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امللخص :إذا كان نقص املعرفة يولد اخلوف ،فإن البحث عنها يولد الشجاعة ،ولذا ،فمطلوب من
املؤسسات التعليمية ،ليس فقط االرتقاء باملعرفة ،بل اإلبحار فيها وتشكيلها ،لتتواكب مع هدف
الرتبية لأللفية الثالثة لتوقظ املكنون الفكري داخلنا ،وخلق ظروف وإمكانات جديدة نحو اكتشاف
املجهول والقدرة عىل ممارسة املعرفة انطالقا من املايض وحسن استغالل املتاح والتوجه نحو
املستقبل .فال قيمة للمعرفة إن مل متارس يف مناحي احلياة لتعطي قيمة مضافة للقوة البرشية .فاالستثامر
يف املعرفة إنتاجا واستهالكا وتشاركا– يمثل اقتصادا معرفيا ذا فوائد مجة  -أساسه رأس املال الفكري.
ولن يتحقق ذلك إال بمنهج متاميز يالئم بني بيئات وبرامج التعلم املتباينة ،ويراعى تنوع الطالب
واختالفاهتم ،ويقدم حمتويات ذات قواعد معرفية عميقة ومتاميزة ،ويوجد عالقات بينية أكثر غناء
وتنوعا وأدق تنظيام هد فها إزالة سقف ما يمكن تعلمه أو اكتسابه .ذلك املنهج سيعزز العالقة بني
رأس املال الفكري واقتصاد املعرفة يف عرص يتميز بالعديد من التحديات ،ويتطلب الكثري من
املهارات.
الكلامت الداللية :املنهج املتاميز ،األلفية الثالثة ،رأس املال الفكري ،اقتصاد املعرفة
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Abstract: If lack of knowledge creates fear, possessing knowledge creates courage.
Therefore, all educational institutions not only have to promote but upward develop
knowledge via navigating and (re)formulating it in order to keep pace with the goal of
education in the 3rd Millennium awakening the intellectual repertoire inside all of us,
creating new conditions and capabilities for discovering the unknown and having the
ability to practice knowledge – departing from the past, making full use of what is
available and orienting for the future. Knowledge has no value unless it is practiced in
all aspects of life in order to provide an added value to the human power. Therefore,
investment in knowledge - whether producing, using, or sharing it – constitutes some
sort of knowledge economy of immense benefits based on the intellectual capital.
Such processes cannot be carried out, but by a differentiated curriculum
compromising with various educational programs and varied, different learning
contexts, considering individual differences, providing varied contents of deep and
differentiated cognitive rules, and finding rich, varied and well-organized
interdisciplinary relations aiming at removing the ceiling over what is learnable. The
differentiated curriculum will, therefore, cement the relationship between the
intellectual capital and knowledge economy in an era that is characterized by many
challenges and needs many skills.
Keywords: Differentiated Curriculum, Third Millennium, Intellectual Capital,
Knowledge Economy
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مقدمة
املنهج – ال يقوم يف فراغ وهو حمكوم بفلسفة املجتمع وثقافته ،وتوجهاته نحو املستقبل .وهوو
نتاج تفاعل بني أسس ومكونات وعمليات خمتلفة – تنتظم فيوه املعرفوة باحليواة ،واحلقوائق بواخل ات
والرؤى ،واملصالح بالقيم واألخالق ،والنظريات باألداءات واملامرسات ،واالنطباعات بالتفسوريات
والتوقعات بشكل يتكيف مع أهداف ذلك املنهج .وألن العلووم اإلنسوانية توتالطم فيهوا إيوكاليات
املفاهيم واملصطلحات ،ووجهات النظر واأليدولوجيات والتوجهات ،ما يدفع إىل البحوث عون دور
املناهج يف اإلجابة عن بعض التساؤالت ً
مثل :ما فلسفتنا يف احلياة عموم ًا؟ وما فلسفتنا يف الرتبية عوىل
وجه اخلصوص؟ وما موجهات حياتنا؟ وما املعايري التي تقووم عليهوا أحكامنوا الثقافيوة واألخالقيوة
واالجتامعية؟ وما أساليب حياتنا التي قد تتوافق أو تتعارض مع هذه املعايري؟ وما هو اإلطار الفكري
الذي تصاغ يف ضوئه تلك الفلسفات واملوجهات وتلك املعايري؟! وهل يمكن للمنواهج – يف األلفيوة
الثالثة  -أن تقدم ما عجزت عن فعله يف األلفيات السابقة؟ (طاهر اهلادي.)2011:
وإذا كانت املناهج هتدف إىل إعداد اإلنسان الصالح إعداد ًا متكوام ً
ال ومتوازنو ًا للحيواة بكول
تعقيداهتا وعالقاهتا املتشوابكة املتجوددة واملتغورية ،فوال بود هلوذه املنواهج أن تقودم معايوات عمليوة
للتساؤالت سالفة الذكر ،وتعيد فهم التجارب اإلنسانية واالنتقال هبا من العمق التارخيي إىل حالة من
التأمل واإلدراك والتفعيل واملامرسة ،ومن ثم تغيري وجه احلياة يف حيز اجتامعي وثقوايف وفكوري ممتود
يشمل الذات واآلخر أينام كان ووقتام كان.
وإذا كان املنهج – كام يرى اهلادي ( – )2011يف تعريفه املستحدث يف ضووء مودخل الونظم
عىل أنه "نظام متكامل من احلقائق واملعايري والقيم اإلنسانية الثابتوة واملعوارف واخلو ات واملهوارات
اإلنسانية املتغرية التي تقدمها أي مؤسسة تربوية – إىل املتعلمني فيها أو هتيؤها هلم أو تريدهم إليها -
كل حسب قدراته وإمكانياته بغرض إحداث تعلم أو تعديل أو تغيري يف سلوكهم وحتقيق نموهم نموا
يامال متكامال بام يتوافق مع غايات الرتبية يف جمتمعهم( ".ص ،)35فإن بناء املنهج يف تنظيم معوني –
(من حيث يكل املادة الدراسية داخل املنهج أو من حيث ماهية املادة الدراسية التي يقوم عليها ذلوك
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املنهج أو من حيث يكل املنهج وتنظيمه ،أو من حيث ما يركوز عليوه املونهج أو مون حيوث الوجوود
املبارش /غري املبارش للمنهج أو من حيث الفئة التي يستهدفها املنهج أو مون حيوث السلطة/املؤسسوة
التي قامت بوضع املنهج أو تطبقه )...يعد من اإليكاليات الكبرية بني أنصار كل تنظيم .بل وتتبواين
الرصاعات بني من يساندون التنظيم املنطقي للامدة الدراسية والتنظيم النفيس هلا وبني من يعلوون مون
يأن اخل ات ومن يفضلون الدمج ،...وبني من يؤكد عىل بعودي املونهج – البعود الورأي املخوتص
برتتيب حمتوى املنهج عىل امتداد الزمن والبعد األفقي املختص برتتيب مكونات حمتوى املنهج جنبا ً إىل
جنب يف تتابع منطقي وتكامل موضوعي .األمر الذي يدعو إىل وجود منهج متاميز .فكل منهج يمثول
اختيارات لكيفية الدخول إىل تعليم طوالب خمتلفوني ولوذلك فوإن املودخل املختوار يعتمود عوىل راء
ومسلامت الذين يقومون بإعداد املنهج .ويقصد باملسلامت :الفلسفات ووجهات النظر وهتتم باألسئلة
اآلتية :كيف حيدث التعلم وكيف يتم تسهيله؟ ما األهداف التي تستحق اإلعداد والتنفيذ؟ ما املحتوى
األكثر أمهية وكيف يتم تنظيمه؟ كيف جيب تقييم التقدم الرتبوي؟ مواذا جيوب أن تكوون العالقوة بوني
املدرسة واملجتمع؟
أوال :املنهج املتاميز
ماهية املنهج املتاميز
من الطبيعي والعقالين واملوضوعي أال يكون ايميع – حتى وإن مروا بتجارب مشاهبة،
وعايوا حياة واحدة لدهيم نفس القناعات والسلوكيات وأحيزة فكرية وأرشاط أفعال وأعامل
وأحجيات متامثلة .فالقناعات املختلفة تتاميز عن بعضها البعض من خالل النوع املختلف لألفعال
التي تأيت هبا إىل حيز الوجود ،والسلوكيات غالبا ال تقوم إال عىل قناعات ،واألحيزة الفكرية حتددها
أيدولوجيات معينة ،وأما األفعال واألعامل فمرهونة بأهداف هلا حجيتها من أجل إجياد إدراكات
جديدة.
وانطالقا من رؤية هابرماز (نقال عن هاو )2015:188 ،يف أن " عامل احلياة هو عامل من
املعايري والقيم سابق عىل النمذجة وقد ختلق ومتايز إىل نظام جمتمعي فريد ،وهو كنظام فرعي ينقسم
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أيضا إىل مزيد من األنظمة الفرعية ،وهو يشجع رضوبا معينة من التكامل واالندماج االجتامعيني
ورضوبا معينة من التمثل الثقايف ،ورضوبا حمددة من نمط الشخصية" ،فإنه يكون لزاما عىل املنهج
الذي هو من احلياة وللحياة أن يكون متاميزا يستمد مقوماته من استنهاض االمكانية التحررية املتأصلة
يف احلياة وتفعيلها .فالتاميز يبقي املجتمع وحيافظ عليه ،وال يمكن التوصل إليه إال باحلوار وخلق فكر
جديد يوازن بني متطلبات النظام التعليمي وغائياته وبني احلاجات املتباينة املتزايدة آلحاد املتعلمني
ومشكالهتم امللحة.
والتاميز "يعد إطارا أو فلسفة ملساعدة الطالب من كل املستويات عىل تفعيل قدراهتم
الكامنة" (منرو  - Munroنقال عن تايلر:2017 ، Taylorص ،)55ولتحقيق هذا ،فإنه يتمركز حول
اكتساب املعرفة ومعايتها وتكوينها وتفسريها باإلضافة عىل عقلنة األفكار ،ويشمل هذا التاميز إعداد
مواد تعليمية وإجراءات تقييم ومنهج متجدد ،وهو أساس لتحقيق احلاجات الفردية لكل املتعلمني،
بغض النظر عن قدراهتم ودرجة التحصيل احلالية عندهم.
وللتاميز أمهية يراها الباحثون – كل من وجهة نظره  -أنه:


يساعد يف زيادة دافعية املتعلمني وحتصيلهم الدراي ،وتشارك أك بني الطالب متشاهبي
القدرات (تايلر  ،2017:Taylorهريتبريج-ديفيس.)2009 Hertberg-Davis:



يتناول عدم التجانس  heterogeneityوالتحديات املختلفة داخل الفصل الدراي (ويست
وويست.)2016 West & West:



يعد أسلوبا للتسهيل عىل املتعلمني يف أن يكونوا أفرادا متفردين ،uniqueويعطيهم الفرصة
لتعلم نموذجي (بيتي.)2004 Petty:



يشجع املعلمني عىل تعديل وتكييف ممارستهم للتدريس والتعلم والتقييم (فيكرمان
.)2009 Fickerman:



يسمح للطالب بالتقدم يف تعلمهم بخطو  paceيناسبهم بغض النظر عن معارفهم
ومهاراهتم وأفهامهم السابقة (وو .)2013 Wu:
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يمكن أن يقدم منصة للتجديد والتأمل املستمر تعزيزا لعمليتي التعليم والتعلم التي لن
تكون جاهزة أبدا يف يكل واحد أو ما يطلق عليه " مقاس واحد يناسب كل الدروس

One

( "size fits all lessonsفاليند و خرون.)2011 Valiande et al.:
وبناء عليه ،ظهرت عدة تعريفات للمنهج املتاميز ،فريى بيج وفايل  )1990(Page & Valliأن
املنهج املتاميز يركز عىل قيام املتعلم بخلق املعنى من خ ات متاميزة داخل الفصل الودراي ،اسوتجابة
حمايدة للفروق الفردية بني املتعلمني  -والتي قد يكون هلا تأثري سلبي عند إمهاهلا .بينام يف نظر مكهنري
وجايلز  ،)2016( McHenery & Gilesاملنهج املتاميز هوو برنوامج تعلوم يشوبع الرغبوات األكاديميوة
واهتاممات كل طالب بشكل نموذجي داخل فصول دراي واحود ،بمعنوى أن موداخل التودريس يف
املنهج تكون مرنة flexibleلكي يكون حمتوى املنهج قابال للهضم  digestibleويثري التحدي للقودرات
الكامنة داخل كل طالب بذاته لتحقيق تعلم متاميز وصوال إىل العدالوة ، equalityوالعدالوة هنوا تعنوي
إعطاء فرص متساوية للتعلم وليس التدريس للجميع بنفس الطريقة متاما بتامم .وقود يشوري الباحثوان
هنا إىل أن التاميوز يكوون يف تقوديم حمتووى املونهج – إموا يف تودريس فوردي  individualأو تفريودي
individualizedأو مدعوم  supportedأو متسارع  – acceleratedمون خوالل أنشوطة متدرجوة وتعلوم
تشاركي وحوارات طالبية مع املعلموني حوول أنشوطة الوتعلم – أعودت خصيصوا حلاجوات خمتلفوة
ومتاميزة ألن الطالب ليسوا سواء بسواء ،ولكنهم خمتلفون وال يزالون خمتلفني.
كام يمكن القول بأن املنهج املتاميز يشري إىل إحداث حالوة التوسوط mediationللمونهج عوىل
املستوى التدرييس ومستوى املحتوى لتتالءم وتتكيف موع تنووع الطوالب واختالفواهتم .أي تعوديل
وضبط :بيئة التعليم والتعلم ،وأساليب التعليم والتعلم ،ومواد دعم عمليتوي التعلويم والوتعلم التوي
تعزز أداءات املتعلم أو تسمح له بمشاركة جزئية عىل األقل يف أحد أنشوطة الوتعلم ،وبورامج الوتعلم،
والتقييم (طاهر اهلادي.)2017 :
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سامت املنهج املتاميز


من حيث غائيات املنهج
من إحدى وظائف املنهج عموما – "أنه أداة احلفاظ عىل البنى املعرفيوة للعلووم املختلفوة بوام

فيها من حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانني ونظريات ونقل اخلو ات يف املجواالت املختلفوة وتقييمهوا
وتصنيفها و/أو إنتاج معرفة جديدة وتوظيفها توظيفا فاعال يف تلك املجاالت واحلفاظ عوىل الثوابوت
اإلنسانية والقيم وامل عتقدات كل يف بيئتها وجمتمعها ومن ثم بناء اجتاهات لبناء ذاتية ثقافية متميزة عون
غريها أو للتعامل مع املشكالت اآلنية ووضع تصورات وسيناريوهات مسوتقبلية حللهوا ،أو لتوجيوه
املجتمعات نحو حتقيق أهداف حمددة يف سياق بنية اجتامعية مستقرة ساملة مع نفسها حمافظة عوىل ذاهتوا
ومتواصلة مع اآلخر" (طاهر اهلادي ،)2011 ،فيكوون مون وظوائف وسوامت املونهج املتاميوز كيفيوة
التعامل مع القواعد املنطقية واملوضوعية عند بحث رسوخ اآلراء أو إلغواء الاليقوني ،أو عنود تنواول
قناعات راسخة وسلوكيات مقاومة للواقع أو إدراكات جديدة حتاول ترسيخ السلوك املتزعزع.
وكام ينص تقرير يئون املجتمع العاملي ( )1995أن "االهتامم بتحقيق االنصواف ال يسواوي
"االرصار" عىل حتقيق املساواة ،لكنه يدعو إىل بذل جهود مدروسة للحد من حاالت الظلم الفادحوة،
والتصدي للعوامل التي تتسبب يف حدوثها أو إدامتها ،وتشجيع اقتسام املوارد عىل نحو أكثور عودال"
(ص ،)72و "لن يصبح باإلمكان احلفاظ عىل احلقوق – عىل املدى البعيد – إال إذا متت ممارستها عىل
نحو مسئول ومع إيالء االحرتام الواجب للحقوق املتبادلة لآلخورين" (ص – )75فواملنهج املتاميوز -
إذا – يراعى يئون ايميع ولصالح ايميع ،وهو ضد االنفصالية يف التعامل واالهتامم .فاملنهج املتاميز
جيمع بني التعاون والتنافس يف التعاون جنبا إىل جنب مع حتقيق االسوتقاللية والتفورد ،والتكيوف موع
ايامعة ،مع االستجابة للمطالب والفروق الفردية للمتعلمني.
و مما ال يك فيه أن للمنهج املتاميوز أن هيودف إىل التعورف عون وتنشويط القودرات الذهنيوة
العديدة واملتنوعة القابعة داخلنا ومعرفة طريقة تفكرينا وبنيان عقلنا وكيفية التغلب عن العجز املالزم
لعقلنا وحتيزاته لننتفع هبذه املعرفة التي غدت حاليا متخصصة لدرجة مل يسوبق هلوا مثيول يف أي وقوت
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ميض ،تأكيدا بأن " اإلنسان صاحب عقل جووال ،وإرادة قويوة ،وقابليوة عظيموة للوتعلم واالرتفواع
وايهل والسقوط ...دائم التذبذب ،مشبوب بالعاطفة ...والعواطف تسمو وهتبط – حسوب سولوك
االنسان وتوجهاته" (نعامن السامرائي ،)2001 :و تأكيدا عىل املبدأ القائل بأن أهم وظيفة للمنهج هي
بناء االنسان :ايسم فيه وعاء ،والروح حارس ،والعقل دليل ،فإن متوايز ذلوك املونهج يكوون مراعيوا
النمو املتكامل املتوازن للطاقات واملواهب واالستعدادات والقدرات وتفعيول املهوارات ،بوام يضومن
االزدواج األبدي للطبيعة االنسانية – جسم وروح وعقل – ولكن يف رشوط زمانية ومكانية مناسوبة.
ولقد ذهب هابرماز (نقال عن ألن هاو :2015 ،ص  )256إىل أن "العقول هوو موا يمكننوا مون فهوم
الواقع ورؤية حقيقة األيياء يف سياقاهتا املختلفة واملتبدلة .وعليه ،فإن املعرفة ليست سوياقية وحسوب
بل كلية أيضا ،وليست سكونية بل عرضة للتنقيح وإعادة النظر بتغري األحوال".


من حيث أهداف املنهج
املناهج وهي أداة الرتبية يمكن أن حتافظ عىل أعمدة الرتبية األربعة التي أعلنها جاك ديلور يف

تقريره إىل اللجنة الدولية عن الرتبية للقرن احلادي والعرشين املسمى "التعلم :ذلك الكنوز الكوامن".
وهدف هذه األعمدة هي أن الشخص يتعلم ليعرف ويتعلم ليعمل ويتعلم العيش مع اآلخور ويوتعلم
ليكون .ولن يكون ذلك كذلك إال بإقامة التوازن بني احلوار مع الذات الذي هو "العمل عىل مراجعة
االنسان لنفسه وأفكاره ،والوقوف معها وقفة تأمول وتصوحيح ملوواطن اخللول وإصوالحها ،وحتديود
مواطن القوة لتعزيزها ودعمها" (عبود السوتار اهليتوي:2004،ص ،)99وبوني احلووار موع اآلخور "
للتعرف عىل ما هيدف إليه من حيث طبيعة عالقته باآلخرين ورسم مسوتقبل أفضول يميوع يوعوب
العامل ضمن دائرة التفاهم املشرتك ،وعدم التجاوز عىل اخلصوصية الدينية واألخالقية ،بام يطلق عليوه
اليوم املحافظة عىل اهلوية الثقافية لألمم"(ص ،"145ويكون ذلك يف جو من احلرية املنضبطة وحتمول
املسئولية والتوازن بوني احلقووق الفرديوة وحقووق ايامعوات والتكوافؤ يف فورص الطورح واملعايوة
واملراجعات النقدية تبعا لقواعد ورشوط وأحكام عامة يشرتك فيها ايميع.
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ومن وجهة نظر نفسية ،يرى الباحث أن التاميز قد يرتبط بتصونيف الوذات – إذ أن " األفوراد
الذين يصنفون ويدركون عىل أهنم أفراد خمتلفون يف سياق ما ،يمكن أن يعاد تصنيفهم ويدركوا كأفراد
متشاهبني يف سياق خر من دون أي تغري حقيقي يف أوضاعهم" (أمحد زايد:2006،ص )33والسوبب
يف ذلك قد يكون مقارنة الذات باآلخر يف نفس السياق االجتامعي ،والتغري يف إدراك الذات ومون ثوم
تغري السلوك بني أفراد ايامعة الواحدة أو املجموعات األخرى كاستجابات وجدانية إجيابية.


من حيث املالمح الرتبوية والتعليمية للمنهج
وأما يف املجال الرتبوي والتعليمي ،يلوزم أن يكوون التاميوز هنواك ال التمييوز .فوالتمييز مبودأ

تسلطي تعسفي يعنى بتغييب مبدأ تكافؤ الفرص وحرمان البعض من حقوق مرشوعة ومثبتة تارخييوا
أو سياسيا أو اجتامعيا أو ثقافيا ،وقد يكون التمييز الرتبوي خصوصا – طبقيا أو جغرافيوا أو عرقيوا أو
عىل أساس اينس أو ما يابه .وأما التاميز هو مراعاة احلقوق الرتبوية والتعليمية للمتعلموني قودر موا
تتيحه هلم قدراهتم واهتامماهتم وحاجاهتم لتحقيق أهدافهم.
واملنهج املتاميز قد يقلول مون السولطوية يف العمليوة التعليميوة يف إعوداد املحتووى وتدريسوه
وتقويمه بعيدا عن البيئات التي غالبا ما تغرس يف طالهبا "عادة حفظ املواد الدراسية مون دون تفكوري
أو تدبر ،فيصبح معظم الطلبة يف ظلها جمرد ببغاوات تردد ما تسمع ،حيث مل تتح هلوم فورص حتصويل
املعارف والتجارب بأنفسهم من خالل االحتكاك بالواقع ،أو االطالع عىل املصادر املختلفة للمعرفة،
أو اجراء البحوث العلمية ،فاملدارس حتاسبهم عىل درجة حفظهم لدروسهم ،وكأهنم أوعية ال يتوقوع
منها إال احتواء بعض املعلومات ،بدال من أن يكونوا عقوال هتتدي إىل املعلومات أو تتفاعل معهوا ،أو
ترفضووها إذا كانووت غووري صووحيحة أو غووري مالئمووة" (حسوون صووقر  -نقووال عوون يزيوود عيسووى
السورطي.)2009:19،
ويعتقد الباحث أن التاميز يف املنهج قد يراد به تنوع النظريات التي يقوم عليها املنهج يف أربعة
جمموعات  -أو أكثر  -طبقا ملجاالت االستقصاء فيها :فمثال ( )1نظريات بنائية التوجه هتوتم أساسوا
بتحليل مكونات املونهج والعالقوات املتداخلوة بينهوا ،ومتيول هوذه النظريوات إىل أن تكوون وصوفية
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وتفصيلية ويارحة يف هدفها ،و ( )2نظريات قيمية التوجه و هتتم أساسوا بتحليول القويم واملسولامت
التي انطلق فيها صانعوا املنهج وما أنتجوه ومتيل هذه النظريوات إىل أن تكوون نقديوة بطبيعتوه ،و ()3
نظريات يوجهها املحتوى :و هتتم يف األساس بتحديد حمتوى املنهج ومتيل ألن تكون توجيهية إريادية
يف طبيعته ،و ( ) 4نظريات توجهها العمليات وهتتم أساسا بوصف كيف يتم تطوير املنهج أو التوصية
بكيف جيب أن يتم تطويره وبعض من هذه النظريات وصفي يف طبيعته بينام اآلخر توجيهي إريوادي
(طاهر اهلادي.)2016 ،
وإذا جاز االعتامد عىل حمتوى واحد يقدم يميع الطالب ،فليس من ايائز أو املقبوول تربويوا
تقديمه بطريقة تدريس واحدة ،فإن ذلك يبعث عىل امللل ،ويقلل الدافعية ،وتضيع معها فرص بعوض
ال طالب لالستفادة وإعامل التفكري وانطالق العقول إىل فضاءات أرحب وأوسع .وعليه ،فوإن املونهج
املتاميز قد يكون يف نظرنا منهجا توافقيا يف تفعيله وتقييم خمرجاته .ويرى يزيد السوورطي ( )2009أن
املناهج الدراسية يف البلدان العربية هلا صفة السلطوية القتباس عدد ال بوأس بوه مون املنواهج الغربيوة
وترمجته ،أو اعتامد املناهج التي صاغتها النظم التعليمية يف البلدان العربية تركز عىل املعرفوة بودال مون
الطالب ،وحمتويات تلك املناهج  -كام ذكر يوسف (ٍنقال عن يزيد السورطي) " -ال تلبي احتياجوات
املتعلمني وال تالئم استعداداهتم وقابلياهتم ،وأقل ما يمكن أن توصوف هبوا أهنوا غوري مالئموة لواقوع
املتعلم وبنيته االجتامعية واالقتصادية ،وال يمكن أن تعوده ملواجهوة حياتوه املسوتقلة بشوحذ مهاراتوه
وحتدي قابليته وقدراته ،وكأهنا جاءت متثل عاملا بعيدا عن واقعوه ،وهلوذا كانوت املدرسوة غوري وثيقوة
باحلياة" (ص ،)24مع العلم أن املنهج املدري من احلياة وللحياة – كام أكد طاهر اهلادي (.)2017
ويرى الباحث أنه يمكن أن يكون التاميز هو الوتخلص مون السولطوية يف املنواهج الدراسوية
تركيزا عىل قطبي العملية التعليمية :املعلم واملتعلمني ،ويقصد بذلك عدم حرمان املعلم من االيرتاك
يف ختطيط وتصميم املنهج وتقويمه وتطويره فضال عن تدريسه ،بدال من اإلذعان والقبول لكل ما فيها
من أراء وقناعات يخصية وانتامءات وأيدولوجيات لواضعيها .وإذا كوان ذلوك كوذلك ،فمون حوق
املتعلمني أيضا أن يكون هلم سهم يف ذلك ألهنم الطرف األول يف العملية التعليمية وتتمحوور حووهلم
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وحول حاجاهتم وميوهلم وأهدافهم" ،فاملناهج جيب أن تكون وسيلة خلدمة الفرد واملجتمع ،ال غايوة
يطوع يف سبيلها الطالب" (يزيد السورطي.)2009:27،
وقد يكون متايز املنهج يف الرتكيز عىل أساسيات يشرتك فيهوا مجيوع املتعلموني وتكوون قابلوة
للتجدد واستيعاب املعارف ايديدة ،وربطها باحلياة ،وإلقامة التوازن بني نقل ونقد الرتاث الثقايف من
جهة وبني التوجهات املستقبلية وبدائلها من جهة أخرى – أصوالة ومعوارصة ،بوني املعرفوة وتعلمهوا
وممارستها وبني مراقبتها وتنظيمها وإدارهتا وتشاركها وتوليد معرفة أخرى من جهة ثانية ،بني االنفتاح
عىل الثقافات األخرى واالحتكاك هبا وبني االستفادة منها مع احلفاظ عوىل اهلويوة الوطنيوة و االنوتامء
الوطني دون تقوقع من الذات أو هيمنة من األخر ،بني حتقيق أهوداف املونهج يف وقايوة املجتموع مون
املخاطر واملشكالت والعمل عىل حتقيق سويادته و حفوظ أمنوه وسوالمته واسوتقراره وبوني ورفاهيتوه
وسعادته يف بيئة تناغمية.
وأما من ناحيوة تقوويم خمرجوات املونهج ،فيكوون التاميوز بتنويوع وسوائل التقوويم وأدواتوه
ومستويات ووظائفه واستمرار ويمول عملياته ،مع التنسيق بني كل هذه العمليات وبوني األهوداف
املحددة سلفا وبني غائيات الرتبية يف املجتمع.
كام يتسم املنهج املتاميز بسامت أساسوية تكوون التاميوز الفعوال  .effective differentiationفوإن
فهمها وااللتزام هبا ييرس عمل املعلم ونجاح املتعلم يف فصل رسيع االستجابة  responsiveوهي:


الفصل املتاميز يتسم باملرونة.



متايز التدريس ينبع وينطلق من التقييم الفعال واملستمر حلاجات املتعلمني.



التجميع املرن يساعد يف التأكد من وصول الطالب لعدد كبري متنوع من فرص التعلم
وترتيبات العمل  work arrangementsيف سياقات وبيئات تعليمية متنوعة،



كل الطالب يعملون بشكل متسق يف األنشطة التي تتسم بالتسلية واتساع احليل وتتميز
باالقرتاح مع ترتيبات تعلم خمتلفة بشكل متساو مع اآلخرين وتتيح فرصا متساوية للفهم
واملهارات الرضورية هلم وال يفرتض التاميز مهام خمتلفة لكل متعلم ولكن مرونة يف درجة
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تعقيد املهمة  task complexityوالتعبري عن أنامط التعلم التي جيد معه املتعلمون التعلم
تطابقا مالئام معظم الوقت.


الطالب واملعلمون متشاركون يف عملية التعلم :بني معلم مؤهل تأهيال واضحا يشخص
ويصف العالج حلاجات التعلم ويسهل التعلم وي ع يف إعداد فهم فعال وطالب مشاركني
حيويني حيملون معلومات حمورية عام يناسبهم واألساليب املفضلة لدهيم يف التعلم،
وباختياراهتم وبأكثر استقاللية.
ويووورى طووواهر اهلوووادي ( )2017أن التاميوووز الفعوووال للمووونهج

Effective Curriculum

 Differentiationيتسم بعدة سامت منها:


يساعد حاد املتعلمني عىل تعويض ما سببته العوائق الداخلية والعوائق اخلارجية.



يسمح للمتعلم باستخدام املهارات احلالية مع تعزيز تطوير مهارات أخرى جديدة يف ذات
الوقت.



يمنع حدوث تنافر  dissonanceبني مهارات التعلم وأنشطة التعلم املصممة حلصة معينة أو
لفصل معني.



يقلل مستوى املعلومات املجردة ليجعل املحتوى مرتبطا بالسياق التدرييس احلايل أو البيئة
احلالية للمتعلم وحلياته يف املستقبل كذلك.



خيلق تناغام وانسجاما harmonyبني أسلوب التعلم لدى املتعلمني وأسلوب التدرييس لدى
املعلمني.



يشكل أساسا لتعديل customizingبرامج التعلم حسب الطلب( .صص.)63-62



ولتفعيل التاميز - ،كام يعتقد الباحث  -هناك بعض املالمح التي حتتاج إىل املرونة ومنها:



أن تكون األنشطة مرنة باحلد الذي يسمح لعدد أك من املتعلمني باملشاركة.



يمكن أن يكون السياق التدرييس مرتبطا بحاجات املتعلمني.



يمكن إعطاء أو ختصيص وقت أك لتقييم املهام او تنفيذها.
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طرق وأساليب التقييم يمكن أن تكون مرنة لتشمل جوانب متعددة.



يمكن بناء برنامج التعلم إليباع حاجات متعلمني معينني (موهوبني – متأخرين دراسيا...
الخ).



يمكن تعديل التوقعات تبعا لقدرات املتعلم ضمن إطار التوقعات العالية.



يمكن تقسيم معايري التقييم إىل مكونات أبسط



الوقت املخصص خلطة درس يمكن أن تتنوع من نشاط قائم بذاته إىل تدريس فصل دراي

finer components

أو ختصيص وقت أك إذا لزم األمر تبعا حلاجات املتعلم ،ترسيعا أو إبطاء ،مع تكامل
جوانب التعلم

learning areas



ختصيص وقت معني لتحقيق خمرجات التعلم وحتديد أوزاهنا weightings



يمكن أن يتنوع عدد وطبيعة برامج التعلم يف املدرسة تبعا ملدى توافر هيئة تدريس ومصادر
للتعلم ومعرفة حاجات املتعلمني.



مراعاة املرونة يف اختيار معايري معينة للتقييم تبعا للحاجات الفردية للمتعلمني اعتامدا عىل
توصية فريق التقييم – يف حالة عدم قدرة املتعلم عىل حتقيق معايري خترجه( .اهلادي ،طاهر،
.)61-60 ،2017

مبادئ يقوم عليها املنهج املتاميز
وانطالقا من أن كل الطالب يستحقون منهجا غنيا يسمح بمستويات خمتلفوة مون الوضووح
واملبارشة ،أو التجريد والتعقيد واملوضوعية وتستجيب حلاجاهتم ،ولتحقيوق السوامت املقرتحوة أنفوا،
قدم جرجيوري وتشابامن  )2002(Gregory & Chapmanمبادئ أساسية لتاميز املنهج جيملهوا الباحوث
يف::


تقديم املحتوى املرتبط بقضايا وموضوعات أو مشكالت كبرية يقوم عليها.



تكامل أنظمة متعددة يف املجال الواحد من جماالت الدراسة.



تقديم خ ات ياملة ومرتابطة ذات تعزيز ثنائي داخل إحدى جماالت الدراسة.
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السامح للتعلم العميق ملوضوعات ذات اختيار ذايت داخل إحدى جماالت الدراسة.



تشجيع تنمية التي تستخدم أساليب ومواد وأيكال جديدة.



تشجيع املخرجات الطالبية عن طريق استخدام معايري مناسبة وحمددة من خالل أدوات
تقييم ذايت مقننة وحمكية املرجع.
ويف نفس السياق ،قدمت مدارس أورتنج Schools

 )2014(Ortingعددا خور مون املبوادئ

التي يقوم عليها املنهج املتاميز :دراسة الفروق الفردية كأساس للتخطويط  -الفوروق الفرديوة تشوكل
املنهج – مشاركة الطالب يف وضع األهداف واملعايري  -إتاحة مواد متعددة للتعلم – تقديم اختيارات
متعددة للطالب – املعلم يعدل املحتوى والعمليوات واملخرجوات اسوتجابة السوتعدادات الطوالب
واهتامماهتم وملفات إنجاز تعلمهم – مراعاة خطو التعلم لدى خمتلف الطوالب  -اسوتخدام معوايري
متدرجة ومتنوعة – التدريس والتقييم ال ينصالن مع مراعاة املرونة.
مكونات املنهج املتاميز واسرتاتيجيات تنفيذه
باالطالع عىل األدبيات والدراسات السابقة (مثل :تريويول  ،2005/2004 :Terwelميكور
 ،1996/1986:Makerهولينان وكوبيتسك ،1999 Hallinan & Kubitschek:طاهر اهلادي،2017:
تريويل و ووكر ،2004 : Terwel & Walkerفارمر ،1998 Farmer:جيودوGuido:

 ،2016ويسون

 ،2014:Weselyتعليم أيووا  ،2017 :Educateiowaبويج وفوايل ،1990 : Page & Valliمكهنوري و
جايلزMcHenery & Giles:

 ،)2016ظهور للباحوث أن هنواك ثالثوة مكونوات لعمليوة متوايز املونهج

 Components of the curriculum differentiation processتظهر يف يكل أسوئلة يطرحهوا املعلوم عنود
التخطيط لتاميز نشاط ما ليالئم accommodateكل املتعلمني.


كيف يمكن متايز املحتوى /السياق التدرييس content/contextلكي يكون مرتبطا باخل ة
احلياتية ومستوى الكفاءة لدى حاد املتعلمني من خلفيات خمتلفة؟



ما التاميزات differentiationsاملطلوب القيام هبا للمنهج املقدم أو املزمع ختطيطه؟ وكيف
يمكن متايز طريقة عرضه وتقديمه؟
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ماذا سيؤخذ يف االعتبار عند تقييم أداء املتعلم يف ضوء األهداف والسياق التدرييس
واسرتاتيجيات مجع وتقييم وتسجيل وكتابة التقارير

وبناء عىل ما سبق ،فهناك بعض األفكار لتطبيق مكونات التاميز:


متايز املحتوى ،ويكون من خالل :اختيار املحتوى املناسب للقادمني من خلفيات خمتلفة،
واختيار املحتوى املالئم الهتامماهتم واملؤثر يف سلوكياهتم ،والتقليل من مستوى التجرد
املوجود باملحتوى ،و وضع مهمة بديلة ملدى بديل ومطلب مشابه ،واستبدال مهمة بمهمة
أخرى خمتلفة ،و تقديم نصوص أو حمتوى أكثر صعوبة للمتعلمني الذين هم يف حاجة
لفرص تعلم أك وأوسع ،وجعل املهام قصرية ،واختيار الكتب واملهام املرتبطة بثقافة
املتعلمني ،و تقديم حمتوى متنوع يناسب اهتاممات املتعلمني ،واستخدام مهمة أخرى خمططة
لتقييم خمرجات أك وجوانب أخرى مما تم ختطيط تقويمه.



متايز طريقة عرض املحتوى ،ويكون من خالل السامح للمتعلم بتنفيذ املهمة يف وقت الحق،
و استخدام أدلة مريدة لالستذكار ،و استخدام املنظامت املصورة ،graphic organizers
وتوضيح ونمذجة بل واستثارة االستجابة املتوقعة ،واستخدام أنواع متنوعة من املهام التي
تربط بني املفاهيم وتوسعها ،وإعادة تدريس املحتوى إذا كان ذلك رضوريا ،واستخدام
مواد إضافية ،وخلق بيئة تعليمية حمفزة يتم فيها تقدير خلفيات الطالب واالعرتاف هبا،
وتقديم مساعدة فردية ملن هم يف حاجة إليها ،وتغيري يكل تقديم املهمة التدريسية.



متايز اسرتاتيجيات التقييم ،ويكون من خالل تصميم األنشطة التي تسمح بمكان ألساليب
تعلم خمتلفة وذكاءات متنوعة ،وتشجيع املتعلمني عىل الربط بني املعاين املقدمة واملفاهيم
املختلفة من أجل حتقيق الرضا الذايت ،وتقديم /توفري فريص للتعلم املشارك

shared

 ،learningواستخدام أنشطة ذات رسعات pacesمتعددة ،والسامح للمتعلمني بوقت
إضايف إلمتام مهامهم ،واستخدام التكنولوجيا واملعينات والرتتيبات اخلاصة بغرض تنفيذ
مهام التقييم املطلوبة ،االحتفاظ بملفات االنجاز اخلاصة بمالحظة متعلمني معينني والذين
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هم يف حاجة لدعم إضايف ،وقراءة تعليامت االختبارات بل واالختبارات نفسها ،وتقديم
أيكال متنوعة من األسئلة ،و اختبار املفاهيم األساسية متثل رضورة ،و إعداد تقارير يفوية
وأخرى حتريرية ،والرتكيز عىل ايوانب اإلجيابية أو مواهب املتعلمني أو جمال ذكاءاهتم
املرتفعة.
وألن املنهج املتاميز يشري إىل احلاجة إىل تفصيل بيئات التدريس واملامرسات احلادثة فيها خللق أو إجياد
خربات تعلم خمتلفة لطالب خمتلفني ،فإن املنهج املتاميز ال يكون كذلك إال يف ضوء جمموعة عنارص
هي:


بيئة التعلم  ،Learning Environmentوهي تلك البيئة املشجعة للطالب إلظهار قدراهتم
يف حدها األقىص ،وجيازفون ويبنون معرفة بل ويكتسبون مهارات يف بيئة منة مرنة تسمح
هلم بذلك وهذا يشمل أن تكون البيئة متمركزة حول الطالب  – student-centeredأي
تركز عىل اهتامماته وأفكاره ومدخالته ،وأن تكون مشجعة لالستقاللية

encouraging

 ،independenceومتساحمة وتشجع عىل املبادأة واملبادرة من جانب املتعلم ،وأن تكون
منفتحة openتشجع عىل قبول أفكار اآلخرين و راءهم قبل تقييمها ،وأنت تكون مركبة
 complexأي تشتمل عىل تنوع غني من املصادر والوسائط واألفكار و الطرق واملهام ،وأن
تتميز بالتحرك الرسيع highly mobileأي تشجع عىل احلركة من و إىل املجموعات
واملقاعد والفصول واملدارس.


تعديل املحتوى  Content Modificationوهدف التعديل هو إزالة سقف ما يتم تعلمه،
واستخدام قدرات الطالب من أجل بناء قاعدة معرفية  knowledge baseأكثر غناء وأك
تنوعا وأدق تنظيام .و يسهل القيام هبذا البناء عن طريق تشجيع التجريد

abstractness

اخلاص باملحتوى منتقال من احلقائق والتعريفات واألوصاف إىل املفاهيم والعالقات القائمة
بينها وبني املفاهيم األساسية والتعميامت ،و التعقيد complexityمع املحتوى منتقال إىل
العالقات البينية املتبادلة بدال من االقتصار عىل العوامل املرتبطة وأخذ كل منها يف االعتبار
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– كل عىل حدة ،و التنوع Varietyمع املحتوى ليمتد فيام وراء املحتوى املقدم يف ال نامج
العادي ،ودراسة الناس Study of peopleبام فيها دراسة األفراد أو الشعوب ،وكيف يكون
رد فعلهم وانطباعهم أو استجابتهم بشأن فرص معينة أو مشكالت بعينها ،ودراسة طرق
االستقصاء Study of methods of inquiryبام فيها االجراءات التي يستخدمها اخل اء
العاملون يف امليدان.


تعديل العملية ،Process modification :فاهلدف منها هو تعزيز االبداع واملهارات املعرفية
ذان املستوى األعىل ،وتشجيع االستخدام اإلنتاجي productive useوغزارة املعرفة التي
متكن منها الطالب ،ويمكن تسهيل ذلك عن طريق املستويات العليا من التفكري
levels of thinkingبام فيها مصفوفة بلوم املعدلة ،و التفكري االبداعي

higher

creative thinking

بام فيه من التخيل واملداخل اإلهلامية  intuitive approachesوأساليب القدح الذهني/
العصف الذهني ،والنهاية املفتوحة open-endednessوتشجيع املبادأة ،واالستجابة التي
هي حق للطالب يف أهنا ليس هناك إجابة واحدة صحيحة ،و التفاعل ايامعي
interactionمع الطالب األكثر قدرة أو األعىل دافعية ،فذلك من توابعه تنشيط

group

sparking

بعضهم البعض يف بعض املهام عىل أساس تنافيس أو تعاوين ،واخلطو أو الرسعة املتغرية
variable pacingوالتي تسمح للطالب بوقت أطول لالستجابة الكاملة و االنتقال برسعة
من املهارات الدنيا للتفكري إىل املهارات العليا يف التفكري.


تنوع عمليات التعلم Variety of learning processesأي مالئمة ومراعاة األساليب
املختلفة للتعلم لدى املتعلمني ،واستخالص املعلومات debriefingومساعدة الطالب
ليكونوا عىل وعي بأساليب الت ير reasoningأو الوصول إىل استنتاجات خاصة ببعض
األسئلة واملشكالت ،بل ويكونون قادرين عىل القيام بتلك األساليب ،وحرية االختيار
freedom of choiceويعنى هبا إرشاك الطالب يف تقييم اختياراهتم للموضوعات والطرق
واملنتجات والبيئات.
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تعديل املنتج  Product modificationواهلدف هو تسهيل الفرص للطالب املوهوبني
إلنتاج منتج يعكس قدراهتم الكامنة .ويمكن تشجيع ذلك عن طريق إدخال مشكالت
حقيقية  real problemsمرتبطة بحياة الطالب وأنشطتهم ،و مجاهري حقيقية

real

 audiencesمتمثلة يف طالب زمالء أو جمموعة أخرى من الطالب أو املعلمني أو مجاعة
بعينها أو جمتمع معني أو جمموعة ذات اهتامم خاص ،ومواعيد استحقاق حقيقية

real

 deadlinesمن أجل تشجيع مهارات إدارة الوقت والتخطيط الواقعي ،والتحويالت
 transformationsويقصد هبا يمول االستخدام األصن

original manipulation

للمعلومات بدال من االنكفاء عىل القديم أو االندفاع إىل الوراء  ،regurgitationو التقويم
املناسب

appropriate evaluationللمنتج وذلك باستخدام معايري العامل احلقيقي

املوضوعة من ذي قبل واملالئمة لنثل هذه املنتجات.
ومن املالئم أيضا أن تكون هناك بعض االسرتاتيجيات اإلدارية لتنفيذ املنهج املتاميز التي غالبا
ما تكون مفيدة يف تنفيذ اسرتاتيجيات متايز املنهج وهي استخدام العقوود the use of contractsوذلوك
بالسامح لل امج التفريدية التي أقرهوا الطوالب ،موع تعزيوز مهوارات إدارة الوقوت لودى الطوالب،
وتشجيع احلكم الذايت واالستقاللية  ،autonomyو عقود املوؤمترات conferencingمون أجول السوامح
لتخصيص مساحة للتفاوض حول املنهج ومراجعتوه مون قبول الطوالب ،و اسورتاتيجيات التجميوع
grouping strategiesوتركز عىل جتميع العقول املتشاهبة” ” like mindsمعا وتشجيع التفاعل ايامعي.
وألن من املؤكد أنه ال يتشابه متعلامن متام التتشابه ،فلك منهام استعداداته وقدراته واختياراته
حلصول عىل املعرفة وإدراك املفاهيم ،ولكي يكون املنهج متاميزا ،فعىل املعلم – منفذ املنهج – أن يعدل
ويكيف :ماسيتعلمه الطالب (املحتوى  ،)contentوكيف يتعلم الطالب املحتوى (العملية ،)Process
وكيف يظهر الطالب تعلمهم كمحصلة هنائية (املخرجات )Product
قدم فريند  Friendوكوك ( Cookنقال عن طاهر اهلادي )2017 ،عددا من املداخل للتودريس
التشاركيCo-teaching

 -كأحد نامذج التدريس املتاميز  -التي تقدم أساليب ملعلمني اثنني للعمل معوا
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داخل الفصل .وهذه املداخل هي :معلم يودرس ومعلوم يودعم  ،One teach ,one Supportالتودريس
املوازي  ،Parallel Teachingالتودريس البوديل  ،Alternative Teachingالتودريس باملنصوات

Station

 Teachingوالتدريس بالفريقTeaching Team



املدخل األول :معلم يدرس ومعلم يدعم  One teach ,One: supportويف هذا النموذج
املعلم األول  -أيا كان هو – عليه املسئولية األوىل واألساسية للتخطيط والتدريس بينام
املعلم اآلخر يتجول داخل الفصل يساعد الطالب ويالحظ سلوكيات و داءات معينة،
فمثال أحدمها يرشح واآلخر يقدم املواد التعليمية مع مالحظة السلوكيات غري املرئية
للمعلم.



املدخل الثاين :التدريس املوازي  :Parallel Teachingويف هذا املدخل ،يقوم املعلم واملعلم
الطالب خيططون سويا  plan jointlyويقسمون الفصل نصفني لتدريس نفس املعلومات يف
نفس الوقت ،مع السامح للمعلمني للعمل مع جمموعات أصغر وتنصيف

splitting

الطالب طبقا لرغباهتم.


املدخل الثالث :التدريس البديل  alternative teachingويف هذا الشكل من التدريس ،يدير
أحد املعلمني معظم احلصة بينام املعلم اآلخر يعمل عىل جمموعة صغرية داخل أو خارج
الفصل ،ملتابعة تكليف متأخر  ،catch up on a missed assignmentأو أعامل عالجية أو
ألغراض التقييم أو لتدريس املهارات االجتامعية.



املدخل الرابع :التدريس باملنصات  :station teachingويف هذا املدخل يقوم كال املعلمني
بتقسيم املحتوى التدرييس ،ويتحمل كل منهام مسئولية ختطيط وتدريس ايزء اخلاص به.
ويتم تقسيم الفصل إىل مراكز تدريسية متنوعة  ،teaching centersفاملعلم والطالب املعلم
يكونان عىل منصات معينة ،بينام املنصات األخرى يديرها الطالب أو بمن يعاونه وذلك
بشكل مستقل ،حتديدا للمسؤولية وقدرة املعلمني عىل تغطية حمتوى تعليمي أك يف فرتات
زمنية أقرص.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.2
138

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Taher Mohammad Al-Hadi
Volume (3) No. (1) 2020



املدخل اخلامس :التدريس بالفريق  :Team Teachingكل املعلمني طبقا هلذا املدخل
مسئولون عن التخطيط ،ويتشاركون يف التدريس لكل الطالب .ويتم تدريس الدروس من
قبل كال املعلمني اللذين يشاركون يف املحادثة واحلوار مشاركة فعالة وليس يف املحارضة
وذلك من أجل تشجيع املناقشة من جانب الطالب فكال املعلمني يتشاركان وبفاعلية يف
أداء الدرس وإدارة النظام داخل احلصة ،ويمكن هلذا املدخل أن يكون فاعال أكثر مع معلم
الفصل األساي والطالب املعلم أو طالبني معلمني معا.

ثانيا :األلفية الثالثة
السامت واخلصائص
تعد مهارات األلفية الثالثة أو ما تعرف بمهارات القرن احلادي والعرشين من متطلبات اييل
ايديد من الطالب يف جمتمع املعلومات .ويتألف إطار تلك املتطلبات من املهارات احلياتيوة واملهنيوة،
ومهارات التعلم واالبتكار ،وحسن التعامل مع وسائل االعوالم ،ومهوارات التكنولوجيوا وغريهوا.
وهذا يتطلب إنشاء أنظمة دعم لتطوير مهارات القرن الواحد والعرشين وجود أنظمة قياسية وتقييمية
ومنوواهج وأنظمووة تعليميووة وبيئووة مهنيووة فرديووة لتطوووير بيئووات الووتعلم .وينقوول لنووا فارنافووا-
ماروتشاو – )2004( Varnava-Marouchouنقال عن اليونسكو أن حاجات ومتطلبات جمتموع القورن
احلادي والعرشين تكمن يف مثلث زواياه املعرفة وتكنولوجيا املعلومات والتعليم
ومتشيا مع تلك املتطلبات ،طرح تووزان  )2003( Tausanموا توصول إليوه املجتمعوون مون
االحتاد األورويب يف استوكهومل  2001من حتديد ثالثة أهداف اسورتاتيجية تسوتهدف نظوم التكووين
التعليمي واملهني يف أوروبا حتقيقا ملبدأ التعلم مدى احلياة ،وهذه األهداف تتمثل يف )1( :حتسني جودة
وفعالية نظم التكوين التعليمي واملهني )2( ،تيسري إتاحة نظم التكوين التعليمي واملهني لكل النواس،
( )3فتح نظم التكوين التعليمي واملهني للجميع .وعليه ،حددت املفوضية األوروبيوة

the European

 Commissionثامن كفايات حيتاجها ايميع صغريا وكبريا لالندماج األمثلoptimal integration

داخل

املجتمع :املهارات األساسية للجميع ،تدريب األوروبيني عىل التعلم مدى احليواة ،رضورة أن يسوهم
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التعلم يف النمو االقتصادي املستدام ،رضورة استجابة التعلم للتغريات داخول املجتمعوات ،املدرسوة
للجميع ،إعداد الشباب األورويب للمواطنة الفاعلة ،املعلمون هوم الووكالء احلقيقيوة للتغيوري ،دعوم
املجتمعات املدري نحو التطور .وتفعيال لذلك األمر ،وتوالت ردود األفعال ومنها ما قام به بايوليتي
( )2018بإطالق ما أسامه التعليم لأللفية الثالثة ،(PTM) Pedagogy for the Third Millenniumوهوي
طريقة تعليمية قام بتطبيقها يف املشارع اخلريية والرتبوية والتدريبية – قوميا وعامليا – وختتص بوالتعليم
واالتصال كفاية وكفاءة لألطفال والبالغني سواء بسواء.
ومن السامت التي أمجع عليها الباحثون أن ( )1التعلم للجميع  ،Education for allوطبقا هلذا
املبدأ فلن يتخلف طفل واحد عن ركب التعليم بعد اليوم ويصري التعلويم متاحوا للجميوع دون قيوود
مكانية أو زمانية ( )2ايامعات االفرتاضية  Virtual universitiesواحلرم ايامعي الشبكي

networked

 campusوتبعا هلذه اخلصيصة تكون هناك ايامعات املفتوحة وايامعات بال جدران وجامعات احلياة
وتتمتع بحرم جامعي تربطه يبكات الكرتونية و ( )3والقضوايا اخلرضواء issues

 Greenوتركوز عوىل

تأثري التغري املناخي عىل احلياة النباتية عىل وجوه األرض ،ومون ثوم عوىل احليواة بأرسهوا و ( )4ريوادة
األعاملEntrepreneurship

وخاصة تلك املتعلقوة بول والقائموة عوىل رأس املوال الفكوري واسوتثامره

اقتصاديا لتحقيق ميزة تنافسية.
مهارات التعلم يف القرن احلادي والعرشين
لقد أمجع غالبية الدارسني واملفكرين والعلامء مثل تشني ) (Chen, 2008وفيرش )(Fisher, 2014
وجيبسون كايويت )2010

 (Gibson-Cayoyette,أن مهارات القرن احلادي والعرشوين تتمثول يف أربوع

فقط هي االتصال والتفكري الناقد واحلوار التشاركي واالبداع – جمموعة كلهوا فويام يعورف بوو
 .communication, critical thinking, collaborative dialog and creativityولكون أوزيون

4C’s:

(Ozanne,

) 2013ترى أن مهارات القرن احلادي والعرشين ثامنيوة هوي :االتصوالية  Communicationواحلوسوبة
السوووحابية Computing

 Cloudواملجتمعيوووة Communityوالتقاربيوووة  Convergenceواالرتباطيوووة
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 Connectednessوالسياقية  Contextualizationواملجانية Cost

 Freeوالتشاورية  Collaborationجمموعة

يف 8C’s

وهناك من تناول مهارات القرن احلادي والعرشين (مثل زوك  )2018( Zookمؤكدا عىل أهنا
حيتاج إليها طالب اليوم وتساعدهم يف وظائفهم يف عرص املعلوماتية واالنرتنت – بل ملسوايرة اخلطوو
املستنري لعامل اليوم .ثم قسمها إىل تصنيفات ثالث )1( :مهارات التعلم

skills

Learningوهي لتعلويم

الطالب العمليات العقلية املطلوبة للتكيف مع بيئة عمل حديثة وحتسني العيش فيهوا ،ويطلوق عليهوا
وتشمل التفكري الناقد (إجياد حلول للمشكالت) واالبوداع (التفكوري خوارج الصوندوق) والتشوارك
(العمل مع اآلخرين) والتواصل (التحدث مع اآلخرين) )2( .مهارات التنور Literacy skillsو تركز
عىل كيف يستطيع الطالب الكشف عن احلقائق ونرشو منافوذها والتكنولوجيوا القابعوة خلفهوا ،موع
التأكيد عىل حتديد املصادر املوثوق فيها وفرز املعلومات التي تقوم عىل احلقائق من املعلومات املغلوطة
التووي يعووج هبووا االنرتنووت ،وتتمثوول يف التنووور املعلومووايت (ويوودور حوول فهووم احلقووائق واأليووكال
واالحصائيات والبيانات) الذي ينقسم إىل التنور الوسائطي (ويدور حول فهم الطورق واملنافوذ التوي
تبث وتنرش املعلومات) ،والتنور التكنولوجي (فهم الآلالت التي جتعل عرص املعلوماتية ممكنا) و ()3
املهارات احلياتية

skills

Lifeوتركز عىل العنارص غري املحسوسة من احلياة اليوميوة للطوالب وتشومل

السامت الشخصية واملهنية ،وتدور حول املرونوة (أي عودم التقيود بواخلطط املرسوومة وإنوام التكيوف
للموقف حسب الرضورة واحلاجة) ،و القيادة (بتحفيز الفريق لتحقيق اهلدف املرصود له) ،و املبوادرة
(أي قيام الفرد بالبدء يف املشاريع واالسرتاتيجيات واخلطط من تلقاء نفسه) ،و االنتاجية (باإلبقاء عىل
الفعالية يف أي وقت حتدث فيه مشتتات عن اهلدف) ،و املهارات االجتامعيوة (أي االلتقواء بواآلخرين
وإنشاء يبكات تواصل بغرض املنفعة املتبادلة ).
ومن الباحثني من تناول مهارات األلفية الثالثة ورصودها يف أربعوة حمواور :أسواليب التفكوري
Ways of thinkingوتضم االبداع والتفكري الناقد وحل املشكالت واختاذ القورار والوتعلم ،وأسواليب
العمل Ways of workingوتتضمن التواصل والتشارك ،وأدوات العمل Tools for workingوتشومل
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االتصاالت واملعلومات والتور املعلومايت ،ومهارات احلياة يف العوامل وتضوم

Skills for living in the

worldاملواطنة املهارات احلياتية والوظيفية واملسئولية الشخصية واملجتمعية.
وهناك من زعم بأن هناك أثني عرشة مهارة رضورية لطالب اليوم وبدوهنا لن يكونوا قادرين
عىل املشاركة بشك ناجح يف االقتصاد العاملي ،ولن يكونوا معدين بشكل مالئم ألن يلتحقوا بايامعة
أو العمل .واألمر يتعدى الكمبيووتر والتكنولوجيوا ،وأن هوذه املهوارات تقوع أربعوة جمواالت مهموة
للتطوير والتنمية وهي )1( :التشارك وعمل الفريق ،و ( )2االبداع واخليال ،و ( )3التفكري الناقود ،و
( ) 4حل املشوكالت .وأضوافوا عليهوا أربوع مهوارات أخورى رضوريوة للنجواح وهوي ( )1املرونوة
والتكيف ،و( )2الوعي الكوكبي والثقايف ،و( )3التنور املعلومايت ،و( )4القيوادة .ثوم أفوردوا جانبوا
للمهارات :التنو ور املودين واملواطنوة ،مهوارات التواصول الشوفوي والكتوايب ،املسوئولية االجتامعيوة
واألخالقيات العامة ،والتنور التكنولوجي ،والقيادة ()https://www.envisionexperience.com 2018
ومن جانبهم ،قودم فاضول و خورون  )2015( Fadel et al.املهوارات املطلووب توافرهوا يف
املتعلم بالقرن احلادي والعرشين ،وقسموها إىل ( )1املهوارات املعرفيوة ( Knowledgeموا نعرفوه وموا
نفهمه) وتكون هذه املعرفة بينية ،نمطية كالرياضيات وحديثوة كريوادة األعوامل وموضووعية كوالتنور
العاملي )2( ،املهارات ( Skillsكيف نسوتخدم ونوامرس موا نعرفوه) وتضوم االبوداع والتفكوري الناقود
والتواصل والتشارك )3( ،الشخصية (Characterكيف نترصف ونندمج يف العوامل) تشومل التعقول و
حب االستطالع والشجاعة واالرصار واألخالقيات و القيادة .وكل هذه املحاور تدور يف فلك ما بعد
التعلم (كيف نتأمل ونتكيف للمستجدات) أي إعامل مهارات ما وراء املعرفة وصوال إىل نموو نوامذج
عقلية جديدة .وهنواك مون أضواف بعوض املهوارات املتمثلوة يف التنوور بوسوائل التواصول البرصوية
والكفايات االلكرتونية والكفايات النفسية والوجدانية.
وعىل صوعيد جديود ،قودم بوراون  )2006(Brownاالبحاريوة  Navigationismكنظريوة تعلوم
جديدة تتناول القضايا التي خلفتها تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ،واعت ها من أهوم املهوارات
املطلوبة للتعلم يف األلفية الثالثة ،وهدفها هو االنتقال ملا وراء املبادئ البنيوية يف التعلم الشبكي .وألن
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التعلم يف السابق قد ركز عىل إنتاج املعرفة وتكوين املعاين ،فإن االبحارية هتتم بتقييم مصادر املعرفوة،
وربط نقاط التقاطع وإدراك العالقات االرتباطية بني أفكار قد تبدو متباينوة ،وحتليول املعلوموات مون
وجهات نظر خمتلفة ،وحتديد أجزاء معينة من املعلومات يف سياقات أك واستخدامها يف إبداع معواين
جديدة ،بل األهم من ذلك معرفوة كيفيوة إعوادة تشوكيل وتقوديم املعلوموات وكيوف توصول إليهوا
اآلخرون .واالبحارية – يف نظر الباحث – يمكن أن تساعد يف التمييوز بوني أنوامط املعرفوة املوجوودة
والتأكد من مدى صدقها وصحتها وثباهتا وظروف بنائها وتكوينها وأهدافها وأساليب تقييمها ،وهل
هذه املعرفة املتحصل عليها مطلقة أو انتقالية أو مستقلة أو سياقية وما السبب يف ذلك.
ثالثا :رأس املال الفكري
املفهوم
يمكن القول بأن التفكري هو املكون اخلام لرأس املوال الفكوري ،وهوو " تونفس العقول ،وإن
توقف اختنق العقل .والتفكري هو ما هيب املعلومات معنى ،وجيعل للمعرفة مغزى ،فاملعرفوة تكشوف
لنا عن مغزاها من خالل التفكري ،وي ز معنى املعلومات بام يقوم بوه التفكوري مون عمليوات التحليول
والتنظيم والتجنيب والتعميم وغريها ،بل التفكري – بوال مبالغوة – هوو الوذي يعطوي احليواة بأرسهوا
معنى" (نبيل عن .) 2009:والعقل دليل للمعرفة ،والفكر يولدها والعلم ثمرهتا .ولذا فإن العلوم إذا
ياع تنافس عليه ايميع يف احلصول عليه ،ولكن إذا كان نظريا – ال ينبني عىل عمل – كلام كان أرسع
يف النسيان
وإذا كانت احلضارة بحاجة إىل دين ،وأن حياهتا أو موهتا يتوقفان عىل ذلك – كام قوال برنوارد
يو – فإن احلرية الفكرية صانعة احلضوارة تسوتبعها مسوؤولية فكريوة .وإذا كانوت احلضوارة ليسوت
باالستعارة ،فمن باب أوىل أال يكون رأس املال الفكري يقصد به استعارة أفكار اآلخرين واالستفادة
منها وحسب ،بل باستثامرها وتنميتها وإنتاج معارف جديودة وأفكوار أخورى ،موع اصوطناع الرمووز
وإعطائها من املعاين وحتميلها من املفاهيم واألفكار ما جيعلها تتاميوز عوام عنود اآلخورين – حتوى وإن
اندجمت أو تالقحت مع بعض عنارصها  -وإضافة ذلك إىل ثقافتهم ليكون الكل مركوب ثقوايف يسوع
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ايميع دون تعصب الذي يعد اجتاها سلبيا نحو اآلخورين – بمكوناتوه الوثالث :املعوريف والسولوكي
والوجداين ،و صوره املتعددة وتفسرياته املختلفة.
حتى يف اخلمسينات وما قبلها ،يؤكد جون ديوي ( )2001أن " التفكري يف الرأسامل ،كوان يف
حدود مشاريع تبدو اليوم صغرية وتافهة ،ومل يكن لويحلم أحود بوأن وقتوا ههوذا سويجغ ،تبلو فيوه
الرساميل حدا متضخام ،يقرر يكل النظام السياي والقانوين" (ص.)69
وإذا كان رأس املال الفكري يدور حول حمور دورانه ،فإنه يتخطوى وجووده وحودوده حيوث
تلتقي فيه املتناقضات ويتم التوأليف بينهوا لتحقيوق تطووره وتنميتوه ،وهوو موا يطلوق عليوه التفاعول
ايديل]عند هيجل[ نابع من العالقة احلركية احليوية اخلاصة بني املتناقضني ،والتي هوي قوانون احليواة
الرائعة (حيي الرخاوي .)91 :1997 ،و رأس املال الفكري معني ال ينضب ،و تفجوره اآلراء املتباينوة
والتحليالت املتغايرة والنظرات املتقلبة ،التي متثل الطاقة الكامنة النطالقه .ومن البدهيي أن صواحب
رأس املال الفكري ال ينتفع بفكره وحده ،بل ملجتمعه أو ملجتمعات أخرى فيوه نصويب .ومون اخلطوأ
االعتقاد يف إمكانية حبس أو استبقاء رأس املال الفكري زمنا طويال دون أن يدري بوه أحود ،وبالتوايل
حجب االنتفاع به أو منعه أو استحالة الوصول إليه يعد أمرا غوري مقبوول عوىل املسوتويني االجتامعوي
واالنساين.
ولقد تعددت تعريفات رأس املال الفكري – من وجهات نظر خمتلفة ،فهو:
كام تراه راوية حسن (نقال عن منى خليفة )2012،هو املعرفة التي يمكون حتويلهوا إىل أربواح
حقيقية حتقق ميزة تنافسية .ويكون ذلك من خالل إجوراءات معينوة مثول توفريمنواخ إجيوايب يسواعد
األفراد عىل اكتساب املعرفة وتيسري الوصول إليها وحتفيزهم عىل تعلم واكتسواب مهوا رات جديودة،
باإلضووافة إىل التوثيووق الشووامل واملوونظم لكافووة العمليووات الفكريووة وحتويوول واسووتثامر االقرتاحووات
واالبتكارات كمنتج لرأس املال الفكري إىل قيمة سوقية .ورأس املال الفكري – يف نظر إميول يونودة
(:2012ص )7هو "جمموعة معارف وتربية ومهارات األفراد املجندة من أجل حتقيق عمل أو هودف
ما ،ورأس املال الفكري لألمم ينطلق من الثورة الفكرية واملعرفية ملواطنيهوا ،وهوذا الرأسوامل عديود
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األوجه ،فهو يتشكل من املعرفة الرصحية واملعرفة الضمنية كاملهارات والتجوارب والكفايوات" ،بيونام
هو "امتالك املعرفة واخل ة التطبيقية والتكنولوجيا التنظيمية ...واملهارات املهنيوة التوي تسواعد عوىل
وجود حافة تنافسية ،أو هو أحد املصادر التنافسية لكل األعامل ،كام أنه يستحث التجديود و االبتكوار
املؤديان إىل توليد الثروة" (ستارفيك و مار.)2016:6 ، Starvic & Marr
ولرأس املال الفكري تصنيفات متعددة .فقد قدم ستارفيك و موار )2016(Starvic & Marr
تتمثل يف )1( :رأس املال البرشي  Human Capitalوالذي هو عبارة عن املعارف واملهارات واخل ات
التي يتمتع هبا األفراد ،وقد تكون متفوردة uniqueيف قودرهتا و قوهتوا وإبوداعها و مرونتهوا وتسواحمها
ودافعيتها و قبوهلا ووالئهوا )2( ،رأس املوال العالقوي  Relational Capitalويشوري عوىل كول املصوادر
املرتبطووة بالعالقووات اخلارجيووة ،ويضووم رأس املووال البرشووي ورأس املووال البنيوووي )3( ،رأس املووال
البنيوي Capital Structuralوهو يع عن املعرفة التوي تبقوى يف املؤسسوة وتشومل األعوامل الروتينيوة
التنظيمية و االجراءات والنظم والثقافات وقواعد البيانات بام فيها خدمات التوثيق وامللكيوة الفكريوة
وأصول البنية التحتية Infrastructure assets.

واملعرفة املكونة لرأس املال البرشي ليس هلا يكل واحود أو نموط حمودد أو مصودر مسوتقل،
فاملعرفة ال تكون يف أي وقت حمايدة ،فهي تتطور تبعا للقوة املحددة هلوا ،وهوي متوواترة بوني األفوراد
وايامعات ،كام أهنا ختضع لعمليات االجرتار ،وهلا طوابع الديناميكيوة لتشوكلها وحتوهلوا مون خوالل
احلوار وعمليات تداوهلا عند نرشها أو استخدامها .وعام إ1ا كانت املعرفة ضمنية (يف كوهنا يخصوية
ومعقدة وال يمكون البووح هبوا أو مالحظتهوا ونتواج خو ة و ال يمكون تعلمهوا) أو رصحيوة (سوهل
مالحظتها ومستقلة وبسيطة وتقوم عىل احلقائق كام يمكن تعلمهوا) ، -متأصولة (مرتسوخة ايوذور يف
مفاهيم وأطر ال تقاس وتكون ملكية خالصة يامعة من البرش املهمشني والفقراء يف الوقت نفسوه) أو
محيميووة (أي حمليووة مرتبطووة باملكووان) ،أو كووام حووددها نوناكووا وتووراكيفيتش Nonaka and Trakevchi

( ) 1995موغلة يف العقل (أي معرفة فردية جمردة تعتمد عوىل مهوارات الفورد يف اسوتيعاب املفواهيم
وادراك النظريات – أي رصحية) ،أو متجسدة (أي تقوم عىل اخلو ة الشخصوية والتودريب واملامرسوة
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الفعليووة املوجهووة أي ضوومنية) أو رمزيووة (تشوورتك فيهووا اهليئووات واملوونظامت وايمعيووات العلميووة أو
األكاديمية ،وتقوم عىل قواعد وإجراءات معينة تضمن للمعرفة أن تكوون رصحيوة قودر االمكوان) أو
راسخة (تكون منشؤها العادات والتقاليد واألعراف واأليدولوجيات التوي توم احلفواظ عليهوا ملودة
طويلة وهي ثمرة التفاعالت االجتامعية) – فهي يف النهاية إفراز اجتامعي ونتيجة خ ة طويلوة ،وهوي
حتقق منفعة نية أو حمتملة بشكل أو بآخر .أما املشكلة قد تكمن يف املعارف املتنوازع عليهوا ،وهوذا موا
يتناوله الباحث بيشء من التفصيل.
املعارف املتنازع عليها Contested knowledge

ويرى الباحث أن التنازع قد يكون عىل املعارف و مرده إىل االعتقاد من أحود أطوراف احلووار
أنه يملك زمام املعرفة ،ومتام اليقني هبا ،وما دروا – كام قال أبو حيان التوحيدي ( )1992يف مقابسوته
 25أن " معارف الناس بالقول املجمل عوىل التقريوب تنقسوم أصووهلا إىل الظون والووهم ،واحلودس
والعقل ،واليقني والشك ،والغالب والسابق ،واالهيام واالجياس ،والسانح والالئح ،ثم إن هذه كلهوا
تتخالف مرة وتتالبس مرة ...ولن خيلص مطلب من املطالب ،وال مذهب من املوذاهب ،مون يووب
مثلها ،عىل قدر القلة والكثرة ،والقوة والضعف ...وعىل ما يعجب االنسان من استبداده أو تقليده ،و
لو خلص مظنونه من موهومة ،ومتيز حمسوسة من معقوله ،وانفصل معلومة من جمهولة ،وبأن ملتمسه
من هواه ،لكان ال يدخل الظن يف العلم ،وال يدب احلس يف العقل" ص .178ولذا يبدو مون األمهيوة
بمكان بالنسبة ألصحاب املعرفة – من أنتجها أو تشاركها أو اسوتهلكها أو أدارهوا أن يتواصولوا معوا
ويسعوا معا إىل حتقيق التوافق واالنسجام .فالكل يعمل حلسواب املعرفوة التوي هوي نوواة رأس املوال
الفكري ،وهم مجيعا بني صاعد وهابط ،وبني فاهم ومؤول ،بني مؤتلف و خمتلف ،وعقوهلم متفاوتوة،
وأذهاهنم خمتلفة وطباعهم ليست هي كام لغريهم .سئل أبوو سوليامن – يويخ أيب حيوان التوحيودي –
فقيل له" :مل وجد فينا يشء ال ي ز إال بالروية والفكر والتصوفح والقيواس ،ويشء باخلواطر والبدهيوة
واالهلام والوحي والكلفة كأنه كان حارضا بنفسه مرتصدا ل وزه؟ فقوال :ألن البدهيوة حتكوي ايوزء
االهلي باالنبجاس ،وتزيد عىل ما يغوص عليه القياس ويسبق الطالب واملتوقع .والروية حتكوي ايوزء
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.2
146

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Taher Mohammad Al-Hadi
Volume (3) No. (1) 2020

البرشي ،وكذلك الفكر والتتبع واالستمداد والتوقع ،فمن أجأل انقسام اإلنسان بوني يشء ينبعوث بوه
مشتاقا إىل مطلوبة ،ويب يشء يبعثه يائقا إىل مطلوبة ،ما وجب أن يكون له روية ،وهي به ،وبدهية هي
إليه ...وهلذا ال تتوفر القوتان معا باإلنسان الواحود ،أي ال يوجود اإلنسوان غايوة يف البدهيوة غايوة يف
الروية ،ألن إحدى القوتني إذا ايتعلت قمعت األخرى وحاجزهتا عن بلووغ الغايوة القصووى" (أبوو
حيان التوحيدي.)1992:138،
ومن املعارف املتنازع عليها كون التاميز أسلوبا

technique

يف التدريس يقوم املعلمون بتطبيقه

عىل أنه أحد أيكال اسوتخدام السوقاالت  scaffoldingللطوالب الضوعاف ،أو كاسورتاتيجية للعمول
ايامعي للطالب املوهوبني ،أو هو تكتيك  tacticلتحقيق الشمولية inclusivityيف التدريس ،بينام هو يف
اعتقاد البعض قيام املعلم باستخدام خ اته ومهاراته يف تعوديل وتكييوف الودروس إيوباع حاجوات
التعلم املتنوعة لدى الطالب (تايلر  .)2017 :Taylorحتى أن العوامل املؤثرة يف التاميز متنازع عليهوا
أيضا .يف حني يؤكد البعض عىل أهنا متعلقة باملدخل القائم عىل الطالب يف عمليتوي التعلويم والوتعلم
(مثل توملنسون ،)2001:Tomlinsonيراه خرون أن الطبقة االجتامعية و اخللفية االجتامعية والثقافية
واينس والثقافة هلوا دخول يف ذلوك (مثول طومسون ،)2012 Thomsen:حتوى أن الطبيعوة املتأصولة
للمعرفة الدفينة inherent nature of tacit knowledgeلدى املتعلمني حتتواج إىل متوايز عميوق

in-depth

 differentiationلفهم الطالب (وو .) 2013Wu
املكونات
لقد تباينت مكونات رأس املال الفكري بوني العديود مون البواحثني ،وألهنوا متشواهبة أحيانوا
ومتغايرة أحيانا أخرى ،فسيقترص الباحث عىل بعوض موا استعرضوه لوني)Lin (2018

يف بحثوه منهوا:

املعلومات واملعارف وامللكية الفكرية واخل ة ،املعرفة واحلكمة واملقدرة واخل ة ،رأس املوال البرشوي
ورأس املال السوقي ورأس املال العمليايت ورأس املال املتجدد ،ولكل منها تفصيالت أوردها لني Lin
يف البحث.

حتديات تواجه رأس املال الفكري
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يعتقد الباحث أن هناك بعض التحديات التي تواجه رأس املال الفكر من زوايا خمتلفوة .فعون
الصعيد االجتامعي ،هناك:


التنشئة االجتامعية القائمة عىل التعصب املعريف يف امتالك احلقيقة املطلقة وثبات املوروث



وجود هويات اجتامعية تتسم باالنغالق الفكري والتمحور حول الذات صاحبة األفكار
النمطية ،مع املغاالة يف تقدير االختالفات بني الذات واآلخر.



ممارسة السلطوية بني أفراد املجتمع الواحد – بني أهل الفكر وأهل السياسة ،بني القيادات
واملرؤسني ،بني األكاديميني وأصحاب امليدان – مع غياب الذكاء ايمعي املدفوع بالتفاعل
بني ايميع من أجل زيادة معدل إنتاج املعرفة وجتاوهلا واستهالكها.



وعىل الصعيد الثقايف ،هناك:



االستعالء الثقايف لبعض الشعوب واأليدولوجيات الثقافية ،أو وجود عالقة يبقية
بمعارف املايض والرتدد يف عيش احلارض واخلوف والقلق الدائم من املستقبل.



الكساد أو اخلمول أو التكاسل الثقايف اعتامدا عىل مظنة أن رأس املال النقدي يمكن أن
يصنع أو يشرتي رأس مال فكري.



رفض ثقافة اآلخر حتى لو كان ذلك اآلخر هو مصدر االيعاع احلضاري حاليا يف ظل
عوملة تعظم من يأن حوار اهليمنة والسيطرة وفرض األمر الواقع والتمركز حول الذات ما
يشكل نرجسية ثقافية تستخدم "مسارب األنا األعىل غري الواعية" كام ع ت عنها هاو
( ،)2015أو وجود ما يمكن تسميته باالستبعاد املتبادل.



العوز املعريف الناتج عن عدم متتع بعض املجتمعات برأس مال برشي قادر عىل التفكري
االبداعي وتقديم حلول إبداعية مبتكرة ملشكالهتا احلالية أو وجود تصور ملا يمكن أن يكون
عليه مستقبلها.

وعىل الصعيد املعلومايت ،هناك:
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الفيضان املعلومايت املنهمر والدائم الذي يفرض انتقاء دقيقا ملا يصل غلينا من معلومات
مكونة لذخرية املعرفة.



صعوبة االبحار املعريف أحيانا للوقوف عىل مصادر املعرفة واستخالصها من الكم اهلائل
للمعلومات املتوفرة ،وذلك قبل توظيف املعرفة أو توليد معرفة جديدة منها.



االلتزام املقيت للتخصص وإمهال العلوم البينية التي يمكن أن ترتبط بالتخصص ،مما يشكل
عائقا نحو فهم الظواهر املعرفية املرتابطة.



التعظيم من يأن الوسائط املتعددة غري القادرة عىل نقل املعرفة الدفينة املع ة عن األفكار
املجردة بأنساقها الرمزية.



قبول التشظي املعريف بمساراته ومسالكه التي قد تكون غري متناهية ،مما يضعف تكامل
املعرفة ويموهلا وعمقها وأساليب التحقق منها.
وبإنزال تلك التحديات عىل واقعنا العريب نجد أن هناا حتاديات كباريك وكثاريك ومتنوعاة -

تقرتب أو تبتعد بشكل ما مع سبق من حتديات  -تقف أمام تكاوين رأس ماال عاريب وتشاكل موقفاا
متناقضا ألنواع التفكري األساسية والتي بدوهنا يتعذر تنمية التفكري األدايت .نادلل عاىل كلاك مان رأي
(عيل ،نبيل .)22-21 ،2009 ،بخصوص التفكري العريب يف أنه:


فكر أحادي األبعاد يرى األمور عادة من زوايا واحدة ،وهو ما يتعارض مع مفهوم التفكري
املتوازي.



فكر يسوده طابع رد الفعل ،وهو ما يتناىف مع التفكري االسترشايف.



فكر قانع ملول يكتفي بأول دليل ويزهد يف استعراض باقي الدالئل ،وهو ما يتناىف مع
التفكري التباديل.



فكر يميل عىل اليقني وينشد االمجاع والتعامل مع القاطع ،وهو ما يتناىف مع التفكري
االحتاميل.
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فكر وهنت صالته مع العلوم الصورية من منطق ورياضيات ونظريات األيكال والنظم،



 ...وهو ما يتناقض مع التفكري التجريدي.
فكر ما أسهل أن ينزلق يف متاهة التفاصيل التي تلهيه عن رؤية الصورة الشاملة ،وهو ما



يتناىف مع الفكر املنظومي.
فكر يعاين نرجسية القبيلة وهو ما جيعله عاجزا عن فهم اآلخر املختلف ،فتمركز حول ذاته،



وقد ضمرت لديه مهارات السجال واحلوار ،وهو ما يتناىف مع الفكر التواصن.
فكر توفيقي ،ينطلق من املبدأ القائل بأن احلقيقة وسط طرفني ،وهو ما يتناىف مع الفكر



الرتكيبي القائم أساسا عىل الدمج بني العنارص وتفعيل عالقات ايدل بينها (عن ،نبيل،
.)22-21 ،2009
يؤكد نبيل عن ( )171:2009أن "جمتمع املعرفة هو من أجل ايميوع ،ومون صونع ايميوع،
وهو جمتمع التفرد ال االنفراد ،وألفة الصفوة مع العامة أ و التجموع موع التنووع ،والوفواق موع قبوول
االختالف" , .اسرتاتيجيات تنميته قبل الولوج إىل كيفية تنميوة رأس املوال الفكوري ،يلوزم التعورض
ملعايري  -يراها الباحث  -رضورة له وهي )1( :وضوح الغاية مون هوذا الرأسوامل )2( ،تووافر الدقوة
والعمق املعرفيني ( )3إمكانية ربطه بأيكال أخورى يف سوياقات متباينوة )4( ،يوامل لورؤى متباينوة
ووجهات نظر متعددة )5( ،متسق داخليا – أسباب وتبعات ،مقدمات ونتائج ،اسوتقراء واسوتنباط –
مع معقولية األفكار املطروحة وقابليتها الختبار صدقها من زيفها ،مع منطقية العورض )6( ،إمكانيوة
التالقح والتوالد مع رؤوس مال فكرية أخرى يف بيئات أخرى )7( ،إمكانية االسوتفادة منوه حاليوا أو
مستقبال.
التنمية املستدامة لرأس املال الفكري
ويرى الباحث أن رأس املال الفكري ال يمكون تنميتوه أو اسوتدامة جتودده إال بمقدرتوه عوىل
االبداع واخللق ،وااليامن بالعقل املنطقي ،والوجدان املهذب ،واالستناد عوىل االرادة الواعيوة – دون
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االعتقاد دوما يف األنا املهزوم واآلخر الضاغط .وعليه ،يمكن تفعيل ذلك مون خوالل اسورتاتيجيات
أربع :التفكري خارج مألوف التفكري ،والتفاعل الفكري ،والتهجني الفكري ،واالستهداء الفكري.


التفكري خارج مألوف التفكري  Think the unthinkableويقصد به حث العقل عىل التفكري
التباعدي واخلروج عن النمطية يف التفاؤل يف احللول ملشكالت متشابكة متداخلة ،والولوج
إىل مواقف وقضاي خالفية لبحث اسباهبا العميقة غري املتداولة أو املطروحة ،وإعادة رؤية
املشكالت والتحديات والتطلعات من منظور خمتلف ،مع وضع البدائل واحللول غري
املتوقعة بشكل يصعب – ولكن ال يستحيل – التنبؤ به مع إطالق التداعي احلر لألفكار
دون قيد أو رشط.



التفاعل الفكري  Intellectual Interactionويرتكز عىل أنه ال حل واحد لكل مشكلة ،وال
وجهة نظر مستقلة ،وال حوار بال قضية .فاملشكالت هلا أسباب خمتلفة ونواتج متباينة
وبدائل احللول ال متناهية ،واالبداع يف ذلك ال حد له ،وبالتايل فإن الفكر يقدح الفكر
ويولده ،والتشجيع عىل ذلك يكون من خالل احلوار املشجع للجميع واحلامي للجميع من
أجل منفعة ايميع.



التهجني الفكري  Intellectual Hybridizationويراه الباحث تداخل واندماج األفكار
األصيلة أو الدفينة مع أفكار أخر لتنتج عنها أفكار مبتكرة حتى وإن بدا األبوان متناقضان.
فاألصل يف رأس املال الفكري جتدده بدماء جديدة من خ ات وأفكار وممارسات سابقة،
ورؤى واسترشافات وخواطر جديدة.



االستهداء الفكري Seeking Intellectual Guidanceوهو يدل عىل اختاذ األفكار السابقة
سبيال ألفكار جديدة حتتاج إىل إعادة قراءة أو فحص أو تنظيم أو معاية بأسلوب غري
مألو ف ،مع احلفاظ عىل مسرية القديم واحلديث من األفكار وإيكالياهتا وسبل التعامل
معها.

رابعا :اقتصاد املعرفة
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املفهوم
من املعلوم أن كل معرفة هي إفراز مون املجتموع ،توذيب االنقسوامات بوني املعرفوة املتأصولة
واملعرفة العلمية وبني اخل ة العامة من الوجهات النظر ايزئية واملامرسات املتفرقة بني خمتلف أطراف
املجتمع .ومع ذلك ،فكافة املعارف ليست مشرتكة بالتساوي ،وهي ليست جمموعة من األفكار سابقة
اإلعداد أو تتوارثها األجيال عىل نحو صوارم ،ولكنهوا تتوالود ويعواد تكوينهوا اسوتجابة للتحووالت
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية واملعلوماتية وغريها
وعندما تشري املبادرة األساسية لنقد االقتصاد السياي (نقال عن يورجن هابرمواس)2002:
إىل أن " تطور رأس املال الثابت إىل أية درجة أصبحت فيها املعرفة االجتامعية العامة قوة إنتاج مبارشة،
وصارت بالتايل متثل رشوط سريورة احلياة االجتامعية ذاهتا حتت رقابة العقول العوام" (ص ،)50فوإن
ذلك يؤكد وظيفة املعرفة كإحدى أدوات التحكم يف احلياة املادية أو اهنيار االنتاج القوائم عوىل القيموة
املادية التبادلية حتى وإن كان رأس املال املادي هو عصب احلياة يف كل قوى العلم والطبيعة .وإنوام إذا
كان ذلك رأس املال حمصنا باملعرفة األداتية التي أوجدهتا ظروف اجتامعية وسياسية وثقافية معينة ،مع
أهنا قوة إنتاج غري مبارشة وغري ثابتة وتكاد تكون نسبية – ألمكنه أن يكون يكال من أيكال السيطرة
أو الدعم ،أو تشكل نسقا معرفيا ملعرفة واعية وذات منتجة تتواصل وتتفاعول موع الوذوات األخورى
املكونة للكل.
ونظرا لديناميكية املعرفة وتعدد عملياهتا ،قدمت مدرسة كرينفيلد ملركز إدارة األداء التجاري
(Cranefield School of Management’s Centre for Business Performanceنقال عن ستارفيك وموار
 :2016،Starvic & Marrصوص  )22-20موا يسومى عجلوة عمليوة املعرفوة

Knowledge Process

 ،Wheelوهي ذات سبعة حماور:



توليد املعرفة  Knowledge Generationوتشمل جمموعة من العمليات التي يتم تنفيذها
لزيادة حجم أصول املعرفة ،وهي ذات عمليتني رئيسيتني :اكتساب املعرفة من بيئة خارجية
وخلق معرفة جديدة ابتداء يف البيئة الداخلية.
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وضع خرائط للمعرفة  Knowledge Mappingوهي عملية التعرف عىل أصول املعرفة
knowledge assetsوحتديد طرق الوصول إليها من خالل تكنولوجيات ختزين املعرفة.



تشارك املعرفة  Knowledge Sharingوهي العملية التي تسمح بنرش وإذاعة املعرفة توفريا
لتكرار املجهود واملعلومات املستخدمة يف عمليات اختاذ القرار ،ولكن عملية النرش ذاهتا قد
تكون حتديا أمام منتج املعرفة ألهنا متثل له مصدرا فريدا من مصادر القوة ،وبالتايل قد
يصعب االستغناء عن هذا املصدر.



نقل املعرفة Knowledge Transferringوهي عملية مترير املعرفة بني النظم املعرفية لألفراد
واملجموعات املختلفة من خالل قنوات معدة هلذا الغرض.



تكويد/ترميز املعرفة Knowledge Codificationوهي عملية هتدف إىل إخضاع املعرفة
وتشكيلها بأكواد مناسبة تشمل الكلامت والصور واألفالم ،وتضم اقتناص املعرفة
capturing knowledgeإلنجاز هدف معني ،وجتسيد املعرفة

knowledge

externalizationوذلك بتحويل املعرفة الضمنية/الدفينة  /غري املبارشة إىل معرفة رصحية
مبارشة ،ثم متثيل املعرفة من خالل جمموعة من األكواد أو الرموز املعلوماتية.


ختزين املعرفة  Knowledge Storingوهي عملية حفظ املعرفة لكي تكون متاحة يف أي
وقت من خالل قواعد بيانات أو أدلة اريادية .Directories



تطبيق املعرفة  Knowledge Applicationويقصد هبا تفعيل واستخدام وممارسة املعرفة
لكي تصبح مصدرا من مصادر القيمة املضافة.
ويف ضوء ذلك ،يستعرض الباحث بعض التعريفات القتصاد املعرفة – منها ما هوو يف ضووء

مكوناته أو خصائصه أو عملياته أو وظيفته أو منشئه أو رضورته لتحسني جودة احلياة .يعورف مواهر
املحروق ( )2009االقتصاد املعريف بأنه دمج للتكنولوجيا احلديثة يف عنوارص اإلنتواج لتسوهيل إنتواج
السلع ومبادلة اخلدمات بشكل ابسط وأرسع ،ويعرف أيضوا بأنوه يسوتخدم لتكووين وتبوادل املعرفوة
كنشاط اقتصادي "املعرفة كسلعة ".أي حتويل املعلومات واملعارف العلمية يل الشوكل الرقموي وهوو
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ذلك االقتصاد الذي حيقق منفعوة مون توظيوف املعرفوة واسوتغالل معطياهتوا يف تقوديم أمنتجوات أو
خدمات متميزة ،جديدة أو أمتجددة ،أيمكن تسويقها وحتقيق األرباح منها وتوليود الثوروة مون خوالل
ذلك .ومن هذا املأنطلق فإن االقتصاد املعريف يقوم بتحويل املعرفة إىل ثوروة .بيونام يورى سوعد خضوري
عباس الرهيمي ( )2011االقتصاد املعريف هو ذلك الفرع من علم االقتصاد الذي هيتم بعوامل حتقيق
الرفاهية العامة من خالل مسامهته يف اعداد دراسة نظم تصميم وانتاج املعرفة ثوم تطبيوق االجوراءات
الالزمة لتطويرها وحتديثها .فاالقتصاد املعريف يبتدأ من مدخل عملية انتاج وصناعة املعرفوة ويسوتمر
نحو التطوير املرتكز عىل البحث العلمي ومنضوي ًا حتوت اهوداف اسورتاتيجية يتواصول العمول عوىل
حتقيقها من اجل تنمية ياملة ومستدامة .وأما حممد موروان ( )2017فاسوتعرض تعريفوان القتصواد
أ
حيوث
املعرفة بأنه – يف نظر صادق طعان – هو االقتصاد املأعتمد عىل صناعة وتداول وتقييم املعرفوة
ّ
تقل فيه األمه ّية املرتتبة عىل تكاليف العاملة ،كام ال يستخدم املفاهيم التقليد ّية لالقتصاد ،مثل النأدرة يف
نمووه
عرف اقتصاد املعرفة يف نظر عن العنزي  -بأنّه نوع من أنواع االقتصاد الوذي يعتمود ّ
املوارد ،و أي َّ
عىل نوع ّية وكم ّية املعلومات املتاحة ،والقدرة عىل الوصول إليها .ويعرفه حداد  )2017( Hadadبأنوه
معتمد عىل إدارة املعرفة يف تداول املعلومات وختزينها وتشاركها .أما هوجان  )2011(Hoganفيؤكد
عىل أنه ذلك ايوزء مون االقتصواد املورتبط بإنتواج وتوزيوع املعرفوة production and distribution of

 .knowledge.ويرى هايل ايازي ( )2016املعرفوة الفنيوة واملعلوموات ،والوذكاء ،واإلبوداع تكوون
اقتصاد املعرفة.
ويعد جمتمع اقتصاد املعرفة الذي نعيشه اليوم ،نتيجة التحول من جمتمع ذي اقتصواد صوناعي
يكون رأس املوال فيوه هوو املوورد االسورتاتيجي إىل جمتموع ذي اقتصواد معلوموايت أو معوريف تشوكل
املعلومات فيه املورد األساي واالسرتاتيجي ،حيث يرى بعض املحللوني االقتصواديني أن احلضوارة
احلالية حتولت من اقتصاد صناعي إىل اقتصاد معلومايت (مصطفي عبد العظيم ،)2017 :وهذا ما أكد
عليه سباي  )2018( Spaceyيف أن اقتصاد املعرفة هو خلق وإجياد قيمة عن طريق الوذكاء البرشوي،
لكنه يتطلب معرفة عريضة واسعة المتالك واستخدام ونقل املعرفة.
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خصائص اقتصاد املعرفة
تباينت خصائص اقتصاد املعرفة بني العلامء والباحثني واخل اء .فمنهم من تناول سامته ومنهم
من تناول مكوناته عىل أهنا متيوزه عون غوريه مون االقتصوادات األخورى .يرصود كارلسون وأخورين
 )2009(Karlsson et al.السامت األساسوية القتصواد املعرفوة ،واملتمثلوة يف ( )1الزيوادة املسوتمرة يف
استثامرات املعرفة مثل التعليم وإنتاج املعرفة ،و ( )2توسيع نطاق تطبيوق املعرفوة يف تطووير البضوائع
واخلدمات وإنتاجها وتوزيعهوا واسوتخدامها ،بيونام وايوت وأخورون  )2012(White et al.يورون أن
السامت األساسية القتصاد املعرفة هي التجديد املفتوح Open Innovationوالتعلويم Educationوإدارة
املعرفة Knowledge managementواالبداع ، Creativityويكون هلذه السامت أسواس تسوتند عليوه أال
وهو البنية التحتية لتكنولوجيا املعلوموات واالتصواالت ،يف حوني أن تابسوكوت )2014( Tapscott
حدد خصائص اقتصاد املعرفة يف ثالث :أن املعرفة هي العامل األساي لإلنتاج ،و اقتصاد املعرفة هو
اقتصاد رقمي ،و لالفرتاضية Virtualizationدور مهم يف اقتصاد املعرفة.
يؤكد أنجر ( Ungerحتت الطبع) أن ما يميز اقتصاد املعرفة هو البنيوة العميقوة لوه واملتمثلوة يف
العالقات بني كيفية ما نفعله وبني ما ينتجه العقل من أفكار ويتوصل إىل اكتشافات يف جوو مون الثقوة
والوضوح والتعاون واالدارة احلكيمة للرصاع
وللمعرفة دوافع حددها أمحد الشاعر ( :)2001دوافع ذاتية يمثلها الدافع الفطوري والودافع
النفيس والدافع الروحي والدافع العقن ،ودوافع خارجية تتمثل يف الودافع الكووين والقور ن الكوريم
والدافع الثقايف .وكلها تدعو االنسان ملعرفة نفسه وعدم االنحراف بفطرته والنظر يف مفردات الكوون
بحثا واستقصاء وتأمال وكام وقبوال أو رفضا – يف تالحم فكري وثقايف مع اآلخرين .بينام بني ماهووور
حوووسن املوووووحروق ( .)2009أن االقتصواد املعوريف يف أساسوه يسوتند عوىل أربعوة ركوائز

(Four

) pillarsوهي االبتكار(البحث والتطوير) و التعليم والبنية التحتية املبنيوة عوىل تكنولوجيوا املعلوموات
واالتصاالت و احلاكمية الرييدة ،ما يميزه عن غريه من االقتصادات األخرى.
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ويذكر هوجان  )2011(Hoganأن للمعرفة خصائص جتعل هلوا تطبيقوات مهموة للغايوة يف
اقتصاد املعرفة ،ألنه يمكن استخدامها مرات ومرات دون أن تسوتهلك باالسوتخدام ،كوام يمكون أن
يستخدمها أكثر من فرد يف ذات الوقت ويف أماكن متفرقة .واملعرفة يمكن أن تنتج قيمة اقتصادية ليس
ملبدعها ومبتكرها فقط ،ولكن بانتشار تلك املعرفة فمن املحتمل هلا أن تنتج قيمة اقتصادية ملستخدمني
خوورين ،وبالتووايل ،فووإن القيمووة االمجاليووة للمعرفووة للمجتمووع تووزداد عنوودما يتشوواركها اآلخوورون
ويستخدموهنا.
والقتصاد املعرفة خصائص يتم ّيز هبا كام ذكر حممد موروان ( ،)2017وهوي أن املعرفوة أمتثول
بأهنا ال أحتتكر ،وال ّ
وهتتم بالعوملة ،والتكيوف
تقل ،وال تَن َفد،
ُّ
رأس املال اخلاص هبذا االقتصاد ،وتتميز ّ
مع رغبات املستفيدين منها ،وتعتمد املعرفة عىل استخدام قوى عاملوة تتم ّيوز بالقودرة عوىل اإلنتواج.
تشكّل االتصاالت واملعلومات األداة الرئيس ّية لتحقيق فاعلية املعرفة ،و أتو ّفر املعرفة بيئة أحت ّفز املواهب
واإلبداع.
وينقل أبو حيان التوحيدي عن النويجاين أن املعرفة " إن كانت رضورية فهي نتيجة الفطرة،
وإن كانت استدالال فهي ثمن الفطنة ،وال بد فيها من البحث الطويول والعوريض ،والسوامع الواسوع
الكبري ،ألن النفس الناطقة ال تعطيك مكنون ما فيها إال بتصفحك كل هو ما دوهنا مون أجلهوا" (أبوو
حيان التوحيدي.)364 :1992 ،
ومن سامت اقتصاد املعرفة أن يكون متعدد املدخالت واملنابع ،متعدد الرساميل حتوى يكوون
متعدد النواتج ،وهو ما يطلق عليه حيي الرخاوي (" )92-91 :1997التعدد الكشفي الذي يشري إىل
أن املعرفة تعني بالرضورة إىل تعميق الوعي (وليس جمرد زيادة املعلوموات) بوام يرتتوب عليوه توسويع
مساحة الرؤية".
أمهية اقتصاد املعرفة
أهم النقاط التي تشكّل أمهية اقتصاد املعرفة ومنها:
يذكر حممد مروان (ّ )2017


أتعت َ األساس املستخدم إلنتاج وزيادة الثروة.
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تساهم املعرفة يف زيادة اإلنتاج ّية ،وحتسني األداء ،وتقليل تكاليف اإلنتاج ،واحلرص عىل
تطوير نوعيته



القومي من خالل إنشاء املشاريع ومتابعة عوائدها املال ّية،
تساعد املعرفة عىل دعم الدخل
ّ
الفردي ،واملرتبط بنشاطات املعرفة املبارشة أو غري
جنبا إىل جنب مع املسامهة بتوليد الدخل
ّ
املبارشة.



تساهم املعرفة بتوفري فرص عمل وحتديد ًا ضمن املجاالت املهن ّية التي تستخدم تقنيات
بأهنا متنوعة،
تكنولوج ّية متقدمة ضمن اقتصاد املعرفة ،كام تتم ّيز فرص العمل املتاحة ّ
ومتزايدة ،وواسعة.



نموها بدرجة كبرية،
تشارك املعرفة بتحديث النشاطات االقتصاد ّية وتطويرها ممّا يدعم ّ
ويؤدي ذلك إىل استمرار ّية تطور االقتصاد بشكل رسيع.



توسع االستثامر وخصوص ًا بمجاالت
تساهم املعرفة بتوفري األأسس الرضور ّية لدعم ُّ
املعرفة العمل ّية والعلم ّية ممّا يؤدي إىل بناء رأس مال معريف لتوليد إنتاج املعرفة.



أتق ّلل املعرفة من استخدام املوارد الطبيع ّية عن طريق االعتامد عىل موارد املعرفة ،وتطوير
املوجود منها.



املعريف املبارش
تساهم املعرفة بتغيري هيك ّلة االقتصاد إذ تؤدي إىل زيادة االهتامم باإلنتاج
ّ
وغري املبارش ،وتعزّ ز االستثامر برأس مال املعرفة ،وتدعم الصادرات اخلاصة باملنتجات
املعرف ّية.
واقتصاد املعرفة – يف نظر الباحث – مرتبط باملنفعة أو املصولحة .وهوي عوىل بعودين :إموا أن

املعرفة مصلحة يف إعامل العقل والتأمل والتدبر ورضب الفكور بوالفكر وحتريور العقول مون النمطيوة
والثبات وايمود ،ويحذه يف تفعيل احلواس والتعامل مع الواقع بشوكل منهجوي ،أو دعوام ألفعوال
أداتية وتكوين إدراكات وتصورات وفروض جديدة ،مع تأكيد كينونته ومرونته وحريته واستقالليته،
ويمكن أن يطلق عىل هذا البعد املصلحة النظرية للمعرفة .وأما إذا كانت "املصلحة هي الرضا الوذي
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يربطنا مع تصور وجود موضوع ما أو وجود فعل ما ،وهي هتدف إىل الكينونة ،ألهنا تع عون عالقوة
املوضوع املعني بقدرتنا عىل التمني ...وتشرتط مسوبقا احتياجوا موا أو تنوتج احتياجوا موا" (يوورجن
هابرماس ،)2002:186 ،أي يتقاسمها من أنتجها ومن احتاج إليها ،من أنتجها ومن اكتفي بنقلهوا،
من وضع منهجيتها ورشوطها وعملياهتا وبني من طبقها عمليا .وبني إنتاجهوا واسوتهالكها مصولحة
للجميع يف توليد معارف جديدة .فاملصلحة توجه املعرفة وتتعلق باألفعال التي ترسخ رشوطوا معينوة
ممكنة ،ولو كان ذلك بتشكيل خمتلف ،وهذا البعد يمكن أن يطلق عليه املصلحة العملية للمعرفة.
وأرجع سعد خضوري عبواس الرهيموي ( )2011أسوباب الونقص يف انتواج عنوارص املعرفوة
ونرشها يف الدول العربية اىل انخفاض مستوى التعليم ،وانخفاض مستوى البحث والتطووير ،وغلبوة
الطابع البريوقراطي وضعف التخصيصات املالية ،ووجود بعض التوجهات املغلوطة لتطوير املعرفة،
ولكن اقرتح يف هناية بحثه اسرتاتيجية عربية إلنجاز االقتصاد املعريف من سامهتا التخطيط السرتاتيجية
وطنية تقوم عىل انتاج املعرفة ،وتطوير بنية حتتية ترتكوز اىل تكنولوجيوا املعلوموات واالتصواالت موع
التأكيد عىل النظر إىل اقسام املعلومات اآلتية:


صناعة حمتوى املعلومات Information content:



صناعة تسليم (بث املعلومات) Information Delivery



صناعة معاية املعلومات .Information Processing
والقتصاد املعرفة جمموعة من املتطلبات الرئيس ّية من أجل ضامن استمرار ّيته وتطووره :تووفري

يت .تطووير القووانني
بنية اتصاالت وتكنولوجيا معلومات من أجول املسوامهة يف بنواء جمتموع معلوموا ّ
البرشي من خالل تووفري الودول
املستخدمة لتتناسب مع اقتصاد املعرفة .تأسيس وتطوير رأس املال
ّ
مه ّيوة
أهم عنرص
إنتاجي .إدراك املنشآت املتنوعة واملسوتثمرين أل ّ
ّ
للمناخ املأساعد للمعرفة حتى تصبح ّ
اقتصاد املعرفة .توفري املعرفة املستوردة ،والبحث عن املعرفة غري املتوفرة .احلرص عوىل بنواء منظوموة
شجع عىل االبتكار ،واإلبداع ،وتدعم
ف ّعالة للتكنولوجيا والعلم .دعم انتشار الثقافة االجتامع ّية التي أت ّ
تشجع اإلنسان عىل إنتاج املعرفوة .موؤرشات اقتصواد
البحث والتطوير عن طريق توفري بيئة تفاعل ّية ّ
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توجد جمموعة من املؤرشات املرتبطوة باقتصواد املعرفوة ،و أتسوتخدم للداللوة عوىل أنّوه الونمط
املعرفة َ
املستخدم ضمن االقتصاد ممّا يساهم بتطبيق جمموعوة مون املقارنوات بوني الودول مون أجول حتديود
االقتصادي.
تطورها
ّ
مستوى ّ
العالقة برأس املال الفكري
وإذا كان " املجتمع ليس بالطبع إال عالقات تربط األفراد بعضهم الوبعض ،هبوذا الشوكل أو
ذاك ،كام أن العالقات هي تفاعالت مرتابطة متحركة ،ال قوالب ثابتة ،وتتضمن التفواعالت الضومنية
املرتابطة ،التي تؤلف جمتمعا برشيا ،تبادل األخذ والعطاء يف املشاركة ويف االسهام الذي يضاعف مون
قدرة العوامل املتفاعلة ،ويعمقها ويوسع من أمهيتها" – كام أكد جون ديوي ( – )74 :2001فإن من
باب أوىل أن يكون جمتمع املعرفة جمتمعا تعاونيا تشاركيا هيدف إىل التنووير املتبوادل والتصوفح العقون
والنقاء الوجداين ،مع حتكيم عقل ومتحيص نقل ،واالحتجاج بالصحيح والرصيح .فكل فرد يف هوذا
املجتمع أو ذاك يؤدي بعض ما يدرك من معرفة ،كام ال يستأثرن بحكمة معرفية يراها منقوصة أو غائبة
عن اآلخرين ،فكل معرفة فوق معرفة باملوضوع ،ومعرفة دون معرفة بالفائدة ،ال املعرفة ليست بالظنة
أو التوهم ،أو االغامض عن مسألة أو قضية واإلبحار يف أخرى ،وإنام برأي من تلقيح الظون والتووهم
برشاكة العقل والتجربة ،فالكل لديه هذا وذاك ولكن بقدر متفاوت.
وقد نرى أن أصحاب رأس املال الفكري هلوم عقوول قود روهتوا املعرفوة وتشوبعت بوالعلم،
ساعدهم ذلك عىل ممارسة ملكاهتم العقلية – إما إيباعا لفضوهلم ،أو حتقيقا للذة عقليوة ،أو ملصولحة
أو ملنفعة يف جمال املال أو األعامل أو كليهام ،أو للحصول عىل األمان أيا كان مصودره ومبعثوه ونوعوه.
وهذا يعني أهنم وغريهم مدفوعون من أجل املصالح الذاتيوة الفرديوة أو ايمعيوة كأصوحاب لورأس
املال ،خاصة وأن رأس املال الفكري ليس من قبيول االقتصواد الثابوت economy

 stationaryوامللكيوة

املطلقة ،وإنام من االقتصاد املتوسع بغري حدود ينطوي عىل حتويل كل فكرة – مهام كانت غريبة وغوري
مألوفة – إىل أداة تستخدم لتوليد فرائد األفكار ،وال يعنوي ذلوك أال تكوون هنواك اسوتقاللية فكريوة
وانحيازا انفعاليا ألصوحاب رأس املوال الفكوري ،وإنوام بدرجوة تتويح لآلخورين أن تتفوتح أذهواهنم
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للتخلص من جاهزية األفكار وجاهزية الرؤى ،وعبثية التطلعات ،وتفاهة التوقعات ،واالعتامد الكن
عىل ما تم إنتاجه.
وألن هناك منافسة يديدة يتسم هبا سووق اقتصواد املعرفوة ،وقرصو متزايود لعمور منتجوات
اقتصاد املعرفة ،وزيادة ثقل البعد الثقوايف واالجتامعوي لتلوك املنتجوات موا يتطلوب إبوداعا اجتامعيوا
لتسويقها خارج موطن نشأهتا األصن – كام أكود نبيول عون ( )2009عوىل أن ذلوك يتطلوب تفكوريا
إبداعيا خالقا يستفيد من رأس املال النقدي أو البرشي يف تكوين رأس مال فكري يقلل الفجووة بوني
من يملكون ومن ال يملكون ،بني من يعرفون ومن ال يعرفون ،بدال من اسوترياد احللوول ايواهزة أو
االستجداء املعريف من اآلخرين.
خامسا :رؤية مستقبلية نحو منهج متاميز حيقق أهداف األلفية الثالثة
نظرا لتزايد دور التكنولوجيا وتوظيفها يف بيئة التعلم ،أصبح من الالزم والرضوري أن تتغري
مفاهيم التعليم والتعلم والبحث ،خاصوة وأنوه خوالل العقوود املاضوية حودثت حتووالت يف الصوي
والنامذج paradigm shiftsالفكرية وثمراهتا :من تعليم عادة االنتاج إىل تعليم منتج ،ومن السولوكية إىل
البنيوية ،ومن الرتكيز عىل املعلم إىل الرتكيز عىل املتعلم ،ومن التدريس إىل تسهيل التعلم ،ومن مدخل
الرتبية القائم عىل املحتوى إىل ذلك القائم عىل املخرجات ،ومن التقييم القائم عىل املحتوى إىل التقييم
القائم عىل املخرجات ،ثم تال ذلك االنتقال من البنيوية إىل البنيوية االجتامعية ومون إنتواج املعرفوة إىل
تشكيل املعرفة ،ثم ظهر حديثا ما يطلق عليه االبحارية )(2005

 ،Navigationism Brownوهوي يوكل

جديد من التنور – إن مل يكن هو الشكل الرئييس للقورن احلوادي والعرشوين .موؤدى االبحاريوة هوو
معرفة كيفية أن تبحر يف فضاءات املعلومات غري املوثوق فيها أو املشويوة أو املعقودة أو املشوكوك يف
صحتها وصدقها وموضوعيتها ،أو معرفة معلومات حتس معها بالراحة عنودما تكتشوف يويئا معينوا
بحدود معينة ،ويكون املعلم هو مصدر كيف تفعل ذلك االبحوار ألنوه يملوك املهوارات والكفايوات
املتطلبة لالبحار ،ويصبح بناء املعرفة أمرا جانبيا .أما املسألة األساسية هي أن تكون قادرا عىل االبحار
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والولوج داخل االنفجار املعريف اهلائل ،ويكون حمور التعليم هو االبحار يف حميط املعرفوة املتاحوة مون
أجل حل مشكالت حياتية حقيقية أو متوقعة.
وعليه ،يرى الباحث أنه عىل املونهج املتاميوز أن يراعوي تلوك التحووالت يف الصوي واألدوار
العمليات والوسائل واألهداف من خالل:



يمول املنهج عىل عنارص الواقع االفرتايض والواقع املعزز.
حتقيق أهداف املنهج ووظائفه يف استثامر املعرفة

knowledge investmentانتاجا

واستهالكا وتشاركا وإدارة.


حتقيق االنسجام بني طرق املعرفة املختلفة  ways of knowledgeيف مساراهتا ووظائفها
املحددة.



التعرف عىل أصحاب املعرفة Knowersمع الرتكيز عىل االبحاريني

Navigationists

إلنشاء رأس مال فكري متجدد يقوم عىل أصول موضوعية موثوق يف صحتها وأمهيتها.


الرتكيز عىل التالقح والتوالد املعريف بديال عن الرصاع املعريف

Cognitive conflict

والتنازع الفكري ،فاملعرفة تولد املعرفة ألهنا رضورة وجود ،مع التواصل املعريف ايامع
للعلوم ملعاية قضايا االنسان وحتقيق الرفاه.


التخفيف من االجهاد الفكري Intellectual stressاملنفرد ،مع الرتكيز عىل التفاكر
.Ideation



تفعيل االقتداء املعريف مع االجتاه نحو التمكني املعريف ،knowledge empowerment
فاألمة األكثر معرفة هي أرسخ وأيد قوة.
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