والسياستيةخ
 ت   أ تراد أغلتب  يعمتة لمجتمتع جديتد مكانتب فت  يتكلت  ال تناف  المجتمتع أكتذ

 . والبضامع السلعخ إنتاج    وليس المعلوماتخ
منظومتة  وتمثتة مجتمعتةخ متكاملتةخ المفتاهيق هتذ  والتربيتةخ والتكنولوجيتا الثقا تةخ

 الوجتود مت  را يتة  التة ف  الشاملة الت  تعبر اإلنسانية التنمية    الرميسة الت كق
 و  ور نيةخاإلنسا القدرات      ور األساس    هو ذلو الفقر وفل  اإلنسان خ

 ذلو وكة ال  يةخ والرفاية والتدريبخ التعليقخ ف  سوء الناجق اإلنسان  األداء   
 المعطيتات استتكداق  ت  المجتمعت خ و  تور األداء إدارة  ت    تور فت  نتاجق

 (.21-41.  1122. ابر فبدالمنعق)  عاة ن و فل  والمادية اإلنسانيةخ
الل اق"خ أو " مبدأ فل  تقوق الت  جيةو تميتفاخ التكنولو  العولمة ف ر ثقا ة إ 

 ولكت  جانتبخ كتة مت  الرياح فليفا لتفب نوا ذنا  نفتح أ  فلينا توجب" االنس اق
 . شك يتنا معالق تطمس أ  جذورناخ أو م  تقتلعنا أ  لفا أال نسمح يجب

ــين المعلومــات: مــا الســؤال الول ، ؟مفهــوم اقتصــاد المعرفــة، والفــرق بينــع وب
 السؤال الول عناصر فرعية تعالج:وكذلك يتناول 

أنواع و تروع ا ت تاد المعر تةخ الفترق بتي  ا ت تاد المعر تة واال ت تاد القتامق  -
 فل  المعر ة.

الفتتتترق بتتتتي  المعلومتتتتات والمعر تتتتةخ وكتتتتذلو الفتتتترق بتتتتي  ا ت تتتتاد المعلومتتتتات  -
 وا ت اد المعر ة.

 إل  ا ت اد المعر ة. االنتقاة م  ا ت اد المعلومات -
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 :المعرفة اقتصاد ممفهو  -أوالً 
 يعترا متا   تة العلتقخ والتكنولوجيتا  ت  والمستتمر المتذهةخ للتطتور نتيجتة

 المعطيتات كتة وتضتا رت واجتمعتت خةالمتقدمت التدوة  ت  كا تة بتالتراكق المعر ت 
 فلت  ليست وذ المعر ة  ا ت اد بمففوق يعرا ما الوجود وظفر إل  لذلوخ المؤهلة
 وجتود   ترض وبالتتال   روففتاخ و طافاتفتاخ اال ت ادية بمكتلا األنشطة مكتلا
المرافتةخ وال تنافةخ   طتاع الستابقةخ وهت : الث ثتة القطافتات بتا   إلت  لينضتق

 قطـا  وهـو أال جديتد  طتاع ضتم  تواجتد  ويفترض وجتود خ ليبترم والكتدمات 
 .المعلومات

ــة علــى اقتصــاد المعرفــة فمــن : يعرفهــا لقــد تعــددت واختلفــت الســماء الدال
معلوماتخ ا ت اد الكبرةخ ا ت اد اإلنترنتتخ اال ت تاد الر مت خ اال ت تاد ا ت اد ال

اال تراض خ اال ت اد الشبك خ ا ت اد ال ملموساتخ اال ت اد اإللكترون خ وغيرها 
متتت  األستتتماء وكلفتتتا تشتتتير إلتتت  ا ت تتتاد المعر تتتةخ ونظتتتًرا الكتتتت ا أراء المفكتتتري خ 

بأشكاة مكتلفةخ ومتنوفة كة  ستب  والمفتمي  بموضوع ا ت اد المعر ة  قد فر و 
معتقداتتتبخ وتتتأثر خ و تت  هتتذا المجتتاة ستتوا يعتترا  ستتب متتا جتتاء  تت  برنتتامج األمتتق 

 المت دة اإلنمام .
نتاجفتاخ وتوظيففتا بكفتاءة  ت  جميتع مجتاالت  نشـروقد عرفع بأنـع:  المعر تةخ وان

  النشتتتاط المجتمعتتت خ اال ت تتتاديخ والمجتمتتتع المتتتدن خ والسياستتتةخ وال يتتتاة الكا تتتة
طرادخ ويتطلتب إطراد  أي إ امتة التنميتة اإلنستانية بتإلتر ية ال الة اإلنستانية بت و واًل 

ذلتتو بنتتاء القتتدرات البشتترية الممكنتتةخ والتوميتتع النتتاجح للقتتدرات البشتترية فلتت  مكتلتتا 
 (.1111 )برنامج األمق المت دة اإلنمام خ القطافات اإلنتاجية

 تتمثتتتتة  تتتت  العولمتتتتةخ وانتشتتتتار  أمتتتتا  يمتتتتا يتعلتتتتق بم فتتتتمات اال ت تتتتاد المعر تتتت 
تا تتتتتتتتتب  الشتتتتتتتبكات  ممتتتتتتتا أدت إلتتتتتتتت  ميتتتتتتتادة انتقتتتتتتتاة المعلومتتتتتتتتات بشتتتتتتتكة أستتتتتتترعخ وان

 (.Houghton& Sheehan,2000,2)للجميع
 المعر تةخ وبثفتاخ واستتقبالفا إبتداع إلت  تستع  التت  النشـطة مجمـل هـوأو "

 المجتمتعخ لطبيعتة  فمتب وتطتوير خ وتعظتيق وتنتوير خاإلنستا خ  مستفد ًة إثراء فقتة
 (.42.  1122.) ابر فبدالمنعق "اإلنتاج العمةخ وفمليات كفاءة وميادة والعالقخ

 أنوا  اقتصاد المعرفة: -أ
 :)11-1. 1112.ففاا أبو سر ا ) نوعين إلى المعرفة اقتصاد ينقسم
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 لكتو   knowledge -based economy المعر تة فلت   تامق ا ت تاد - 
 اال ت ادية. القطافات كة    فنب غن  ال  يوًيا المعر ة مقوًما

 أ تتولبخ لتتب  knowledge economy ذاتفتتا للمعر تتة ا ت تتاد- 
 الم ليتةخ توميعتب وشتبكات المغذيتةخ و تنافاتب وتكنولوجياتتب الم وريتةخ

 المعتاراخ و وافتد االكتتراعخ ستبية المثتاة: بتراءة فلت  ويشتمة والعالميتةخ
نتاج ف م خ متلفم وان  .المعلومات ومرا ق وان

 رق بين اقتصاد المعرفة واًلقتصاد القائم على المعرفة:الف -ب
 أي ذاتفاخ المعر ة فمليات با ت اديات يتعلق ما هو:" المعرفي اًلقتصاد -

  يتا مت  ستواءً  والتطتويرخ الب تاخ المعر تةخ وفمليتات إنتتاجخ و تنافة
 إدارة تكاليا أو والتطويرخ الب اخ مثة: تكاليا المعر يةخ العملية تكاليا
 العامتدخ وبتي  مت  جفتةخ وتدريبفق الكبراءخ إفداد أو ةخ واالستشارةخاألفما

 خمثلفتا مجتردة ا ت تادية فمليتة بافتبارهتا العمليتة هتذ  مت  النتاتج إلت  أو
 أكترت جفتة مت  غيرهتا أو الفند يتةخ أو السيا يةخ الكدمة ا ت اديات مثة:

 (.11  خ 1111)فبد الر م  الفاشم  و اممة م مد العماويخ
 اتستاًفاخ ور ابتةخ أكثتر معنت  إل  ين ب :ةالمعرف على القائم داًلقتصا -

 المعر ت خ اال ت تاد مت  متقدمتة مر لتة يعد المعر ة فل   اال ت اد القامق
 األنشتطة مكتلتا  ت  المعر ت  تطبيتق اال ت تاد فلت  يعتمتد أنتب أي

 متع تكنولوجيتا المعلومتات بتي  التتماوج مثتة: واالجتمافيتةخ اال ت تاديةخ
إجتراء  بعتدخ فت  األمتراض تشكي ( مثة: كاالت االتخ عددةمت  طافات
بعتد(خ  فت  المتؤتمرات فقتد بعتدخ فت  واإلنتاج بعدخ ف  الجرا ية العمليات

 الكبرت ال نافية  الدوة والعلقخ المعر ةخ فل  مبنًيا تجعة اال ت اد كلفا
  ت  وستكرتفا التكنولوجيتةخ العلميتة منجتمات الثتورة مت  استتفادت التت 

 يمك  ما أو فل  المعر ةخ المبن  اال ت اد مر لة إل  و لت اخ نافاتف
إلت   تستع  التت  التدوة أمتا المعر ت خ اال ت تاد بعتد متا مر لتة يستم  أ 

للمعر تةخ  وتكتمي  واستتعماةخ ونشترخ واكتستابخ ابتكتارخ مت  المعر تة إنتاج
. 1122. تتابر فبتتدالمنعق( المعر تت  طتتور اال ت تتاد  تت  مامالتتت  فتت 
 11.) 
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رق بــين المعلومــات والمعرفــة، وكــذلك الفــرق بــين اقتصــاد المعلومــات الفــ-ت
 واقتصاد المعرفة:

األ تة   ت  يعتود المعر تة وا ت تاد المعلومتاتخ ا ت تاد مففوق بي  التداكة إ  
 بتي  والتشتاببخ والتتداكة جفتةخ مت  والمعر تة المعلومتاتخ بتي  التمييتم  تعوبة إلت 

 سـنحاول لتذا أكترتخ جفتة مت  عر ت والمنتتج الم المعلومتات خ ك تام  المنتتج
 :لنقاط التاليةل وفًقا بينهما المقارنة
 يميمها ما وهذا تعلقخ و درة إدراوخ  درة ه  ت ديًدا المعرفة :المفهوم حي: من
م تاغةخ  معطيتات إال ليستت التت  بالمعلومتات وهت  تت ست  المعلومتاتخ فت 

 بلوغفتا يمك  المعر ة  أ والمعلوماتخ بي  المعر ةخ الفارق ي بح ومنظمةخ وهكذا
 المعلومتات أمتا المكتستبةخ والتتعلقخ والكبترة والتتدريبخ التعلتيقخ طريتق فت  أساًستا
فبتد التر م  الفاشتم  و تاممة م متد  (النست  طريتق فت  فليفتا ال  توة  تيمك 

 (.21-2خ   1111خ  ليح  س  كلاخ11خ   1111العماويخ 
 الفتداخ  ت  يلتقيتا  ومتةللمعل  اضتنة للمعر تةخ والمعر تة  املتة  المعلومتة
 .الغاية ويتقاطعا    
ت ليتة   ت  العلميتة قامتالطر  بتطبيتق يفتق الذي المجاة هو :المعلومة اقتصاد

 ونشترهاخ المعلومتاتخ إنتتاج فليفتا ينطتوي التت  للعمليتات اال ت تادية الجوانتب
 . منفا و فظفاخ واإل ادة وتجميعفاخ وتنظيمفاخ

  ت  يكتلتا الذي المعلومات بنظاق يعرا ام بينفا  يما األنشطة هذ  تشكةو 
 نظمتب أ تد أو مكوناتتبخ يعتد أ تد المعلومتاتخ التذي استترجاع نظتاق مجالتب فت 
    المعلومات تو ير فل  المعلومات استرجاع نظاق تقت ر أهداا وبينما الفرفيةخ
  ت  المعلومتات تتد ق ي كتق المعلومتات نظتاق  تإ خ معينتة  متة أو معينتةخ مؤسستة
 ككةخ الدول  مستوت فل  أو جغرا   معي خ نظاق    أو معي خ ف موضو  مجاة

 بـدورها تتفـر خ نظتق أساستية ث ثتة إلت  المعلومتات نظتاق ينقستق الت ليتة وألغراض
 الفرعية:  النظم من عدد إلى
 مت  وغيرهتا واالبتكتارخ الب تاخ نشتاط فليفتا ينطتوي التت  الفكريتة العمليتات -2

 .الجديدة ال قامق ف  والكشا المعلوماتخ وسامة إنتاج
 وبثفا. المعلومات هذ  نشر فليفا ينطوي الت  التنظيمية العمليات -1
وت ليلفتاخ  المعلومتاتخ تجميتع فليفتا ينطوي الت  الفكريةخ والتنظيمية العمليات -1

 كا تية إلت  معينتةخ وباإلضتا ة ألغتراض  منفتا اإل تادة وتيستير و فظفتاخ
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 لتتأثير االجتمافيتة يكضتع التنظق مت   كغيتر  المعلومتات نظتاق التكامتةخ  تإ 
فلت   مكوناتتب  تدرة فلت   عاليتتب معتي خ وتتو تا مجتمتع  ت  الستامدة الظروا
 .وظرو ب المجتمعخ هذا معطيات مع التناغق
 والمنظماتخ األ رادخ ر اهية بت سي  يفتق الذي المجاة هو :المعرفة اقتصاد
 تنفيتذ إجتراء ثتق ر تةخالمع وت تميق إنتتاجخ نظتق دراستة طريتق فت  والمجتمعتات

 نظريتة نمتاذج الفترع هتذا يولتد جفتة ومت  النظقخ هذ  لتطوير التدك ت الضرورية 
 العلميتةخ والتقنيتة األدوات يطتور  فتو أكترت جفتة ومت  الب تا العلمت خ كت ة مت 
 الوا ع . العلق مباشرة فل  تطبيقفا يمك  الت 
 :يلي بما يهتم المعرفة اقتصادف
 واستتعماةخ ونشترخ واكتستابخ ابتكتارخ فلت  تشتتمة تت ال :المعرفـة إنتـا  -2

 .المعر ة وتكمي 
 والمتؤتمراتخ واالستشتتاراتخ والتتدريبخ التربيتتةخ إ   : المعرفــة صـناعة -1 

 األنشتطة فت  أمثلتة خ هت R&D والتطتوير والمطبوفتاتخ والكتابتةخ والب تاخ
 .ت وةال فملية تبن  ال ممةخ والت  ال نافات المعر ية فليفا تركم الت 

 :الطبيعة حي: من -7
 يرتكتم  يمتا كترونيتةخاإلل البيانتات  وافتد فلت  يرتكتم المعلومـات مجتمـع

 وستريعة متينتةخ بنيتة ويتطلتب الر ميتةخ المعلومتات نظتق فلت  مجتمـع المعرفـة
  ت  ومومفتة ضتكمةخ معر تة  وافتد وتكتوي  تتد ق المعلومتاتخ تتتيح للتوا ت ت

 متعددة. أماك 
 البيانتاتخ اكتتما   ت  الكمبيتوتر أجفتمة باستتكداق قتقتو  المعلومتات إدارة
 افتمتاًدا تعتمتد  فت  األمترخ لتمق متت  فليفتا ال  وة تيسير سبية    والمعلومات

 والت وية والتعليقخ والتوميعخ والنقةخ للقياسخ القابلة والمعلومات فل  البياناتخ كلًيا
 فلت  ينطبتق أ  كت يم متا وهتذا استترجاففاخ بفتدا بيانتاتخ وبرمجيتات  وافتد إلت 

 .ال ري ة المعر ة
 ولتيس األ ترادخ  وة تتمركم   يا بذاتفا و اممة أشمةخ المعر ة إدارةوتعد 
 فلت  تعتمتد المعر تة  تإدارة خفنا تر  أ تد تمثتة التكنولوجيتا وان  كانت التكنولوجياخ

 المؤسسة    المتو رة المعر ة األ رادخ وفل  فقوة تكم     الت  الضمنية المعر ة
 متو رة وجعلفا المعر ةخ تلو فل  ال  وة بفدا تسفية التكنولوجيا وتستكدق اخهذ
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جديتدةخ  معر تة كلتق ستبية  ت  المشتاركة الفعالتة أجتة مت  وذلتو  راداأل ت لجميتع
 .الممارسات أ ضة إل  والو وة

 فلت  المبنيتة القترارات اال ت تادية بطبيعتة يتعلتق المعلومـات واقتصـاد
 .ذلو غير أو ا تماليةخ أو مؤكدةخ أو كاملةخ إما تكو  المعلومات الت 
 والتطتوير   يتا واإلبتداعخ والتجديتدخ باالبتكتارخ يترتبط المعرفـة واقتصـاد

 .جمًءا منب اال ت ادي اتكاذ القرار ي بح
 :الشبع حي: من -0

م   وهذا المعر  خ المنتج ك ام  مع تتماثة للمعلومات المنتج ك ام 
 :ك ة

 ولكت  يشتعر تلمتس وم خ ال لفمتا لتيس خ والمعر تةالمعلومتات :ملمـوس غيـر -
 .بفما

 .بدو  تكلفة األغلب و   فديدة لمرات استنساكفما يمك  :لالستنساخ قابلة -
المعر تةخ  أو المعلومتاتخ تستتكدق أو تستنست خ فنتدما :لالسـتهالك قابلـة غيـر -

 .تتغير  د  يمتفا أ  م  بالرغق ال تفقد  ف 
 تكلفتة  ت  بتدو  وتنتقتة تت تروخ أ  يمك  المعرفة: وأ المعلومات للنقل قابلة -

 األغلب.
 م  معالجة بكثير أكبر بسفولة المعرفة أو المعلومات معالجة للمعالجة قابل -

 . األكرت األشياء
 اآلثتار معر تة يجتب اال ت تاد هتذا أهميتة متدت لتقيتيق: المعلومـة اقتصـاد آثار -

 اال ت اد. كلففا هذا الت  السلبية واآلثار اإليجابيةخ
 المعر ة وا ت اد المعلوماتخ ا ت اد بي  الفرق يوضح التال  والجدوة

 المعرفة اقتصاد المعلومات اقتصاد
 المؤسسة يشمة مففوق ف  فبارة آلية. وأجفمة أنظمة ف  فبارة
 معر ة جديدة اإلبداعخ وكلق منب: الفدا والمعلومات. واسترجاع البياناتخ  فظ منب: الفدا
 العمليات فل  يعتمد اإللكترونية البيانات ل ف يعتمد
 الر مية المعلومات نظق فل  يعتمد والمشاركة األ راد فل  يعتمد
 ال ري ة المعر ة فل  يعتمد الضمنية المعر ة فل  يعتمد

(11-1 . 1112.سر ا  أبو ففاا)  
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 : information :المعلومات تعريف
 أو بالشت ء تت تة التت  لمضتامي وا والمعتاراخ والتدالالت البيانتاتخ جملتة
 مففتوق توضتح إذ  بتبخ  المعلومتات بتعر تبخ والعلتق وتستافد المفتمتي  الموضتوعخ
 استكداماتبخ ووظامفب. وتبي  وك ام بخ سماتبخ  در خ وتوضح وتعطيب الش ءخ

للمتلق   المعر ية ال الة م  يغير الذي الش ء ذلو هو " :قاسم حشمت تعريف
  ت  (التلقت  بفتا يتتق التت  ال استة كانتت أًيتا أو المستتمعخ وأ المشتاهد أو القتار (

 ".ما موضوع
الموســوعي لمصــطلحات المكتبــات،  للمعجــم وفًقــا وتعــرف المعلومــات

 الستعماة أو معي  هدا لت قيق معالجتفا  تمت الت  البيانات ه  والمعلومات:"
 أو ت ليلفاخ عدب  يمة لفا أ بح الت  البيانات أي اتكاذ القراراتخ ألغراض م ددخ

 وتسجيلفاخ ونشرهاخ تداولفاخ يمك  والت  معن خ شكة ذي    تجميعفا أو تفسيرهاخ
 ."شكة أي رسمية و   غير أو رسمية  ورة    وتوميعفا
  KNOWLEDGE: المعرفة
 والت ورات واأل كاقخ والمفاهيقخ والمعتقداتخ المعان خ مجموفة أساس ه 
 الظتواهرخ متكتررة  لففتق لم تاوالت نتيجتة اإلنستا  تتكتو  لتدت التت  الفكريتة
 طويلتة ودراسة ومعلوماتخ كبرةخ أو ر يد   يلة تمثة ببخ الم يطة واألشياء
 .معي  و ت    ما شك  يملكفا

تجمعتتخ  التت  المعلومتات مفتردات :   تيلةعلـى أنهـا وتعـرف المعرفـة
 .منظمة متماسكة بنية بينفا  لتشكة  يما وتكاملت
 جمع وبعد المعلوماتخ إل  البيانات ن ة جمع بعد بأن ستنتجي هذا وم  

 ."المعر ة إل  نرتق  المعلومات
 :والمعرفة المعلومات إذن الفرق بين

 أمتر  المعر تة لل قتامقخ تمثيتة فمليتة هت  المعر تة أ  أكسـفورد يترت
 مستألة  فت  يستتعملفاخ شك تيتب  ت  تتجستد  فت  بالنستبة لننستا  شك ت 
 ويمكت  فامتةخ ذلتو مت  العكتس  ف  فلت  ماتالمعلو  أما ك و يةخ شك ية
 .فليفا ال  وة

 بت  أي أهميةخ منفا أكثر ليست لكنفا المعر ةخ م  أساسية أكثر المعلومة
 معلومة. ت ور يمك  معر ة ب  العكس لك  معر ةخ يست ية ت ور معلومة
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 .المحاكمة العقلية+ المعلومات= المعرفة
 :المعرفة اقتصاد إلى المعلومات اقتصاد من اًلنتقال- 

التدوة ال تنافية  ومجتمعتات ا ت تاديات فاشت الماض  القر  ثمانينات منذ
 (:11-41-21خ   1111)م مد جماة درويش. تي كبير  فرتي  و ع فل 

 المتوارد فلت  مبنيتة ومجتمعتات ا ت تاديات مت  بانتقالفتا وتتعلتق :الولـى
 إلتت  الفرميتتة التنظتتيق وأشتتكاة ال تتنافيةخ الماديتتةخ والمعتتدات

 والمعطيات المعلوماتخ والبياناتخ م  تتكذ ومجتمعات ا ت ادياتخ
 .العمة    للتوميع وأداة الثروةخ إنتاج م در ال مادية

فلت   مرتكتمة جديتدة أنمتاط إلت  الدوة لذات التدريج  بالت وة  ترتبط الثانية:
 القدرات البشرية    واالستثمار التكنولوج  واإلبداع العلم خ الب ا
 .بعد ف  الشبك  عمةوال

 بتة المجتردةخ المعطيتات أو الكتاق المعلومتات فلت  كبيترة المراهنتة تعتد لتق
 بنيتا  هيكلتة إلفتادة والبيانتات  المعطيتات ذات ت تريا فلت  غتدت مبنيتة
 والثقا يتة واالجتمافيتةخ اال ت تاديةخ الُبنت  الثتروة  ولتمكتي   ت  للميتادة اإلنتتاجخ
 (.112. 1121 .م مد أنس أبو الشامات( منفا

مت   التدوة ذات انتقتاة    اإلسفاق شأنفا م  ال الية التكنولوجية الطفرة إ 
 مجتمعتات إلت  ثتق معلوماتيتةخ مجتمعتات إلت  مجتمعتات مرافيتةخ واستتكراجية

بت ء التكنولتوج خ واإلبتداع العلمت خ الب تا فلت  شتريطة المراهنتة للمعر تة  وان
 .رفاية يست ق م  ما المستمر التكوي  فن ر
 أيًضا لك و  التنميةخ نماذج    النظر إفادة هو األساس  المدكة أ  بدووي

 بالتعليق والتوا ة التدريس بنظق إما ليس( والتعليمية التكنولوجيةخ    السياسات
 بمأم . تدريج  النتقاة الموضوفية ه  الرا عة العال (خ الت 

 عر يتةم  تنافات متع  عتً   يتعامتة  تار العتالق أ  " دكـر بيتـر " يترتو  
  د إل  أداتفاخ البشري والعقة األوليةخ موادها والبيانات األ كار منتجاتفاخ تكو 
 .المعا ر واالجتماف  اال ت اديخ للنظاق المكو  الرميس المعر ة باتت
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الســـؤال الثـــاني: أهـــم المهـــارات الالزمـــة للتعلـــيم والـــتعلم القـــائم علـــى اقتصـــاد 
 المعرفة:

 (:141.  1112.الشمريخ ناديا الليث )هاشق  المعرفة اقتصاد عناصر -أ
 المعر تة ا ت تاد لتدفق  افتدة  أكبتر هتو المجتمتعإ   مؤيدة: بشرية قوة  -2

 مردود   إ  لفا  مؤيًدا كا   كلما ثمارتفاخ م  لفا والمستفيد المستفلو  فو
 التقدقخ واإلبداع. نا ية م  إيجابًيا سيكو 

 لنمتو البيمتات  ضتةأ يعتد المجتمتع ذلتو تتوا ر إ  مـتعلم: مجتمـع وجـود -1
ذا  المعر تة ا ت تاد  تإ  التتعلقخ  تر  تتفيأ للشتباب لق ا ت اد المعر ةخ وان

  وة.التطورات المرج ف  ًرامتأك سيبق 
 المتقدمتة المنظومتة هتذ  تتو ر إ  :فاعلـة وتطـوير بحـ: منظومـة تـوافر -1

 يعنت  بغيرهتا ألنتب المعر تة  ال ت تاد الضترورية المتطلبتات أ تد يشتكة
 والتقويق والتطوير. والتوجيب التكطيط غياب

 فلت  و تدرة معر تةخ لتديفق يكتو   أ وصـناعها: معرفـة عمـال تهيئـة -4
 المعر  . المجاة    والربطخ واالبتكار التساؤةخ

 بتروم    يتا إ انتقاة وسامة إل  ت تاج المعر ة إ  لإلنترنت: الوصول -1
 الو وةو  التوا ة وسفولة باإلنترنتخ وجود  ارتبط المعر ة مففوق ا ت اد

 ف ر متطلبات تنفيذ ن و الكطوات كة ذلو ت ققت كة ت قق  إذا إليبخ
 .المعر ة

 التتعلق مجتمتع ثقا تة لنشتروذلتو  :العالم أنحاء في الخرين مع التواصل -1
 المعر تة تأكتذ وبفتذا المكتلفتةخ االجتمافيتة المؤسستات وتطبيًقتا  ت   كتًرا

 أوثق.  وتعدد أكبر م دا ية
دافمتتتة تتمثتتتة  تتت  الكتتتوادر المدربتتتة ذات المستتتتوت بنيتتتة ت تيتتتة مجتمعيتتتة   -1

 العال  م  التأهية.
 :(12 . 1122فبدالمنعق.  ابر) شروط ومالمح مجتمع المعرفة

 .ضما  ال ريات األساسية - .إط ق  رية التعبير -
 ضرورة ال شد المجتمع  والتكتة الثقا  .  - .وجوب المشاركة الجمافية -
  .أهمية التكامة المعر   -

 لمتا منطقت  ت تور وضتع يمكت  المعر تةخ مجتمتع م متح إلت  و تةالت و بة
 .المعر ة لمجتمع التنظيمية يسم  بالبيمة
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 فيمـا المعرفـة، مجتمـع ومعـالم مالمـح، بلـورة يمكـن سـبق مـا ضوء وفي
 :يلي
أساس  فل  تقوق معلوماتية ت تية بنية إنشاء ك ة م  المعلوماتية المنفعة -2

 المعلومتات شتبكات  تورة  ت  النتاس لكتة المتا تة العامتة اآلليتة ال واستب
 .المجتمع رمم بذاتفا ه  ست بح الت  وبنوو المعلومات المتعددةخ

 البنتاء فلت  ستتفيم  التت  المعلومتات  تنافة هت  القامتدة ال تنافة -1
 .ال ناف 

بإبتداع  تتسق بمر لة ستتمثة المعر ة مجتمع م  متقدمة درجة أفل  ت قيق -1
 هتو منفتا النفتام  والفتدا  عالتةخ ريتةجماهي مشتاركة كت ة مت  المعر تةخ
 سريعة بكط  اآل  يجرت ما وهو الكون خ المعر ة الكامة لمجتمع التكوي 

 .فالمًيا شبكة اإلنترنت استكداق ك ة م 
 الت تنيع ثتورة كلفتتب متا تم تو أ  فلت   ادرة ستكو  المعلومات تكنولوجيا -4

 بفا ينعق نظيفة يمةب تقدق وبالتال  وأك  يةخ وا ت ادية بيمية مشك ت م 
 .المعر ة مجتمع

 متعتددة  متات المعا ر المعر ة مجتمع    يتواجد المستفيدي :  مات تعدد -1
 وبرامجفتاخ وب وثفتاخ كططفتاخ  ت  منفتا واإل تادة المعلومتاتخ متع تتعامتة

 وطبيعتة ومستتوااتفاخ و قًتا لتك  تاتفاخ المكتلفتة وأنشتطتفا ودراستاتفاخ
 :فرعية فئات أربع إل  قسمو نوي أفمالفاخ

 ).وجامعوها المعلومات منشمو (المعلومات منتجو-
 (.ويستكدمونفا المعلومات يستقبلو ( المعلومات مجفمو-
 (.المتلق  إل  المنشأ م  المعلومات ينقلو )  المعلومات مومفو-
 .)المعلوماتية لألنش ة التكنولوجيا فل  تقوق) المعلومات بيمة-

 ور يتةخ ال أوفيتة فلت  المنتجتة لمعلومتاتا كميتات مطتردة ب تفة تتمايتد -1
 واأل ترا  الضتوميةخ الفيتديوخ وأستطوانات الممغنطتةخ كاألشترطةخ واأل ترا 

 طبيعتة فلت  ذلتو ستينعكس وبالتتال  غيتر التقليديتةخ األشتكاة مت  وغيرهتا
 .وشكلب التعليق

 التقنيتات استتكداق طريتق فت  وتتدار المعا ترةخ المعلومتات أجفتمة تتنظق-1
 فمتً   تتطلتب والتت  التقليديتةخ الميكنتة أو اليدويةخ المفاق م  داًل المتطورةخ ب
  متوا ً .



 تنمية مهارات التعليم والتعلم القائم على اقتصاد المعرفة
 المدارس الذكية نموذًجا() 

 

211 

 :خصائص اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة أهم
(خ 11خ   1112( )هاشق الشتمري وناديتا الليثت خ21:11خ  1114سلما  سلما خ)
أ متتد فبتتد ) (24   خ1111(خ )منتت  فمتتاد التتدي خ121  خ1112 رب تت  فليتتا خ)

.  : 1114خ )يوستتتتا  متتتتد اإلبتتتتراهيقخ (12خ  : 1111د ت أيتتتتوبخ التتتتونيسخ متتتت
211-211:) 
يتستتق ا ت تتاد المعر تتة بالقتتدرة فلتت  توليتتد واستتتكداق المعر تتةخ أو بمعنتت  أكتتر   -2

 .القدرة فل  االبتكار
االستتتتكداق الكثيتتتا للمعر تتتة العلميتتتة والمعر تتتة العمليتتتة المتطتتتورة فاليتتتة التقنيتتتة  -1

 .ت ادي لت قيق أفل  نتامج متو عةوتوظيففا    أداء النشاط اال 
 االستثمار    الموارد البشرية بافتبارها رأس الماة الفكري والمعر  . -1
المستتتا ات ال تمثتتتة أي فتتتامق أمتتتاق فمليتتتة التنميتتتة اال ت تتتادية أو التوا تتتة أو  -4

 التعليق أو نجاح المشروفات أو االندماج الكامة    المجتمع بشكة فاق.
يد لكا ة األ راد بمتا يُمكت  كتة  ترد مت  اتكتاذ القترارات المعر ة متا ة بشكة متما -1

 مجاالت ال ياة كا ة. ب ورة أكثر  كمة   
كتتة  تترد  تت  المجتمتتع لتتيس مجتترد مستتتفلو للمعلومتتاتخ ولكنتتب أيًضتتا  تتانع أو  -1

 .مبتكر
ا ت تتتاد المعر تتتة ا ت تتتاد منفتتتتح فلتتت  العتتتالقخ ألنتتتب ال يوجتتتد ا ت تتتاد يمكتتت  ا   -1

و أو يستتتورد المعر تتة الجديتتدة متت  األكتتري خ وهتتو ي تكتر المعر تتة دو  أ  يشتتار 
أمتتر  تتت  غايتتة األهميتتتة  أل  اال ت تتتاد المبنتت  فلتتت  المعر تتة يقتضتتت  ضتتترورة 

 تشجيع االستثمار    المستقبة.
فتتادة التتدريبخ التتت  تضتم  للعتتاملي   -2 يعتمتد فلتت  التتعلق والتتتدريب المستتمري  وان

 مواكبة التطورات الت  ت دا    ميادي  المعر ة.
 عية فمليات الب ا والتطوير كم رو للتغيير والتنمية.تف -1
ارتفتتتتتاع التتتتتدكة ل تتتتتناع المعر تتتتتة كلمتتتتتا ارتفعتتتتتت متتتتتؤه تفق وتنوفتتتتتت كفايتتتتتاتفق  -21

 وكبراتفق.
يملو القدرة فل  االبتكار وتوليد منتجات  كرية معر ية جديدة لتق تكت  األستواق  -22

 تعر فا م   بة.
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 يا يقوق ا ت تاد المعر تة   توظيا تكنولوجيا المعلومات واالت االت بفافلية -21
فلتت  االستتتكداق الواستتع والمكثتتا للتقنيتتة ال ديثتتةخ وأنظمتتة المعلومتتات الر ميتتة 

 فبر الشبكات السريعةخ واإلنترنتخ واأل مار ال نافيةخ والبرمجيات.
أنتتتتب متتتتر  شتتتتديد الستتتترفة والتغيتتتترخ يتطتتتتور لتلبيتتتتة ا تياجتتتتات متغيتتتترةخ ويمتتتتتام   -21

إذ ال توجتد  تواجم للتدكوة إلت  ا ت تاد المعر تةخ  باالنفتاح والمنا سة العالميتة 
 .بة ا ت اد مفتوح بالكامة

ارتباطب بالذكاء والقدرة االبتكارية وبالكياةخ وبالوف  اإلدراك  بأهميتة االكتتراع  -24
 .والكلق والمبادأة الذاتية والجمافية

 يت تتا ا ت تتاد المعر تتة المقتتتر  بالتقنيتتة الر ميتتة بقدرتتتب الفامقتتة فلتت  االنتشتتار -21
    دوة العالقخ وتكطيب ال دود.

االفتمتتتاد فلتتت  القتتتوت العاملتتتة المؤهلتتتة والمتك  تتتة والمدربتتتة فلتتت  التقنيتتتات  -21
 الجديدة.

)فبد  تجدد ال اجة إليب والطلب فل  منتجاتب المعر ية الت  تدكة    كة نشاط -21
خ منتت  فبتتد الظتتاهرخ 41-41خ   1111التتر م  الفاشتتم  و تتاممة م متتد العتتماوي

 (.11.    1111اود سلما (خ جماة د1111
 :المعرفة لمجتمع الثقافية الخصائص -أوًلً 

 :يل  ما المعر ة لمجتمع الثقا ية الك ام  تتضم 
 :الكونية الثقافة-أ

وذوبا   المكا  تو د إمكانية بسبب  المعر ة مجتمع    الكونية الثقا ة تتشكة
 اجتمافيتة ثقا تة كتوي لت بينفتا  والتوا تة المكتلفتةخ والثقا تات التدوة بتي  الفتوارق
 الثتورة  يتا إ  العالميتة  الثقا تة تكتوي   ت  كبيتًرا دوًرا اإلنترنتت أدتو تد  فالميتةخ
 والنفستية االجتمافيتةخ شتملت العلتوق بتة الطبيعيتة فلت  العلتوق تقت تر لتق المعر يتة
 الجامعتة ظفتور فت   ضتً   للدراستات والت ليتة المجتمتعخ والثقا تات  كضتعت
 معي . بمكا  األ راد غير م دد جميع بي  ال وار لي بح  (اال تراضية

 :العولمة-ب
 والمجتمعاتخ الدوة بي  والثقا   والتجاريخ اال ت اديخ االنسياب بفا يق د
 ليستت وهت  )الرأستمالية)المتاة  رأس ستوق اتستاع تشتكيلفا فلت  سافد وه  ظاهرة

 أبترم  مت العولمتة وتعتد التتاري خ فبتر المجتمعتات  قتد فر تفتا جديتدة ظتاهرة
  يتا المجتمعتات  بتي  الفعتاة التوا تة المعر ة بفعة لمجتمع الثقا ية الك ام 
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 المكتلفتة للمجتمعتات كترونت إل تراو  إلت  أدت ممتا  تغيرة  ريتة العتالق أ تبح
 مجتمتع  ت  والجغرا يتة السياستية ال تدود ت شت  بفتا وال تنافيةخ ويق تد الناميتةخ
 بتي  السياستية بال تدود يعتترا ال الم ف مجتمع توجد أ  م  شأنفا والت  المعر ة
 .الدوة
 :اإللكترونية الحكومة - 

ال يتاة   قتد  مجاالت مكتلا    تغيرات م  المعر ة مجتمع يتطلبب لما نتيجة
 لتواكتب  إلكترونيتة  كومتات إلت   كومتتب ت ويتة ضترورة إل  الدوة بعض تنبفت

 معلومتات  وافتد ببنتاء العتالق  ت  ال كومتات م  العديد  امت لذلو هذ  التطوراتخ
 تقـوم والتـي خاإللكترونيتة ال كومة إل  الدوة بعض كا ة بفا وبالت والت وطنية
  :منها أساسية مبادئ على

 ال كومتة وجعتة المتواطني خ ا تياجتات  تاوة المتمركتمة الكتدمات بنتاء
 .للجميع وتوا رها الشبكات شمولية إل  باإلضا ة متا ة للمواطني خ وكادماتفا

 :الرأي عن التعبير حرية-د
ذلتو  ويتتق فت  الترأيخ التعبيتر  ريتة بتإط ق والر مت  العلمت خ التقتدق ا تترا 

  ريتات مجتاة  ت  ويمدهتر ينمتوخ اإلبتداع مجتاالت شتت   ت  بتإط ق ال ريتات
 التعبير.

 :المعرفة لمجتمع اًلقتصادية الخصائص -انًياث
 :يل  ما المعر ة لمجتمع اال ت ادية الك ام  تتضم 

 :المعرفة داقتصا -أ
 وتوظيففتا   يفتا والمشتاركة المعر تة فلت  بال  توة يفتتق التذي اال ت تاد
 مت  كت ة االستتفادة مت  وأنشتطتفا مجاالتفتاخ بكا تات ال يتاة لت ستي  نوفيتة

 المعر تةخ فلت   الًيتا اال ت تاد ويعتمتد المكتلفتةخ وتطبيقتات المعلوماتيتة اإلنترنتتخ
 الم تدر يعتد ولتق المكتلفتةخ التوا تة والبرمجيتاتخ ووستامة كال استوبخ وأدواتفتا
 الم ترو هت  اإللكترونية  التجارة بالمعلوماتخ الماة اال ت اد رأس لنمو األساس 
 .لمجتمع المعر ة اال ت ادي لنمو األساس 
 :اإللكترونية المهن -ب
 لأل ترادخ المفنت  التغيتر فلت  كبيتر  تد إلت  يعتمتد المعر تة مجتمتع ظفتور إ 

 الواليات    لو ظ و د واالبتكارخ المتعمقخ كالففق منفق: بةالمطلو  وأنواع المفارات
 النستبة هذ  ترتفع بينما كبير بشكة تنكفض المرافة    نسبة العاملي  أ  المت دة
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 متا أهتق ومت  ،Knowledge workers) المعر تة فمتاة(المعلوماتيتة  مجتاة  ت 
 مع والتواصل ةخالعم فل  بقدرتفق يتميمو  أ راد مجتمع ما هق    اال ت اد يميم

 :محدد مجال في المعرفة
 كلتق فلت  باإلضتا ة الفكريتةخ الملكيتة و تق المكتاطرةخ والتنتا س المعر تة 
 والسرفة والتغيير. الوظيفةخ
 إنستا  إفتداد إلت  تستع  المستتقبلية التربيتة أ  ي  تظ ستبق متا فلت  بنتاءً و 

 ويتنبتأ  ولتبخ اي تد متا نقتد مت  ليتمك  المجتمع  بناء    ودورها يؤم  بالمعر ةخ
 يتتمود أ  البتد لتذلو الثقا تاتخ متعتدد فتالق ظتة  ت  ستي دا بالمستتقبة بمتا

خ كتا  طتابع ذات موا تفات وهت  المعر تة مجتمتع   بفتايت لت  التت بالموا تفات
 كا  نوع توا ر إل  ت تاج وه  وأساليب جديدةخ ووسامةخ أدواتخ تتطلب ومتميم

 الع ر ومقتضياتب. اظرو  مع يت ءق بما والتدريب التعليقخ م 
 دور المكتبات في مجتمع المعلومات والمعرفة:

تؤدي المكتبات دوًرا مفًما    بنتاء مجتمتع المعلومتات و دفمتب و يظفتر ذلتو 
م  ك ة أنفا تمثة نقطة الربط بي  البا تا فت  المعلومتات ومت  هنتا تتأت  أهميتة 

 التالية: المكتبات وكمثاة فل  ذلو المكتبة العامة الت  تظق األهداا
 تتتدرة الجميتتتتع إلتتتت  النفتتتاد إلتتتت  المعلومتتتتات والمعر تتتة بافتبارهتتتتا مفتو تتتتة للجميتتتتع  -

 ب را النظر ف  الجنس أو المستوت.
تتؤدي دوًرا أساستًيا  ت  التتعلق والتعلتيق بجميتع مستتوااتب وذلتو مت  أجتة اكتستتاب  -

 والمعارا ال ممة لففق المجتمع.خ المفارات
األ تتتتراد متتتتدت ال يتتتتاة بافتبارهتتتتا مفتو تتتتة  هتتتت  المركتتتتم التعليمتتتت  التتتتذات  لجميتتتتع -

 للجميع.
ال تستتتتمح بانتفتتتتاو خ و تتتتتؤدي دوًرا  تتتت  أمتتتت  المعلومتتتتات و مايتتتتة الملكيتتتتة الفكريتتتتة -

 ال قوق الشك ية الكا ة بأ راد المجتمع.
دراو مكتلتتا  ختشتتجع فلتت  ال تتوار بتتي  الثقا تتات - وتأكتتد تنوفتتب متت  كتت ة  فتتق وان

 المعتقدات.
 جميع أشكالفا لجميع المواطني .تعمة فل  إتا ة المعلومات ب -
 مركم و وة فاق ي توي فل  منا ذ و وة فامة للمواطني . -
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 في بناء اًلقتصاد المعرفي: تجربة الهند
  من أهم عوامل نجاح التجربة الهندية:

ونق  فمالتفا     خنمو الطلب العالم  فل  البرمجيات مع ظفور اإلنترنت-2
 العلمتتاء والتكنولوجيتتو  الفنتتود المفتتاجرو  أمريكتتا وأوربتتا لتلبيتتة هتتذا الطلتتبخ 

بطرامتتق مباشتترة وغيتتر مباشتترة  تت  تنميتتة أستتفموا إلتت  أمريكتتا وبريطانيتتا التتذي  
ودفتتق إنشتتاء مؤسستتاتفا  تت  أرض التتوط   خالطلتتب فلتت   تتنافة البرمجيتتات

 وتشفد الفند  الًيا تراجًعا    ظاهرة هجرة األدمغة. 
 .يةممة    مد  الفند الرا توا رت ظروا اجتمافية وا ت ادية م  -1
 ال فوة الفندية ذات التعليق الرا   تجيد اللغة اإلنجليمية. -1
 نجاح الفند    و ت   ير  بسبب دفق ال كومة     نافة البرمجيات.-4
دفتق الواليتتات المت تتدة للفنتتد  تت  إطتار مكططفتتا اإلستتتراتيج  لمنطقتتة جنتتوب -1

ان  وكلتتق منتا س إ ليمت  للمتتارد أستيا التت  تميتة إلتت  أضتعاا الجتار الباكستت
 ال ين .

تطتتتوير كمبيتتتوتر ركتتتي  التتتثم  ستتتفة االستتتتكداق بواستتتطة المعفتتتد الفنتتتدي -1 
 .للعلوق بمشاركة شركة كا ة    بنغالور

مكتتتتتب للنتتتداء العتتتتاق ومراكتتتم كتتتتدمات االت تتتاالت الم ليتتتتة   21111إنشتتتاء -1
 إلتا ة كدمات التوا ة الفاتف  للقرت الفندية. 

 يتا يقتوق   قب    الجدار( وهتو مثتاة نمتوذج لنبتداع االجتمتاف مشروع )ث-2
فلتت   كتترة جريمتتة ومبتكتتر  لنشتتر مجموفتتة الكمبيتتوترات  تت  بعتتض  تترت الفنتتد 
الفقيتترةخ تثبتتت  تت  الجتتدرا  وتتتمود بع تتا ت كتتق شتتبيفة بتلتتو المستتتكدمة  تت  
برامج األلعاب ب ورة تغري العامة كا ة  غار الس  إل  م اولتة التفافتة 

خ و د مكنفق ذلو م  اكتساب المفارات األولية للتعمة مع الكمبيتوتراتخ معفا
رهاب الكمبيوترات لدت البستطاء واألطفتاة التذي  لتيس لتديفق أي  وكسر فقدة

و ت   خوالتتعلق باالكتشتاا خكلفية ف  الكمبيوتر م  ك ة اال تكاو المباشتر
يتتتوتر يشتتتغلو  الكمب ي   متتتة كتتتا  أطفتتتاة القتتترت المت مستتت غضتتتو  ستتتافات

 ويدكلو  الن و  ويت ف و  اإلنترنت.
ف وة فل  بعض التطبيقات خ تطوير م توت بعض البرمجيات باللغة الفندية-1

 خلكدمة الجمافات الم ليةخ مثة: استكداق نظق الكمبيوتر    تجميتع األلبتا 
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و  ر رؤؤس الماشية ورفاية النساء الفقيرات    العشواميات اإلس مية  ت  
 مدينة دلف .

ال يمكتت  أ  نغفتتة  تت  مقتتاق ا ت تتاد المعر تتة اإلنجتتام الضتتكق التتذي  ققتتتب -21
 تتتتنافة الستتتتينما الفنديتتتتة التتتتت  كانتتتتت تفتتتتوق  تتتت   جتتتتق إنتاجفتتتتا وروادهتتتتا 

 استديوهات هوليود.
  العرب وتحديات اقتصاد المعرفة:

 ن اًلهتمام العربي بصناعة المعلومات ينحصر في دعامتين:إ
كات المعلوماتخ و نافة اإللكترونيتات الد يقتة  نافة البرامج والتوا ة بشب

متتتتتت   يمتتتتتتة االستشتتتتتتارات  ٪21فلتتتتتت  أ   وأجفتتتتتتمة ال استتتتتتبات اآلليتتتتتتة .هتتتتتتذا  ضتتتتتتً  
 والت ميمات    فالمنا العرب  يوكة إل  بيوت الكبرة األجنبية.

 ودالعربيـة فـي مجـال المعلوماتيـة يعـ لعل غياب التبادل الفقي بين البلدانو 
 زها:إلى عدة أسباب من أبر 
 -غياب السياسة الوطنية -الموارد البشرية والمادية لة  -ضعا البن  الت تية

 م دودية  جق السوق العرب .
 :مميزات اًلقتصاد المعرفي

 (خ141خ   1112الشتتتتتمريخ( )هاشتتتتتق 11.   1112)م متتتتتود فتتتتتواد الميتتتتتادات.  
   (.11-11  1111) ليح  س  كلاخ  (خ211.  1112)نجق فبودخ

عتتتان  متتت  مشتتتكلة النتتتدرة بتتتة هتتتو ا ت تتتاد المتتتوارد التتتت  يمكتتت  ا ت تتتاد ال ي -2
استتتتمرار ميادتفتتتا فبتتتر االستتتتكداق المتمايتتتد للمعلومتتتات والمعر تتتة  أل  أ تتتوة 
المعر تتة أ تتوة ال نفاميتتة يمكتت  أ  تبقتت  طتتويً  وتوليتتدها بتت   تتدودخ بعكتتس 

 ق.المادية الت  تستفلو باالستكدا األ وة
 ني  الضريبية والقيود الجمركية. ت اد ي عب  يب تطبيق القواا -0
أسعار المنتجات الت  تتضم  كثا ة أفل  للمعر ة تنكفض أسعارها ف  تلو -1

 الت  ال تستكدق كثا ة معر ية.
 يمة المعر تة ذاتفتا تكتو  أكبتر  ينمتا تتدكة  ت   يتم التشتغية ونظتق اإلنتتاج -4

 .رر  ينما تظة  بيسة    فقوة البشوبالمقابة  إ   يمتفا ت بح  ف
 عيوب اقتصاد المعرفة:

ات منكفضتة جتًدا ال تكتاد تتذكر تتؤدي إلت  مستتواكفتض التكلفتة الجديتة إلت  -2
كفتتض االستتعار وبالتتتال  تتتؤدي إلتت  كفتتض األربتتاح للشتتركات القاممتتة فلتت  
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المعر تتة  تت  أ يتتا  كثيتترة وال يستتتثن  متت  ذلتتو اإل الشتتركات الك  تتة للمعر تتة 
لتفتتترد المعر تتت  ومتتت  ثتتتق  تتترض ربتتتح الجديتتتدة التتتت  معر تفتتتا تعطيفتتتا  ر تتتة ل

 الم تكر ولو لفترة   يرة.
 إ  أ وة المعر ة  ابلة ل ستنساخ. -1

صـاد السؤال الثال:: دور المعلم والمتعلم فـي المدرسـة الذكيـة القائمـة علـى اقت
 ؟المعرفة

 كلق يفدا والذي التعليق العاقخ لتطوير كأساس  الذكية المدرسة مففوق ظفر
 وكذلو والمعلمي خ والمدرسةخ وأولياء األمورخ الطلبةخ م  جانسومت متكامة مجتمع
 واالت تاالت  المعلومتات فلت  تكنولوجيتا ارتكتاًما التبعض بعضتفا المتدارس بتي 

 أكثتر أجيتاة تكتريج الشترحخ والتربيتةخ وبالتتال  ووستامة التعليميتةخ العمليتة لت تديا
 .وا ترا ية مفارة

األجفتمة  تقتديق  ت  الكتا  القطتاع لت ف يعتمتد الذكيتة المدرستة مففوق أ  كما
ممتا  التعليميتة والمنشآت المدارس لكدمة الفن   والدفق المتعددة والوسامط والمعدات

ا ترا ت   بشتكة كتدماتفا تقتدق التت  المتك  تة بالشتركات التوطن  اال ت اد ييغذ
المشروع  هذا ظة    جديدة فمة  ر  إيجاد يتق وبالتال  المشروعخ لكدمة متميم
 .الرا   وم الق

فتالق  يغتمو بتدأ جديتد بم تطلح الفضتامية والقنتوات ال  ا تطالعنا ما اكثيرً  
م تطلح  وهتو التعليميتةخ والمؤسستات وال كومتات األستر مت ا تر يبً  ووجد خالشباب

 تستاؤالت هنتاو ولكت  اسـكول"، اسـمارت" باستق فر تت التت  ة"الذكيت المدرستة"
 غيرها ف  يميمها الذي الش ء هو وما ةخالمدرس هذ  مغمت ف  واستففامات كثيرة

 الفلستفة ومتا تقدمتب؟ التذي والجديتد الذكيتة المدرستة معنت   متا خ؟بقيتة المتدارس مت 
 لكريجيفا؟ تريدها الت  وال ورة بالذكاء ات فت الت  المدرسة هذ  ليفافتقوق  الت 
 زيـامالي  ت  تجربتفتا بعتد المتكلفتة العتالق دوة معظتق  ت  رواًجتا هتذ  الفكترة وال تت
 .الفكرة  ا بة

 للترجمتة نتيجتة الذكيتة المدرستة كلمتة وجتاءت Smart كلمتة ليستت وهت 
 وأكتذت والتعتاريا االكت ا تاتخ مت  مجموفتة وه  بذاتفاخ لكلمة  اممة ال ر ية

 specificم تددة   ياستفاخ يمكنMeasurable بترتيب:  رً ا م ددة كلمة كة م 
 وا عيتة Realistic الت قيتقخ ممكنة Achievable  بترتيب ممن  معي  Timedو
 (.11-24.   1122  ابر فبدالمنعق.)
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ذا Smart مشتكلة وهتذ  كلمتة   تارت االكت ا تات هتذ  بدايتة جمعتت وان
ت متة  أنفتا هتذا ومعنت  شتامعةخ أكطتاء  ت  الكثيتري  يو تع ممتا ال ر يتة التترجق

  ت  ءذكتا وكلمة المدارسخ م  النوع هذا مثة    توا رها يجب معينة موا فات
 اإلنجليميتة  Intelligence ترجمتة أ ضتة أ  نتيجتة الترجمتة جتاءت اللغتة و تد

  الذكية األسل ة ف  نسمع المم  م   ترة ظللنا هنا وم  ذكيةخ كلمة ه  تعن 
Smart  األسماء هذ  كرأ إل  الذكية والقنابة الذكيةخ لكلمةخ واألهداا. 

العاقخ  التعليق لتطوير غة  ي بافتبارها الذكية المدرسة مففوق  كرة وظفرت
 مت  يشترب معا   جية تكريج تضم  و ت  متكامةخ مجتمع كلق يفدا الذي

  فت  المتدارسخ بقيتة فت  مكتلفتة بمفتاهيقخ ومعتايير التكنولوجيتا ال ديثتة  توض
 القيمة مففوق تطبيق ك ة م  التعليمية العملية العال     باألداء تتميم مدرسة

 .اإلضا ية
 متدير" موتـديمور بيتـر "البرو يستور مففتوق األداء فنتد ةفاليت والمدرستة 
 متا تقدًما يفوق الط ب  يفا ي قق المدرسة الت  ه  لند  بجامعة التربية معفد
 وبتذلو بفتاخ الم يط المجتمع بينفا وبي  المعلومات بتبادة وتتميم تو عبخ يمك 
 االستتفادة لتةوم او  الفتردخ وشك تية التعلتيق  ت  ثتورة Smart ت الت المدرسة تعن 
 نجتاح فلت  العتالق فيتا   ت  شتاهد أكبتر ولعتة خطت بلل المتعتدد التذكاء مت 

 مت  فتدد  ت  إنشتاء ماليميتا دولتة بفتا  امتت التت  التجربتة تلتو الذكيتةخ المدرستة
 دولتة ناميتة مت  - جتأة– ماليميتا  تعدت أ  ثمارهتا كتا  التت  الذكيتة المتدارس

    ت قيق أداتفا الذكية لمدارسا وكانت الكبرتخ ال نافية الدوة م اا فل 
و ودهتا  تبعتا التدوة وبتدأت الذكيتةخ المدرستة رامتدة وأ تب ت ال لتقخ هتذا

 الذكيتةخ المتدارس  كرة م  واالستفادة الماليميةخ التجربة فل  للو وا ومناديبفا 
 و د العالقخ دوة كة م  األذكياء للط ب مفرجانات فاق كة تقيق وظلت ماليميا

 .العلمية المفرجانات بفذ  مرات فدة  السودا     امت
بشتت   واستع نطتاق فلت  المعلومتات تكنولوجيتا فلت  تعتمتد المتدارس وهتذ 
 يتتق التت طت ب ال وغيتاب  ضتور كعمليتة اإلداريتة النا يتة مت  ستواءً  جوانبفتاخ

 ألوليتاء الشتفريةخ ويمكت  درجتاتفق كت ة مت  أو الكمبيتوترخ كت ة ر تدها مت 
 ال اجة دو  بالمدرسة الكا  اإلنترنت ك ة م  نامفقأب متابعة مستوت األمور
 ك لفتا مت  ويمكت  إلكترونيتةخ مكتبتة المدرستة مكتبتة للمدرستةخ وكتذلو للتذهاب
 وهناو اخإليف ت تاج الت  المعلومات فل  اإلنترنتخ وال  وة شبكة    الدكوة
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 رمتدي وبإمكتا  بالمدرستةخ يتدور متا كتة ك لفتا ربتط يتتق للمدرستة داكليتة شتبكة
 ومت  اليتوقخ نفتار طيلة الدراسة متابعة سير الكمبيوتر جفام ك ة م  المدرسة
 الب تا كت ة مت  الطت ب مفتارات و كتر تطوير المدارس  لفذ  الفلسفية الممايا
 موا تع وت تميق وأنشتطة جديتدة دراستات تقتديق جانتب إلت  المعلومتاتخ فت 

 ال ديثتة طريقتة العلميتةبال المدرستي  مفتاهيق تطتوير الميتمات أهق وم  لننترنتخ
 إ امة الط ب م  ويستفيد والجفدخ الو ت لتقلية الكمبيوتر  فبر المواد شرح   

ودفتق  واألب تاا المعلومتاتخ لتبتادة بتبعض  بعضتفا المتدارس بتي  دامتق توا تة
 توريتد  ت  المتك  تة الوطنيتة الشتركات فلت  االفتمتاد وكتذلو المعلومتاتخ

 .الذكية للمدارس ن الف والدفق األجفمةخ والمعداتخ
 مفهوم المدرسة الذكية: -أ

تكنولوجيتا  باستتكداق ال ديثتة والتتعلق التعلتيق أستاليب تستتكدق مدرستة إنفتا
 ال اسب ك ة م  والتعلق ال اسبخ تعلق إل  للو وة واالت االت  المعلومات
 والتتعلقخ التعلتيق أستاليب ت ستي  مت  ًءابتد للمتدرس المرجوة األهداا إل  و واًل 
 الدولية الرك ة فل  لل  وة وتأهلفق واإلداريي خ والطلبةخ ب المدرسي خوتدري
 اإلداري العمتة كفتاءة لر تع المدرستية  اإلدارة نظتاق وميكنتة خال استوب لقيتادة

 أو ألبنتامفقخ التعليميتة ال التة بمتابعتة ستواءً  أوليتاء األمتور ومشتاركة بالمدرستةخ
 كت ة مت  منتجة مدرسة إل  مدرسةال لت وية وو واًل  والمقتر ات اآلراء بإبداء
خ م متتد بتت  شتت ات 11(.  1111ستتلم  ال تتعيدي) (المجتمعتت  التتتعلق مراكتتم
 (.21  .1121.الكطيب
  استبخ أجفتمة بفتا إلكترونيتةخ بف توة ممودة مدارس ف : فبارة أو هي 

 المقتررةخ والمتواد المعلمتي خ متع إلكترونًيتا التوا ة م  الط ب وبرمجيات تمك 
 المدرستة ألنشتطة اإللكترونيتة اإلدارة مت  الذكيتة اق المتدارسنظت يمكت  كمتا

 االمت انتات واالن ترااخ وانتفتاًء بوضتع أنظمتة ال ضتور مت  ابتتداءً  المكتلفتة
 (.  1111)موس  أبو طب) "وت  ي فا

أو هتت : المدرستتة التتت  تتستتق بمجموفتتة متت  القتتدرات الجمافيتتة التتت  تعينفتتا 
متت  معر تتة مفتتارات وذكتتاءات متعتتددةخ  فلتت  ت قيتتق أهتتدا فا المرجتتوة بمتتا تملكتتب

مثتتتة: التتتذكاء األكتتتاديم خ والتتتذكاء التتتتأمل خ والتتتذكاء العتتتاطف خ والتتتذكاء الرو تتت خ 
ات لتتذكاء األك  تت خ والتتذكاءوا "خالستتيكولوج "والتتذكاء التعليمتت خ والتتذكاء النفستت  

 (.14.  1112 فا جبارةخ ) النمو والتقدق للمتعلق وللمجتمع". لت قيق دة المتعد
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 تعمتة التت  األكترت المتدارس متع التوا تة مت  الذكيتة المتدارس تمكت  متاك
 أوليتاء متع التوا تة وكتذلو بالمدرستةخ المت تلة التعليمية األجفمة بنفس النظاق:

 ."الط ب أمور
 بالتقتدق ارتتبط  تد "الذكيـة المدرسـة" أو "المسـتقبل مدرسـة" م تطلح إ 

 مت  بتب يت تة ومتا خ لتاآل ال استب تقنيتة فلت  القتامق التكنولتوج  المت تافد
المعر تةخ  أنتواع شتت  ت توي ممغنطتة ستطواناتأتوا تةخ و  ووستامة بترامجخ

 الوستيط كت ة مت  المعلومتات استتكداق تكنولوجيتا    التوسع ومع والمعلوماتخ
 للو توة اإلنترنتت  شتبكات التوا تةخ وانتشتار استتكداق وستامة مت  اإللكترون 

 المستتقبة مدرستة  كترة ومتاتخ أ تب تمعل مت  ملفاتتبخ وموا عفتا م تويتات إلت 
 .جًدا مفمة

خ (214-12.  1121.مجتدي فلت   ستي  ال بشت ) الذكيـة المدرسـة أهـداف
 (:22.  1122.) ابر فبدالمنعق

فتداد ببنتاء ُتعنت  تربويتةتعلميتة  تعليميتة مؤسستة المدرستة إفتداًدا  المتعلمتي  وان
 أهـداف ومـنقخ و تي ستلوو إلت  وأهدا تب التعلتيق ترجمتة غايتة وتفتدا خشتامً  

 يلي: ما الذكية مدرسةال
 للقتاممي  مستمولة ومشاركة بديمقراطيةخ م ددة إستراتيجية كطة و ق العمة -2

 .والط ب األمور وأولياء والتعليم  التربوي فل  العمة
 . العربية الفوية فل  وال فاظ الوطن خ االنتماء ترسي  -1
 – المعر يتة (لمجتاالت كا تةا  ت  طت بلل والمتكامتة الشتامة النمتو ت قيتق -1

 .)الوجدانية –المفارية
 . الفر  تكا ؤ مبدأ وت قيق التعليقخ ديمقراطية مبدأ تطبيق -4
 ومقومتات مفارتفمتا امتت و وضترورة والتكنولوجيتا العلتق بأهميتة اإليمتا  -1

 . التعامة معفما
 . بعد ف  والتعليق الذات  التعلق ت قيق -1
 . والمعلوماتية واالت االت ال اسبات نولوجياتك استكداق فل  التدريب -1
 مرافاة الفروق الفردية بي  الط ب. -2

 التقنيــات المســتخدمة فــي المدرســة الذكيــة القائمــة علــى اقتصــاد المعرفــة
 (:211-211.  1121فا ق فبدالقادر ن ر تون )
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" المستتقبة لمدرستة اإلستتراتيجية والوستامة األهتداا أهتق مت  التقنيتات تعتد
 المتغيترات متع وتجاوبفتا استتجابتفا بسترفة يقتاس ونجتاح التربيتة خالذكيتة" المدرستة

 العالميتة والو تامع األ تدااخ كطت   يتب تتستارع    ممت  يعيش والعالق خاالجتمافية
 فلت  المستتقبة مدرستة جميتع المجتاالتخ وافتمتاد  ت  ال تت بشتكة المستتقبة ن تو
 دور و تياغة المتادة  ت  يتمثتة  ت  المعلومتات الفاملتة الثتورة مت  االستتفادة تتو ير
 أجود ونوفية أ ة بجفد والتعليق التعلق يكدق فملية وبما وال اخ والكتابخ المعلقخ
 .الروتين  العمة اليوم  م ة بتطبيقاتب ال اسب ي ة ب يا

 تابر ) المعلومـات وتقنيـة الحاسـب توظيـف مجـاًلت أهـم يلـي وفيمـا
 (:02-22.  1122خ فبدالمنعق

 ترونية:اإللك المدرسة -7
 بشتبكة مترتبط التعليمت  القطتاع يكتدق إلكترونت  مو تع إيجتاد فلت  تقتوق

 .تعليمية  ف ات شكة فل  المعلومات  يب اإلنترنتخ وتبن 
 بعتض إلت  للتدكوة مكتلفتة  ت  يات ال مايتة  إلفطتاء نظتق تستتكدق كمتا

عخ للمو ت ر ابيتة وستامة وجتود مت  البتد ذلتو إلت  إضتا ة المو عخ    المواد الموجودة
 ونقتاط  وتتبخ نقتاط ومعر تة  عاليتتبخ و يتاس االستتكداق لت ليتة وأنظمتتب المكتلفتة

 .ضعفب
تكتدق  وكارجيتة داكليتة بشتبكة والفنيتة اإلداريتة المدرستة أ ستاق جميتع ربتط
اإلداريتي خ  مت  المدرستة منستوب  جميتع ي تاجفتا التت  المعلومتات وتقتدق العتاملي خ
 .والط ب والمعلمي خ

 كترونية:اإلل المكتبة -0
 معلومتات أوفيتة :تكتو  و تد ةخاإللكترونيت المعلومتات أوفيتة تجمتع التت  وهت 

 ال معلومتات أو أوفيتة ممغنطتةخ وستامط فلت  لكترونًيتاإ مكمنتة ور يةخ وغير ور ية
 أو ملفتاتخ  ت  أو ناشري ( مؤلفي  (م درها  بة م  إنتاجفا  اة والمكمنة ور ية
 األ ترا  نظتاق فت  طريتق أو المباشترخ التوا تة طريتق فت  متا تة بيانتات  وافتد

 .المدمجة
 اًلفتراضي: التعليم -٣

اإلنترنت  ب يتا  وشبكة إل   اسب م  ال ديثة التقنيات استكداق فل  يعتمد
 .بعد ف  وجود  أو المعلقخ وجود فدق  الة    للمعلومات م ادر للمتعلق يتو ر
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 اًلفتراضي: التعليم نجاح مقومات ومن
 . اإلنترنت شبكة مع وتوا ة خ اآلل  لل اسب كاملةمت معامة وجود -
 .نفسب لمتعلق  بة م  واستكمالفا المعلومةخ ف  الب ا مناهج تضمي  -
 التتعلق فلت  الطالتب لمستافدة المعلمتي   مت  مؤهلتة تعليميتة كتوادر وجتود -

 الذات .
 الذكية: الفصول -4

 بللتتدري يستتكدق فاليتة موا تفات آلت  ذي  استب معمتة فت  فبتارة
دارة والتعلق التعليق فملية يسفة ب يا الدراسيةخ وتدريس المواد  بشتكة الف ة وان

  يما والمتعلمي  جفة م  والمتعلق المعلق بي  التوا ة فمليات كما تسفة خعاة 
 .جفة أكرت م  بينفق

 مـن بالعديد القيام الذكية الفصول معمل في المعلم جهاز خالل من ويمكن
 :المهام، ومنها

 . للط ب الطر ية بالنفايات قالت ك -
  ت  للطت ب الطر يتة النفايتات جميتع فلت  للمعلتق الطر يتة النفايتة تعمتيق -

 . الف ة
 .الط ب لجميع أو كرأل متعلق م  للط ب الطر ية النفايات نقة -

كثيتًرا  تطتور و تد التربويتةخ العمليتة  ت  م توري بتدورالذكيتة  المدرستةتقتوق  
 كترأ نمتط الت  التقليتدي التنمط م  تعليمية تربوية منظمة ه  الت  المدرسة مففوق

 .و عالة ذكية بطريقة الم يط الوسط مع التفافة يتسق بديناميكية
لفتا  بتدورها والتت  والعمليتات األهتداا فلت  تتؤثر الجديتدة األ كتار هتذ  إ 
 .ذكية مدرسة منفا المدرسة  لت نع  يادة فل  انعكاسفا
أستاليب  أساس فل  ابتداففا تق تعليمية منظمة الذكية المدرسة أ  جانب إل 
دارة تدريس  المعلومات. بع ر الط ب ل اق تسرع جديدة وان

 مزايا المدرسة الذكية:
ستلم  ( اآلتيـة الفلسـفية المزايـا علـى الذكيـة المدرسـة مفهـوم يحتـوي
مجتدي  (خ421-121.   1111هالة طب فبتدا  بكتش (،11  .1111ال عيدي

 .1121(خ هبتتتتتة إبتتتتتراهيق جتتتتتودة إبتتتتتراهيق214-12.  1121فلتتتتت   ستتتتتي  ال بشتتتتت 
 (:22 .  1111إبرهاق مولسخ)(خ 211-212 
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 .تقدًما أكثر تدريس قاموطر  أ ضة ق وتعلقتعلي وسامة تقديق -2
واستتدفامفا  المعلومتات فت  الب تا كت ة مت  الطت ب و كتر مفتارات تطتوير -1

متادة  أو مجاة أي    والمعلوماتخ واإلنترنت االت االت تكنولوجيا باستكداق
 .تعليمية

والجرا يتو  اإلنترنت موا ع ت ميق مثة: خجديدة وأنشطة دراسات تقديق إمكانية -1
أيًضتا  يمثتة أ  يمكت  والتذي خكا تة التعلتيق مستتوااتل بالنستبة وذلو والبرمجةخ
 .التعليمية للمنشأة إيرادًيا م دًرا

يرخ والدرجاتخ التقار  فل  وال  وة بالمدرسي خ األمور أولياء توا ة إمكانية -4
أجفتمة  كت ة مت  أو اإلنترنتت كت ة مت  وذلتو الشتفاداتخ وكتذلو والتقتديرات
 .الغرض لفذا تك ي فا يتق المدرسة    كمبيوتر

 أكثتر التدروس لجعتة الشترح  أستاليب وكتذلو خالمعلتق ومفتارات  كتر تطتوير  -1
ثارة  . الط ب لدت واإلبداع الففقخ لملكات  افليةخ وان

 ودفتق واألب تاا المعلومات لتبادة وبعضفا  المدارس ي ب دامق توا ة إ امة -1
 فلمية مسابقات إ امة يمك  خ كمابالط  لدت والثقا ية العلمية روح المنا سة

 أطتراا بتي  المعلومتات تتد ق ستفولة يتدفق ممتا اإلنترنتت وثقا يتة باستتكداق
 .بينفق  يما التفافة ودفق التوا ة وت سي كا ةخ  العملية التعليمية

وسرفة  سفولة يتيح بالمدارس اإلنترنت شبكة ك ة م  بالعالق الدامق ا ةالتو  -1
 ضتً   المتا تة الجديتدة واألكبتار واألب تاا المعلومتات االطت عخ واستتقطاب

 .والتربوية التعليمية العملية كدمة    األمثة االستكداق كفاءة ف 
 خلمعتداتوا األجفتمة توريتد  ت  المتك  تة الوطنيتة الشركات فل  االفتماد  -2

 لمجتاة التوطن  اإلنتتاج ا ت تاق ويسترع ينشتط الذكيتة للمتدارس والتدفق الفنت 
 م  الوافد المجاة هذا يدر  بما الفامقة التكنولوجيا وأدوات  نافة البرمجياتخ

 األكترت اإلنتتاج مجتاالت لقتدرات تطتوير مت  ويتي تب فاليتةخ  يمتة مضتا ة
 (.141 – 112. 1122)أ مد ر عت فل  الدغيدي

 حل اًلنتقال إلى المدرسة الذكية:مرا 
 ذكية، مدرسة لتصبح ) المدرسة(التعلم بمنظمة اًلنتقال يمكن كيف أما

 (:14.  1122.) ابر فبدالمنعقالتالية الرئيسة الهداف من تحديد بد فال
إل   كطوات بالمدرسة انتقااًل  مًعا إت ادها يشكة الذكاءخ م  أنواع تسعة وجود -2

 . فاأهدا لت قق األماق
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 التعلق(. ) منظمة التعليمية المنشأة تطوير -1
 التعليمية. للمناهج المستمر للتطوير  افدة إرساء - 1
 الشرح. أساليب وبالتال  المعلق ومفارات  كر تطوير -4
 .واستكدامفا المعلومات استقطاب     بالط مفارات تطوير -1
 والمؤسستات بالطت  أمتور أوليتاء بتي  المستتمر والتعتاو  التوا تة تتأمي  -1

 .التعليمية
 وانتشـارية تراكميـة خطـوات فـي التـدر  ينبغـي الهـداف هـذ  ولتحقيـق

 :اآلتي تتضمن
 والتطتوير الفعاليتة يضتم  التعلميتةخ بمتا التعليميتة  العمليتة جتوهر مكاطبتة -

 غيتر بطريقتة الـذكاء" ”مففتوق ك لتب مت  يستتعمة التذي باستتكداق األستلوب
 المدرستة تنمتو التت  بأكملفتا القدرات مدت يك   فو مباشرة  ل عوبة  ياسبخ

 ال كمتةخ و استتعماة تتضتم   عاليتفتاخ إنفتا ك لفتاخ وتتطتور  لتعظتيق مت 
 . والففق والمفاراتخ وكذلو المعر ةخ والكبرةخ وال دسخ التب رخ

 ال اسوبخ والموضتوفات تعليق فل  ترتكم فملية إل  التعليمية العملية ت وية -
 تطبيتق التعلتيق  ت  التطتور أ  والشتو مثتة: اإلنترنتتخ وبخبال است المتعلقتة
مت   واالستتفادة كا تةخ التعليميتة المستتوااتب الكمبيتوتر استتكداق فلت  المبنت 

 التعليميتة العمليتة كوستيلة  لت ستي  الكمبيتوتر تقنيتة  ت  ال ديثتة التطتورات
 ستوا ة اإلنجليميت واللغتة الرياضتياتخ والعلتوقخ مثتة: خالمتواد الدراستية لمكتلا
 االستتظفار بمنتاهج وأدهتا مت  كثيتًرا فانينتا االبتكاريتة التت  القتدرات ينمت 

  .التقليدية
بداع المناهجخ تطوير - موا تع  أو ليتمرخ أستطوانات  تورة  ت  التعليميتة البترامج وان

 التكنولوجيتاخ  ت  تدريبيتة ببترامج المدرستي  وتمويتد منفمتاخ متميج أو ويتبخ
 المعلومتات تكنولوجيتا انتشتار يتدفق ممتا ثتةال دي الشترح وأستاليب والتعلتيقخ
 المدرستة مففتوق ككةخ ونجاح التعليق منظومة تطوير سليق    بشكة وتوظيففا
 . الذكية

للمتدارس  الداكليتة األنظمتة لتربط ال ممتة الشتبكات إنشتاء كطتوات وتتأت  -
 باإلضا ة والمجتمعخ والطلبةخ واآلباءخ والمعلمي  المدرسة بي  والربط المكتلفةخ
 و تق اإلشترا ية والجفتات بتة أكترتخ مدرستة وشتبكة بتي  المدرستة للتربط

 ف   ضً   الناجح وتعاونفق التعليميةخ العملية ترابط أطراا اال تياجات  لتيسر
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    المجتمع لكدمات الذكية المدارس    الكمبيوتر المتا ة موارد م  االستفادة
 لكدمتة متكتامً   نًيتاتق مجتمًعتا يجعتة المدرستة ممتا الدراستة بعتد متا ستافات
 .المجتمع
بقتدرة  أواًل  يقتاس ا ت تادية منشتأة أو مؤسستةخ أي نجتاح أ  بتدهًيا أ تبح يتا 
تقتا خ األهتداا المتوارد  لت قيتق استتكداق  ست  فلت  اإلدارة  ال وذلتو بكفتاءةخ وان
 المفاقخ واألفمتاةخ إلنجام اإلدارة  أساليب أ دا فل  واالفتماد إال بإتباع يت قق
 تطبيًقتا المدرستية اإلدارة  ت  المعلومتات تكنولوجيتا فلت  مت  االفتمتاد البد وبالتال 
 .الوافد ال لق يت قق ك  الذكية  مشروع المدرسة لمففوق
والمدرستة  التعليمت  الجانتب متع تتعامتة إلكترونيتة منظومتة أي أ  رأينتا و ت 
-12.  1121)مجتدي فلت   ستي  ال بشت  شـقين إلـى تنقسـم أن ًلبـد الذكيتة
 (.11(.  1111فبدال ميد)  شاكر (خ214
 :تعليمي شقو  إداري شق

 تدراتفق  إطت ق طريتق فت  المدرستي  بكدمتة للمنظومتة التعليمت  الشتق يقتوق
 الت  المعلومات استقطاب فملية فل  واإلشراا والمناهجخ الموادخ لشرح اإلبدافية
 المكمنتة تالمعلومتا فلت  العثتور أساليب    أيًضا المتعلق الطلبةخ ويبدع يقوق بفا

 واستكدامفا ببعضخ بعضفا المعلومات تلو وربط باإلنترنتخ أو بسير ر المدرسةخ
 .األمور أولياء أو/ للمعلق المباشر اإلشراا ت ت وذلو أرض الوا عخ فل 

لتستعة  الذكيتة المتدارس استتكداق فلت  االهتمتاق لتركيتم العتودة مت  بتد ال وهنتا
التتعلق  فملية جوهر مكاطبة فملية    ةاأل  فل  الو ت نفس    الذكاء م  أنواع

 .والتطوير الفعالية لضما  و التعليقخ
ال  ألنتب مباشتًرا  لتيس ” التذكاء ” مففتوق ك لتب م  يستعمة الذي األسلوب إ 
تنمو  الت  بأكملفا القدرات مدت يك   فو  ياسبخ وي عب بسفولةخ معاينتب يمك 

التب ترخ  ال كمتةخ استتعماة تتضتم  ا عاليتفاخ إنفت لتعظيق وتتطور فليفاخ المدرسة
يشبب  بش ء تمود الذكاءات والففقخ هذ  المعر ةخوالمفاراتخ وكذلو والكبرةخ ال دس

 أنفا إال منف لة وظاما لفا يكو  سوا السيارةخ و    الو ودخ أو الماءخ أو الميت
 تنجح.  ت  مًعا العمة ت تاج إل 

 الذكية القائمة على اقتصاد المعرفة: اللغة العربية والتعليم والتعلم في المدرسة
 يتا يطالتب النظتاق   يعد التعليق والتعلق م  أهق دفامق مجتمتع ا ت تاد المعر تة

التعليمت   تت  تلتو المجتمعتتات بتأ راد لتتديفق  تدرات ومفتتارات ومكرجتات تتناستتب متتع 
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التعليق   متطلبات هذا المجتمعخ وم  ثق يجب إفادة النظر    فمليات اإلنفاق فل
والت  يجب استنادها فلت  المستتندة استتراتيجيات واضت ةخ  خسياسات الت  توجفبوال

 وبالنسبة للغة العربية تتمثة   :
 .غوي    مجتمع المعر ةمو ع التوا ة اللُ  -
 غوي    مجتمع المعر ة.وسامط التوا ة اللُ  -
 غوي.معو ات التوا ة اللُ  -
فلتتتتتتت  و  –فلتتتتتتت  مستتتتتتتتوت المجتمتتتتتتتع توجفتتتتتتتات فامتتتتتتتة  تتتتتتت  التعلتتتتتتتيق العتتتتتتتال  ) -

تتتتتتأثير التكنولوجيتتتتتا فلتتتتت  بعتتتتتض ألفتتتتتاظ وأستتتتتاليب  -مستتتتتتوت التعلتتتتتيق العتتتتتال 
 (.اللغة العربية
 :المعرفة على عناصر المنهج انعكاس اقتصاد

ء المناهج بطريقتة وظيفيتة بنا المعر   المناهج المبنية فل  اال ت اد تتميم
خ ارجفتتاداكتتة المدرستتب وك متت  التتتعلق ةيتنتتاوة كا تتة الكبتترات المقدمتتخ و وم وريتتة

خ فتتتتاة الفتتتترق الفرديتتتتة بتتتتي  الطتتتت بمراخ و ميتتتتة المفتتتتارات واالتجاهتتتتات والميتتتتوةتنو 
روريب المفتتتارات الضتتتطالتتتب كستتتاب الخ وان  تتت  إستتتتراتيجيات التتتتعلق والتعلتتتيق التنتتتوعو 

 كييتتتتتتا المتتتتتتنفج لع تتتتتتر ثتتتتتتورة االت تتتتتتاالتتخ و للتتتتتتتأ لق متتتتتتع متطلبتتتتتتات الع تتتتتتر
 .وتفيمة الط ب    العيش للمم  القادق خوالمعلومات

علق يجتتتتتتتتتتب ا  تستتتتتتتتتتتفدا جميتتتتتتتتتتع جونتتتتتتتتتتب النمتتتتتتتتتتو للمتتتتتتتتتتت )الهــــــــــداف(: -أوًلً 
االجتمتتتتتتتتتاف  والوجتتتتتتتتتتدان ( بمتتتتتتتتتا يتناستتتتتتتتتب متتتتتتتتتتع  -المفتتتتتتتتتاري –)العقلتتتتتتتتت 

)المحتــــــوى( يســــــعى لتحقيــــــق جميــــــع  متطلبتتتتتتات اال ت تتتتتتاد المعر تتتتتت خ
 جوانب النمو للمتعلم وذلك باحتواء  على:

يثتتتتتتة أو معتتتتتتارا ومعلومتتتتتتات تتتتتتتدفق بتطبيتتتتتتق التكنولوجيتتتتتتا النظريتتتتتتة ال د -
 .آلية  ديثة

ينم  مفارات االبتكار والتفكير النقدي واإلبداف  وطرامق  ة المشك ت  -
 والقدرة فل  اتكاذ القرار.خ ق إبدافيةامبطر 

والقدرة فل  التطويع والتكيا مع المتغيرات  خيتمتع بالمرونة الفامقة -
  اجات المجتمع المتغيرة. والمستجدات ال ياتية لتلبية

 لغات. لقضاء فل  األمية بكا ة اشكالفا م يراف  ا -
 م مسة الوا ع والتطبيق فليب. -          استكداق تقنية وغير ذلو. -
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يراف  التوا ة المعر   مع مدارس وجامعات متقدمة    إي مكا   -
 بالعالق.

ربط المتعلق بمجتمعب البيم  والوظيف  مع االهتماق بالجانب اال ت ادي  -
 .مةوربطب بسوق الع

 يسع  لت قيق االنتماء والوطنية ال اد ة ويعمقفا    نفوس المتعلمي . -
 :المعرفة اإلستراتيجيات المستخدمة في ظل اقتصادبعض 

 .المباشر التدريس ك ة م  إستراتيجيات -
  .إستراتيجيات االستق اء -
 .إستراتيجية التعليق القامق فل  التعلق م  ك ة األنشطة -
 .لقامق فل  التفكير النقديإستراتيجية التعليق ا -
 .إستراتيجية الع ا الذه  -
 .إستراتيجية  ة المشك ت -
 .قإستراتيجية تآلا األشتات    التعلي -
  .إستراتيجية كرامط التفكير -

لق  ألنب ي  ظ أ  معظق اإلستراتيجيات السابقة تركم فل  جفد المتع
 .م ور العملية التعليمية

 طرائق التقويم:
 فتتت : تعتمتتتد فلتتت  كتتترامط المفتتتاهيق  المستتتتكدمةخ قتتتويقأمتتتا فتتت  أستتتاليب الت

وه  أداة تقويق  ديثة يمك  استكدامفا    تقويق البنتاء المفتاهيم   )كرامط التفكير(
متتتت  استتتتتكداق االكتبتتتتارات التقليديتتتتةخ  فتتتت  وستتتتيلة لترتيتتتتب األ كتتتتار والمفتتتتاهيق  بتتتتداًل 

وأوة كطوات  موهاخوتنظيمفاخ وأيًضا لتوضيح كيفية ربط الط ب للمفاهيق الت  تعل
بناء الكريطة ه  ت ديد المفاهيق الرميسة والثانوية ثق تنظيق هذ  المفتاهيق  ت  شتكة 

 ويستتكدق المعلتتق أيًضتتا طريقتتة تقتتويق (.11: 1124)برهبتتا  غليتتو خ  ف  تات هرميتتة
وأيًضتتتا التقتتتويق  خفلتتت  القيتتتاق بتتتإجراء التقتتتويق التتتذات  طالتتتباألداءخ وي تتتا المعلتتتق ال

 الجماف .
 المتعلم وخصائصع في ضوء متطلبات اًلقتصاد المعرفي:  صفات
ينتقد أ كار  اممة ويعرض أ كار بديلةخ  خيعرض أ كارة بجرأة و رية خمشارو  عاة

يكتسب  خمفارة  امقةخ يجيد اللغات األجنبية ويوظففاخ يستطيع اتكاذ  رار  ذاتًيا
يجيد العمة الجماف  مفارات التفكير ويوظففاخ يسفق    إنتاج المعر ة ويطورهاخ 
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خ فل  دراية بموا ع اإلنترنت وكيفية توظيففا    العملية التعاون  مع األكري 
 التعليمية.

 المدارس الذكية": " دور المعلم في اًلقتصاد المعرفي
يكتتتو   تتتادًرا فلتتت   فتتتق  خت تتتتاج المدرستتتة الذكيتتتة إلتتت  معلتتتق متتت  نوفيتتتة جيتتتدة

ستتتتتوفب للمتطلبتتتتات التربويتتتتة للتكنولوجيتتتتا ال قتتتتامق والمفتتتتاهيق والتغيتتتترات الجديتتتتدةخ م
ال ديثة الت  تعتمد فل  المعلومات الد يقةخ واستكداق وتوظيتا المعلومتات المعقتدة 

إ  المتغيتتترات االجتمافيتتتة المتستتتارفة والتتتت  شتتتملت  يتتتا وتنظيمفتتتا تنظيًمتتتا جيتتتًدا. 
ر فلت  جميع المؤسسات االجتمافية والقيق والع  ات اإلنسانية ت تاج إل  معلق  اد

 ليواجب االنفتاح الثقا   واإلف م .  التفكير العلم  المنظق
معلتتتتق المدرستتتتة الذكيتتتتة لديتتتتة  تتتتلة  ويتتتتة بالبيمتتتتة الم يطتتتتة بالمدرستتتتة الذكيتتتتةخ 

واالنفتتتاح  خ تتري  فلتت  التكيتتا متتع مقومتتات شك تتيتنا القوميتتة العربيتتة متت  جفتتة
ر تة وتستارع فمليتات فل  الثقا تات العالميتة مت  جفتة ثانيتةخ انط ً تا مت  تتد ق المع

با ثًتاخ أي يكتو  المعلتق  (خ11: 1121)كالد العتيب خ  التقدق    شت  ميادي  ال ياة
مستشتتتتار تقنتتتت  و  خمكطًطتتتتاو  خمفكتتتترً و  خكبيتتتتًرا متك ً تتتتاو مرشتتتتًدا مفنًيتتتتاخ و  تتتتدوةخ و 

 (.M. Gunter, :112 1111خ 214-241.  1121م مد سعيد  سب النب ) معلومات 
 تتادًرا فلتت  التوجيتتب النفستت   درستتة الذكيتتة ي تتبحويكلتت  الب تتا أ  معلتتق الم

واالجتماف  والمفن  لط بتبخ واكتشتاا الموهتوبي  والمبتدفي  والمكتشتفي   ت  متادة 
ل ستتتتفادة بفتتتا  تتت  مدرستتتة   تك  تتتب والعمتتتة فلتتت   تتتقة هتتتذ  الفمتتتات الكا تتتة

ومجتمع المستقبةخ وأ  يكو  منظًما لألنشتطة التربويتة ال تفية وال  تفيةخ ويعتمتد 
 .ل  م ادر التعلق المتنوفة الم لية والعالميةف

إ  مناهج التعليق ت تاج إل   نقد المناهج في ضوء اًلقتصاد المعرفي:
إفادة بناء    ضوء معايير كا ة بنا ن ة بفا للعالمية    جميع المجاالتخ 
وبالنسبة لمناهج العلوق المطورة لدينا ت قق نوًفا ما اال ت اد المعر   غير أنب 

 نا    مدارسنا تو ر البنية الت تية المناسبة لب وكذالو ينق نا اإلفداد ينق
 الجيد للمعلق والمتعلق.

وأنب البد م  العمة فاجً  فل  إفداد البنية الت تية مع ط ب الروضة 
لل فوا المبكرة بشكة جادخ وم اولة إنقاذ ما يمك  إنقاذ   والمر لة االبتدامية

 مع المرا ة األكرت.
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 :يندر  تحت اًلقتصاد المعرفي منهج
  .الفلسفة التجديدية( -)الفلسفة البراجماتية  الفلسفات التالية:-2
 ويندر  تحت النظريات التالية:  -0

نظريتة  -النظريتة البناميتة -النظريتة الجشتطالتية  :ومنفتاخ النظرية المعرفيـة
  .المعلوماتنظرية معالجة  -نظرية بياجيب -نظرية تريم -نظرية برونر  -أومبة
ومتتتتت  المتتتتتداكة التتتتتت  يمكتتتتت  أ  يقتتتتتوق فليفتتتتتا اال ت تتتتتاد المعر تتتتت  :)متتتتتدكة -1

 –ة  تتتتة المشتتتتك ت متتتتدك –متتتت  يالمتتتتدكة الب -متتتتدكة المشتتتتروع  -ضتتتتوع المو 
 (.المدكة التطبيق 

 معوقات تنفيـذ اقتصـاد المعرفـة فـي البيئـة التعليميـة العربيـة" المـدارس الذكيـة"
.  1121(خ )فبتتد العميتتم ستتلطا 214-241.  1121م متتد ستتعيد  ستتب النبتت )

 (:242. 1121جويل   فبد البا  ()14.  1124برهبا  غليو )(خ 221
 وتتمثة   :  المعوقات التكنولوجية:* 

 .تنام  اال تكار التكنولوج  - .سرفة التطور التكنولوج  -
   .تفا ق االنغ ق التكنولوج -   .شدة االندماج المعر   -
 وتتمثة   :  ،ديةالمعوقات اًلقتصا* 
 .وطي  تكنولوجيا المعلوماتارتفاع كلفة ت - 
  .تكتة الكبار والضغط فل  ال غار - 
 .التفاق الشركات المتعددة الجنسية لألسواق الم لية - 
  .كلفة الملكية الفكرية - 
  .إل   ا القوت فل   ساب الضعيا اان يام التكنولوجيا ا ت اديً  - 
 وتتمثة   :  ،المعوقات السياسية* 
  . عوبة وضع سياسات التنمية المعلوماتية - 
   .سيطرة الواليات المت دة فالمًيا فل  الم يط المعلومات - 
  .سيطرة  كومات الدوة النامية فل  الوضع المعلومات  م لًيا - 
  ر.ان يام المنظمات الدولية إل   ا الكبا -

 : وتتمثة    خ* المعوقات اًلجتماعية والثقافية
 .األمية - .تدن  التعليق وفدق توا ر  ر  التعليق -
 .الجمود المجتمع  - ية.الفجوة اللغو  -
 .غياب الثقا ة العلمية التكنولوجية - .الجمود التنظيم  والتشريع  -
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 تاق التكامتة أيستكل  أ  اال ت اد المبن  فل  المعر تة هتو اتجتا  متنتاق ن تو 
  مفتتتتتتتوح وذلتتتتتتو بفضتتتتتتة ثتتتتتتورة المعلومتتتتتتات العتتتتتتالم خ متجتتتتتتب إلتتتتتت  ا ت تتتتتتاد فتتتتتتالم

واالت تتاالت. كمتتا وأ  االنفتتتاح فلتت  اال ت تتاد العتتالم  ي متتة  تت  طياتتتب مكتتاطر 
أ  تطور نفسفا  التعليمية التربوية ولكنب ي مة  رً ا جديدة إذا استطافت المؤسسة

 وتر ع مستوت أدامفا وأ  ُتستثمر تكنولوجيا المعلومات ب ورة جيدة.
ــب ع ــة التغل ــة التعليميــة كيفي ــة فــي البيئ ــات تنفيــذ اقتصــاد المعرف لــى معوق

ـــة"  ـــدارس الذكي ـــة" الم -2  . 1121الدغيتتتدي م متتتد فلتتت  ر عتتتت أ متتتد))العربي
()م متتتتتتتود فطتتتتتتتا م متتتتتتتد فلتتتتتتتت  12-41  .1121فتتتتتتتموم فمتتتتتتتر ر عتتتتتتتت)خ (114
-112 .1111ال تت  فبتتد م تتطف  أ متتد )رمتتمي(خ 411-141.  1111مستتية
بفتتاء فربتت  م متتد (خ )111-111   .1111متتد  نتتا  إستتمافية م متتد أ ( )111

 :(211-211. 1111م مد فمار
إ امتتة شتتراكة بتتي  فتتدة مؤسستتات  تتنافية تجاريتتة  تت  بلتتدا  مكتلفتتة )تكامتتة  -

 مرا ة  نافية(.
إتا تتة الفر تتة ل ستتتثمارات التتت  ال تملتتو رؤوس أمتتواة هاملتتةخ ولكنفتتا تملتتو  -

المبادرة والتنظتيق  وروحخ القدرة فل  العمة     طاع المعلومات وتمتلو الكبرة
اإلداري المتطور مما يشكة  ر ة فظيمة أماق الجية الجديد م  المستتثمري  

 أ  تستفيد م  شبكة اإلنترنت واستكداق تكنولوجيا المعلومات.
 ي  الوطن  واإل ليم .يوضع سياسة للمعلومات فل  المستو  -
 وجتتتود أ كتتتار جيتتتدة  تتت  هتتتذا ال تتتدد طر تتتت متتت   بة:"دليتتتة إرشتتتادات إفتتتداد -

 السياسات الوطنية لنظق المعلومات وكدماتفا    البلدا  العربية".
 إ  سياسة المعلومات البد وأ  تَتسق بالشموة والمرونة و ابلية التطبيق. -
 افتبار المدكة المعلومات  منطلًقا لت قيق االندماج والتكامة العرب . -
 االهتماق بالتعليق بافتبار  م  أهق مقومات مجتمع المعلومات. -
الستكداق الفعاة لتكنولوجيا المعلوماتخ ويرتبط ذلو بضرورة التوسع    نشر ا -

التعليق ف  بعد لما لب م   وامد كبيرة    التعليق المستمر بما يعن  االستغ ة 
 الناجح لفذا النوع م  التعليق.

لمواجفتتتتة الت تتتتديات   توستتتتيع المشتتتتاركة المجتمعيتتتتة والتوجتتتتب ن تتتتو ال مركميتتتتة -
 جية للمنظومة.الداكلية والكار 

 تكوي  المؤسسات ذات القدرة فل  استيعاب  كر ومتطلبات ف ر المعر ة. -
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إ تت ح الكلتتة  تت  نستتبة الملت قتتي  بفتتروع العلتتوق والرياضتتيات  يتتا تتتنكفض  -
 نسبتفق بالدوة العربية مقارنة بالدوة األكرت.

 ميادة نسبة اإلنفاق فل  التعليق. -
 قبة.التوسع    المدارس الذكية وجامعات المست -

 توصيات البح::
ة التتذي ھلمواكبتتة التطتتور العلمتت  المتتذ  المدرستتة الذكيتتة التوستتع  تت  إنشتتاء  -2

أستتلوب ال يتتاة  تت  المجتمعتتات   وتتتأثير  فلتتخ العشتتري  اإلنستتا   تت  القتتر  قتتب ق
 كا ة. المعا رة

متتتع  ففاضتتترورة أ  تعمتتتة كا تتتة المؤسستتتات المكتلفتتتة فلتتت  تو يتتتق أوضتتتا -1
 تكنولوجيا المعلومات. بفاال ياة الع رية الت  تتطل

والمعلمي  وأولياء  بالسع  إل  كلق مجتمع متكامة ومتجانس م  الط   -1
 األمور والمدرسة.

وأساليب التربية بأساليب التدريس خ ت ديا العملية التعليمية ووسامة الشرح -4
 ال ديثة م  التقنيات التربوية المكتلفة.

والمعتتدات  جفتتمةأل تت  تقتتديق اكتت ة مشتتاركتب تطتتوير القطتتاع الكتتا  متت   -1
والوسامط المتعددةخ والدفق الفن  لكدمة المدارس والمنشآت التعليميتة بمتا يغتذي 

بشتتتكة ا ترا تتت   تفااال ت تتتاد التتتوطن  بالشتتتركات المتك  تتتة التتتت  تقتتتدق كتتتدما
إنشتتتتاء  وهتتتتو ومتميتتتم لكدمتتتتة العمليتتتتة التعليميتتتتة متتتت  كتتت ة المشتتتتروع المق تتتتود

 المدرسة الذكية.
تمع القامق فل  المعر ة م  ك ة إفادة هيكلتة جميتع ستراتيجية المجإتبن   -1

بتكتار لتعميتم بنتاء القتدرة الذاتيتة  ت  الب تا والتطتوير التقنت  واال  مرا ة التعليق
للنفوض باال ت اد المبن  فل  المعر ةخ مع تعميم دور الجامعات    منظومة 

القطتتاع بتكتتار والتطتتوير التقنتت خ والعمتتة فلتت  إيجتتاد شتتراكات متتع األب تتاا واال
بتكتتارات إلتت  مشتتاريع ا ت تتادية تميتتد متت  القيمتتة ب تتاا واالالكتتا  لت ويتتة األ

المضتتا ة المعر يتتة  تت  اال ت تتاد التتوطن خ إضتتا ة إلتت  تبنتت  السياستتات الكفيلتتة 
بإفتتتداد القتتتادة  تتت  القطتتتاع االكتتتا  و طتتتاف  التعلتتتيق العتتتال  متتت  كتتت ة نشتتتر 

ات فاليتة مت  يلت  مستتو مستوت فاٍة م  المعر تة للو توة باال ت تاد التوطن  إ
 اإلنتاجية والكفاءة.
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 المراجع
  المراجع العربية: -أوًلً 

خ ترجمتتة فبتتد ال ميتتد البتتدويخ القتتاهرةخ التربيــة واإلعــالم(.1111لس )إبرهتتاق متتو 
 دار المعارا.

(.تطتتوير المتتدارس الذكيتتة بجمفوريتتة م تتتر 1122أ متتد ر عتتت فلتت  الدغيتتدي)
ربيتتتتة.المجلس العتتتتالم  لجمعيتتتتات العربيتتتة  تتتت  ضتتتتوء الكبتتتترة الماليميتتتتة. الت

الجمعيـــــــة المصـــــــرية للتربيـــــــة المقارنـــــــة واإلدارة  –التربيتتتتتتتة المقارنتتتتتتتة 
 .141 –112. نو مبر. 14ع  خ24.مج التعليمية

(. "دراستتة مقارنتتة للمدرستتة الذكيتتة  تت  1121أ متتد ر عتتت فلتت  م متتد الدغيتتدي)
جمفورية م ر العربية وبعض الدوة األكرت    ضوء متطلبات مجتمتع 

 لمعر ة". رسالة دكتورا خ كلية التربيةخ جامعة في  شمس.ا
"خ مركتتم الدراستتات اقتصــاد المعرفــة(. 1111أ متتد فبتتد التتونيسخ متتد ت أيتتوب)

 والب وا للدوة الناميةخ القاهرة.
هويتنا بين البقاء والزوال "مؤتمر الفضائيات العربيـة (. 1124برهبا  غليتو ) 

ادا    القر  ال تادي والعشتري "خ ن و إف ق فرب  ه –والهوية الثقافية
 الشار ةخ اإلمارات.

مدرســة المســتقبل: المدرســة الذكيــة (.1111بفتتاء فربتت  م متتد م متتد فمتتار)
. كليتتتة التربيتتتة جامعتتتة أستتتيوط. المـــؤتمر العلمـــي الول لشـــباب البـــاحثين

 .211-211كلية التربية. شفر: أبرية.   -جامعة أسيوط 
نحو إقامة مجتمع المعرفة في البلدان (. 1111)تقرير التنمية اإلنسانية العربيتة

  خ برنامج األمق المت دة اإلنمام خ متاح فل  المو ع اإللكترون :العربية
http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003  

 .الياموريخ فّما خ األرد .اقتصاد المعرفة(.1111جماة داود سلما )
معرفــة واســتثمارها فــي التعلــيم (.اقتصــاد ال1111 نتتا  إستتمافية م متتد أ متتد)

الجامعي المصري واقع ورؤى مستقبلية. المؤتمر القومي السنوي الرابع 
 -أ تتاق جديتتدة  تت  التعلتتيق الجتتامع  العربتت  جامعتتة فتتي  شتتمس  - عشــر

-111نتتتو مبر.   11 -11. 2مركتتتم تطتتتوير التعلتتتيق الجتتتامع . متتتج 
111. 
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تتترج الشتتار ةخ العتيبتت خ  خمــدير القــرن الواحــد والعشــرين(.1121العتيبتت ) كالتتد
 الرياضخ مكتبة الشقري.

خ دار  تتتتتتتتتتفاء للنشتتتتتتتتتتر إدارة المعرفــــــــــة(. 1112رب تتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتطف  فليتتتتتتتتتتا ) 
 والتوميع:فما .
المدرسة اًلفتراضـية تصـور مقتـرح لتطـوير التعلـيم (.1121ر عت فمر فموم)

الثـانوي بمصـر فـي ضـوء بعـض اًلتجاهـات العالميـة الحديثـة. المــؤتمر 
 -التعليق واألممات المعا رة  -) العربي الخامس( ثانيالعلمي الدولي ال

الفر  والت ديات. المركم القوم  لثقا ة الطفتة وجمعيتة الثقا تة مت  أجتة 
-41شتتفر: أبريتتة.   .الجيتتمة مكتتا  انعقتتاد المتتؤتمر: التنميتتة بستتوهاج.

12. 
المدرســة الذكيــة: رؤيــة لمســتقبل (. 1111رمتتمي أ متتد م تتطف  فبتتد ال تت )

الدول  األوة  - وطن العربي. المؤتمر العلمي العربي الرابعالتعليم في ال
التعلتتتيق وت تتتديات المستتتتقبة. جمعيتتتة الثقا تتتة متتت  أجتتتة التنميتتتة وجامعتتتة  -

 .111-112. أبرية.  1سوهاج. مج 
خ مركتتم الكلتتيج لألب تتاا: البعــد اإلســتراتيجي للمعرفــة(. 1114ستتلما  ستتلما  )
 دب . 

". ية" مدرسة القرن الحـادي والعشـرين(. المدرسة الذك1111سلم  ال تعيدي)
 القاهرة: دار  ر ة للنشر والتوميع.

ـــات(.1111فبدال ميتتتد)  شتتتاكر خ الكويتتتتخ عصـــر الصـــورة الســـلبيات واإليجابي
 المجلس الوطن  للثقا ة واآلداب.

. دار اتجاهــات ونمــاذ  حديثــة فــي التعلــيم والــتعلم(. 1122 تتابر فبتتدالمنعق)
 الفكر العرب .الفكر العرب خ القاهرة: دار 

فمتتتا خ دار الخطـــاب التربـــوي بـــين النظريـــة والتحليـــل، (.1112 تتتفا جبتتتارة) 
 أسامة للنشر والتوميع.

(.التعلتتتيق القتتامق فلتتت  اإلنترنتتت: المدرستتتة 1121فا تتق فبتتدالقادر ن تتتر تتتون )
المركتم العربت  للتعلتيق والتنميتة.  مستقبل التربية العربيـة.الذكية نموذًجا. 

 .211-211س.   . مار 11خ ع  21مج 
(.المتطلبتتات التربويتتة لت قيتتق الجتتودة التعليميتتة" ب تتا 1121جتتويل ) فبتد البتتا  

 خ بيروت.مجلة دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرينمنشورخ 
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المـــــنهج واًلقتصـــــاد (. 1111فبتتتتتد التتتتتر م  الفاشتتتتتم  و تتتتتاممة م متتتتتد العتتتتتماوي)
 خ دار المسيرة للنشرخ فما خ األرد .المعرفي

المدخل إلى (. 1111تّار العل خ فامر إبراهيق  نديلج خ غسا  العمري)فبد الس
 خ دار المسيرةخ فّما خ األرد .إدارة المعرفة

اإلنترنـــــت فــــــي التعلـــــيم مشـــــرو  المدرســــــة (. 1121فبتتتتتد العميتتتتتم ستتتتتلطا )
 .11خ العدد 21"خ رسالة الكليج العرب خ مجلد اإللكترونية
رستالة المكتبتة. جمعيتة المكتبتات  .اقتصـاد المعرفـة(. 1112ففاا أبو سر ا )

 .11-1ديسمبر.  –. سبتمبر 4خ1خ ع  41والمعلومات األردنية. مج 
جتتتدارا للكتتتتاب العتتتالم خ فمتتتا خ  اقتصـــاد المعرفـــة،(. 1111 لتتتيح  ستتت  كلتتتا)

 األرد .
(.التدريب اإللكترون  للمعلمي  أثنتاء الكدمتة 1121مجدي فل   سي  ال بش )

ة كأ د نماذج التجديتد التربتوي  ت  التعلتيق    ضوء نموذج المدارس الذكي
. دراسات عربية في التربية وعلـم الـنفس بة الجامع : دراسة مستتقبلية. 

 .214-12.شفر:  براير.  4خ ج 14رابطة التربويي  العرب.ع 
(.اتجاهات ا ت اد المعر ة    البلدا  العربيةخ 1121م مد أنس أبو الشامات )
ــة جامعــة كليتتة اال ت تتادخ  ــةمجل ــوم اًلقتصــادية والقانوني  – دمشــق للعل

 (.2ع) – 12المجلد 
الرياضتت .دوة  استشــراف مســتقبل العمــل(.1121م متتد بتت  شتت ات الكطيتتب)

 الكليج العربيةخ الرياضخ مكتب التربية العرب  لدوة الكليج.
خ المكتبتتتتتتة التخطــــــيط للمجتمــــــع المعلومــــــاتي(.1111م متتتتتتد جمتتتتتتاة درويتتتتتتش)

 األكاديميةخ القاهرةخ م ر.
(.ت ور مقترح لمفارات معلم  المدارس الذكية 1121مد سعيد  سب النب )م 

كليتتتة  -. جامعتتتة  لتتتوا  دراســـات تربويـــة واجتماعيـــة تتت  التعلتتتيق العتتتاق. 
 .214-241.أبرية.   1خ ع  12التربية. مج 
. القاهرة: دار العلتوق المدرسة الذكية والتقييم الصيل(. 1112م مدفبدالفادي)

 يع.للنشر للنشر والتوم 
(. كبتتترة المتتتدارس الذكيتتتة  تتت  ماليميتتتا 1111م متتتود فطتتتا م متتتد فلتتت  مستتتية)

مكانيتتة اإل تتادة منفتتا  تت  م تتر.  . جامعتتة مجلــة كليــة التربيــة بالزقــازيقوان
 .411-141. شفر: إبرية.   11كلية التربية. ع  -الم اميق 
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. دار  فاءخ اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة(.1112م مود فواد الميادات)
 ا خ األرد .فمّ 

خ ، المجلة الدولية للعلوم اًلجتماعيةمجتمع المعر ة (.1111من  فبد الظاهر)
 اليونسكوخ األمق المت دة. خ مارس212العدد 

نحو رؤية جديدة للبح: التربوي في مجتمـع (. 1111من  مؤتم  فماد الدي )
خ دراستتتة مقدمتتتة إلتتت  إدارة الب تتتا والتطتتتوير التربتتتويخ اًلقتصـــاد المعرفـــي

 ألرد .ا
 غمة: دار الكتاب الجامع . المدرسة الذكية،(. 1111موس  أبو طب)

ــاهيم واإلســتراتيجيات والعمليــات(. 1112نجتتق فبتتود نجتتق)  خ إدارة المعرفــة المف
 الوراق للنشر والتوميع: القاهرة.

ـــي (.1112هاشتتتق الشتتتمريخ ناديتتتا الليثتتت ) خ دار  تتتفاء للنشتتتر اًلقتصـــاد المعرف
 والتوميع:فما .

(.المتتدارس الذكيتتة تضتتمينات تربويتتة الستب تتار 1111ب فبتتدا  بكتتش)هالتتة طتت
. مجلة كلية التربية بالفيوممستقبة التعليق    المملكة العربية الستعودية. 

 .421-121. مارس.   1كلية التربية.ع  -جامعة الفيوق 
(. المدرسة الذكية ودورها    الت دي ألساليب 1121هبة إبراهيق جودة إبراهيق)

. المجلـة الدوليـة للبحـو: فـي ييا اإلف م  م  وجفة نظر معلميفاالتم 
.شتتفر: 2خ ع 1. المؤسستتة الدوليتتة آل تتاق المستتتقبة. متتج العلــوم التربويــة

 .212-211يناير.  
التعلــيم وتنميــة المــوارد البشــرية فــي اًلقتصــاد (. 1114يوستتا  متتد اإلبتتراهيق)

 تتوا اإلستتتراتيجيةخ خ مركتتم اإلمتتارات للدراستتات والبالمبنــي علــى المعرفــة
 أبو ظب .
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