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 املقدمة 

ملا له من أهمية   الباحثينأستحوذ موضوع فيروس كورونا على اهتمامات مختلف  

انقالبات   بل  تغيرات،  الراهن، وما سيترتب عنه مستقبال من  الوقت  في  قصوى 

أو   االقتصادي  أو  السياس ي  املستوى  على  سواء  العالم  مستوى  على  عنيفة 

االستراتيجيين   الخبراء  حسب  لالنتباه  وامللفت  القطاعات،  باقي  أو  االجتماعي 

فإن   األزمات  أن  إلدارة  كما  األزمات،  إدارة  فنون  يتقنون  من  سيحكمه  العالم 

العقل   في  تستثمر  التي  للقوى  الكفة  ترجح  للمستقبل  اإلستشرافية  الدراسات 

البشري إلدارة شؤون العالم. وعلى مختلف األصعدة  ستواجة التنمية التحديات  

االزمات   حل  لسرعة  أساس ي  كمعيار  العاملية  األطراف  قوة  مدى  ستظهر  التي 

الطارئة، وما يزيد من أهمية ذلك هو أن رأس املال الفكري أصبح ممثال حقيقيا  

لقدرة املؤسسات على املنافسة، فاالستثمار في رأس املال الفكري يعتبر أحدث 

عوامل اإلنتاج الذي ُيعترف به كمورد أساس ي إلنشاء الثروة بل واألكثر أهمية من  

 .ورأس املال واملواد األوليةعوامل اإلنتاج التقليدية األخرى كالعمل  

 

 اللجنة التحضيرية 
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 كلمة رئيس الجمعية العراقية لالدارة الهندسية 

 
تسعى الجمعية العراقية لإلدارة الهندسية من خالل جميع نشاطاتها الى وضع حلول وصياغة توصيات الهم  

 .املشاكل املحلية بشكل خاص والعاملية بشكل عام
دور رأس املال الفكري في تحقيق التنمية املستدامة ما بعد كورونا واالزمة االقتصادية" أحد  ويعد "  مؤتمر   

الذي يمثل اهم    19،اذ تناول هذا  النشاط الحيوي  موضوع جائحة كوفيد    2021اهم نشاطات الجمعية  للعام
لعديد من النشاطات  املواضيع التي شغلت العالم   جميعا ، نظرا ملاسببه من اضعاف لدول عظمى واوقف ا

االقتصادية واالجتماعية . فمنذ ما يقارب من عامين قبل هذا التاريخ بدأ العالم بمرحلة جديدة لم يشهدها  
بدأ وباء فيروس    2019سابقا   ، ولم يكن لها مثيل قبل هذا التاريخ. ففي شهر اكتوبر( تشرين االول )من عام  

وحينه دخل العالم في مرحلة جديدة من الصراع. لم يكن في حسبان    كورونا  باالنتشار في مدينة ووهان الصينية 
في  اليومية  ايقاف مسيرة الحياة  في  الوباء كان سببا   .ان هذا  أو  باحث أوسياس ي أواقتصادي  أي متخصص 
العالم بل لم يكن في حسابات جميع املفكرين واملهتمين ان الوباء يستمر لهذه الفترة .اهتم الجميع بموضوع 

شار الوباء وإيجاد عالج سريع له. لم يختصر تأثير الوباء في الجانب الصحي فقط بل كان تأثيره اكثر في الجانب  انت
االقتصادي والعالقات االجتماعية وكذلك اثر على حركة املجتمع برمته. فخالل السنتين املاضيتين مر العالم  

في العالم الى أكثر   من حيث تضاعفت نسبة البطالةبأزمة اقتصادية كبيرة لم يمر بها العالم منذ عقود من الز 
املعيش ي وأصبح  للغالء  األولية وكان سببا  واملواد  الطاقة  أسعار جميع مصادر  الوباء على  وأثر  الضعف  من 

 . العالم في موقف متفرج ينتظر ما يخلفه الوباء
البحث عن سبل العيش وتوفير    في ظل هذه االزمة ذهب الباحثين واملفكرين ومراكز الدراسات والجامعات الى

من  العديد  عقدت  االن.   من  عامين  قبل  عليه  كانت  ما  الى  قليلة  بنسبة  ولو  الحياة  إلعادة  املناسبة  البيئة 
  . الى الوضع الطبيعي  التي قد تعيد الحياة  املؤتمرات والندوات والنشاطات املختلفة ملناقشة وإيجاد الحلول 

دارة الهندسية كان لنا اهتمام كبير في هذا الجانب حيث عقدنا ورشة افتراضية  الجمعية العراقية لإل  وبدورنا في
مشارك وكان عنوان الورشة الوباء واالزمة االقتصادية. وكذلك ناقشنا    400في بداية هذا العالم حضره أكثر من  

النشاطات هو    في جلسات عديدة ومتنوعة وخاصة بما يتعلق باألزمة االقتصادية. وكان أحد ثمار هذه الوباء
التوصيةإلقامة مؤتمر تخصص ي لهذا املوضوع وتأثيراته على الجانب االقتصادي. اجتمعنا اليوم جميعا لكي  
نتطلع الى اراء الباحثين واملفكرين ونظرتهم لطرق معالجة او الحد من التأثيرات االقتصادية واالجتماعية لهذا  

لى توصيات تخدم صاحب القرار وخاصة في الدول العربية  الوباء. نسعى من خالل هذا املؤتمر الى التوصل ا
واإلسالمية للحد من تأثيرات االزمة وبما يخدم املجتمع البشر ي . ندعو هللا سبحانه وتعالى ان يوفقنا بما فيه  
الخير والصالح وان يعم السالم واالمن والعافية في جميع ارجاء املعمورة. وان تأخذ املؤسسات ذات العالقة  

صيات واستنتاجات الباحثين في هذا املؤتمر بما يخدم املجتمع عامة وأصحاب القرار خاصة. ونتمنى لجميع  بتو 
 املشاركين والحضور وقتا ممتعا في متابعة نشاطات املؤتمر.. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 
 أ.م.د. علي أدهم .                                                                                                                                                              
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 كلمة المدير المفوض لشركة نور االفق

 
أستهل كلمتي باإلعراب عن امتناني للسادة الباحثين واملشاركين في هذا املحفل املوقر الذي يسلط  

أهم   أحد  على  املال  الضوء  راس  دور  وهو  أال  املستدامة،  التنمية  ركائز  وأهم  اإلصالح  أولويات 
  .الفكري في تحقيق التنمية املستدامة

للف الصحية  اآلثار  تجاوزت  كبيرة  اقتصادية  بأضرار  كورونا  جائحة  تأثر  ايتسببت  حيث  روس، 
اليقين بشأن انتشار  االقتصاد العاملي بشكل كبير بهذه الجائحة. وبالنظر إلى تعقيد األزمة وعدم  

الفيروس والسياسات التي ستتخذها الدول ازاء االثار املترتبة من هذه الجائحة. ركز مؤتمرنا على 
اآلثار املباشرة وغير املباشرة على دور راس املال الفكري في تحقيق التنمية املستدامة في عالم مابعد 

 .كرونا واالزمة االقتصادية
للتدريب والتطوير وتنظيم املعارض واملؤتمرات والتي عملت دائما قامت شركة شركة نور االفق  

على توفير افضل بيئة علمية للمؤتمرات املحلية والدولية على دعم هذا املؤتمر من خالل توفير  
  . الدعم اللوجستي واالعالن محليا ودوليا عن هذا املؤتمر

ك املجاني  والنشر  االشتراك  بتوفير فرصة  ايضا  الشركة  واالنساني قامت  العلمي  الدعم  من  نوع 
لقضية تعتبر هي االهم في الوقت الحالي وهي اساس كل التغييرات التي نعيشها حاليا وهو االزمة 

 .االقتصادية التي سببها وباء كورونا
به    انجازات عظيمة ظاهت  العليا حققت  الشهادات  املتقدم من حملة  بكادرها  االفق  شركة نور 

الشركات االقدم واالكثر عددا النها سعت بكادرها العلمي االكاديمي الى تحقيق اهداف العديد من  
خدمات  من  ماتقدمة  لكل  معدومة  او  هامشية  ارباح  على  معتمدة  طريقها  بداية  في  وضعتها 
الدولة   مؤسسات  ان  رغم  الربحية  وغير  املتميزة  نشاطاتها  على  دليل  املؤتمر  وهذا  واستشارات 

كشر  معها  الشركة  تتعامل  وكوادر  ادارة  هدف  تظل  سوف  االخرى.  الشركات  على  ما  عليها  كة 
مستمرة في عطائها العلمي في دعم الباحثين والطالب وكذلك في دعم جميع نشاطات البحث العلمي  
واالكاديمي لكي ترقى الباحثين من خالل نشاطات الشركة ولكي تتميز الشركة بمساهمة الباحثين  

 .البحثية .. هدفنا تقديم افضل ما يمكن تقديمه وبتميز وابداع وتفانيومشاركاتهم العلمية و 
 

  أ.د. أنور جعفر محمد
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 رئيس المؤتمر 

 االستاذة خولة خميري 

 

 

قب: خولة خمري 
ّ
 .االسم والل

  ._ بمدينة سوق أهراس _ الجزائر  21_08_1991من مواليد:

 _أهراس.سوق أهراس _الجزائرمكان اإلقامة :حي مزرعة باجي مختار بسوق 

 176719689رقم جواز السفر: 

_سوق   مساعدية  الشريف  محمد  جامعة  منها:  تخرجت  التي  الجامعة  اسم 

  ._اهراس

  .الدولة: الجزائر

إلى   إضافة  النقد  ومناهج  الخطاب  تحليل  في  أكاديمية  وباحثة  أستاذة  الرتبة: 

 .قانون أعمال

ال شريف مساعدية بمدينة سوق أهراس  العمل: أستاذة مؤقتة بجامعة محمد 

 .__الجزائر

  khaoula.khamri@hotmail.com:البريد اإللكتروني

 002136.97.39.52.45رقم الهاتف:

 https://www.facebook.com/papillon.khamri:الفايس بوك
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 رئيس اللجنة العلمية

 

ا.د.هناء عبد الحسين محميد حاصلة على شهادة الدكتوراه في مجال االقتصاد القياس ي  

عام  / بغداد  جامعة  واالقتصاد  اإلدارة  البحث     ١٩٩٩كلية  عام  مدير  معاون  وحاليا 

التعليم  مجال  في  الوظيفية  خدمتي  العلمي   والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في  والتطوير 

مايقارب   اإلداري  مجال    ٣١والعمل  في  العلمية  البحوث  من  العديد  منجزة  سنة  

رسالة ماجستير واطروحة دكتوراةفي جميع الجامعات   ٤٣االختصاص ومناقشة أكثر من  

العراقية  .حاصلة على العديد من الشهادات املحلية والدولية ومشاركة في العديد من  

العديد من رسائل  الدورات التدريبية وورش العمل خارج العراق وداخله  ومشرفه على  

املاجستير والدكتوراه ضمن االختصاص   وعضوفي الخيرات العلمية واملحلية والدولية  

ومنسق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد األوربي  حاصلة على العديد من كتب  

كتاب    ١٦٣الشكر والتقدير من رؤساء الجامعات والسيد وزير التعليم العالي وبحدود  

 لجنة   ١٣٢في عضوية لجان ورئيس لجنة بأوامر وزارية وديوانية بمايقارب  ومشاركة
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 رئيس اللجنة التحضيرية

 د. ايمان هندي كاطع

 
 

باحث علمي اقدم  حاصلة على درجتي املاجستير والدكتوراه في التقنيات االحيائية من  

التوالي. عملت في مركز معالجة  على    2017و    2000كلية العلوم / جامعة بغداد ، عامي  

امللوثات ، دائرة البيئة واملياه / وزارة العلوم والتكنولوجيا ، رئيس بيولوجيين اقدم .  

  2نشر العديد من البحوث في مجالت ومؤتمرات محلية وعاملية. وحاصلة على عدد  

البحثية: عزل وتشخي  اهتماماتها  . تشمل  والتلوث  البيئة  في مجال  اختراع  ص  براءة 

امللوثات  ومعالجة  الهيدروكربونية  املخلفت  تفكيك  املسؤولة عن  البكتيرية  العزالت 

 البيئية وانتاج املواد صديقة للبيئة 
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 املحاضريين 

 د.عبد الحميد سالم براك

 

 االسم الرباعي واللقب/ عبد الحميد سالم براك املحسن

الصحة_   وزارة  اختصاص_  /طبيب  الوظيفي  بحوث  العنوان  _معهد  العامة  الصحة  دائرة 

 التغدية 

 123456hameed6@gmail.comالبريد اإللكتروني. 

  07905523074رقم املوبايل. 

البصرة جامعة  الطب  كلية   _ عامة  وجراحة  طب  بكالوريوس    / الدراس ي    التحصيل 

 ١٩٨٩ -١٩٨٨  

كلية   حقلية  وبائيات  مجتمع  طب  للماجستير  معادل  عالي  بغداد دبلوم  جامعة   الطب 

 ٢٠٠٨ماجستير جلدية جامعة الهاي هولندا  ٢٠١٨- ٢٠١٧ 
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 ميثم عبد هللا سلطان د.

 

/ جامعة   العلوم  كلية  من  األرض  في علوم  والدكتوراه  املاجستير  على درجتي  حاصل 

على التوالي. عمل في مركز البحوث البيئية، دائرة  البيئة   2005و    1996بغداد، عامي  

واملياه / وزارة العلوم والتكنولوجيا، رئيس جيولوجيين اقدم. نشر العديد من البحوث 

في مجالت ومؤتمرات محلية وعاملية. تشمل اهتماماته البحثية: دراسة النظم البيئية  

افية   والتلوث البيئي وتغير املناخ، وتطبيق االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغر

اقية املتعلقة بالتلوث في الدراسات البيئية. ع ضو في العديد من اللجان الوطنية العر

البيئي وإدارة املياه والحفاظ على األراض ي الرطبة، مسؤول وحدة االتصال العلمية 

في العراق، ومشرف على العديد من طلبة الدراسات    والتقنية لتنفيذ اتفاقية رامسار 

 .العليا
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 اللجان 

  خولة خمري  ة  ذاالستا
رئيس  

 املؤتمر 

 

 اللجنة العلمية 

 هناء عبد الحسين محميد  أالستاذ الدكتورة 
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي العراقية
 العراق

رئيس  

 اللجنة

 عبد الحميد محمد جواد  أالستاذ الدكتور 
مركز   -الجامعة التكنولوجية

 بحوث البيئة 
 عضوا  العراق

 باسم هاشم فرج أالستاذ الدكتور 
مركز   -الجامعة التكنولوجية

 بحوث البيئة 
 عضوا  العراق

قسم   -الجامعة التكنولوجية معن سلمان حسن  أالستاذ الدكتور 

 الهندسة المدنية 
 عضوا  العراق

مركز   -الجامعة التكنولوجية صالح عبد الرضا الصالح  الدكتور المساعد  أالستاذ 

 بحوث البيئة 
 عضوا  العراق

 عضوا  العراق كلية الزراعة -االنبارجامعة ا محمد عالء البيار  الدكتور المساعد  أالستاذ 

 عضوا  العراق كلية الزراعة -االنبارجامعة ا زيد جميل سعيد  الدكتور المساعد  أالستاذ 

 عضوا  العراق كلية الزراعة -االنبارجامعة ا عمار فرحان مصلح  الدكتور المساعد  أالستاذ 

 صادق عبد الرضا كاطع  الدكتور المساعد  أالستاذ 
كلية  –المستنصرية  الجامعة 

 العلوم 
 عضوا  العراق

 طه  محمد مؤيد  المدرس الدكتور
مركز   -الجامعة التكنولوجية

 بحوث البيئة 
 عضوا  العراق

 عضوا  العراق وزارة العلوم والتكنولوجيا  ميثم عبدهللا سلطان  الدكتور
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 عضوا  العراق مركز النهرين للدراسات االستراتيجية  خليل علي ادهم أالستاذ المساعد الدكتور 

 عضوا  العراق كلية العلوم  - جامعة بغداد  علياء محمدنوري البراك  المدرس الدكتور 

 طه  محمد مؤيد  المدرس الدكتور
مركز بحوث   -الجامعة التكنولوجية
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 عضوا  العراق

 عضوا  العراق وزارة العلوم والتكنولوجيا  ميثم عبدهللا سلطان  الدكتور
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 عضوا  العراق وزارة المالية  نجله شمعون شليمون  رئيس أبحاث 

 عضوا  العراق ديوان محافظة ديالى  أحمد عامر نجف  المدرس المساعد 

 

 االستقباللجنة 

 العراق وزارة العلوم والتكنولوجيا  ميثم عبدهللا سلطان  الدكتور
رئيس  

 اللجنة

 عضوا  العراق الجامعة التكنولوجية  طه  محمد مؤيد  المدرس الدكتور

 عضوا  العراق كلية بغداد للعلوم االقتصادية  البرزنجي ابراهيم اسراء  الدكتورةالمدرس 

 عضوا  العراق كلية المعارف الجامعة  المرسومي محمود قاسم  السيد 

 

 لجنة االعالم 

 العراق كلية المعارف الجامعة  قاسم نجيب حميد  السيد 
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 التنمية املستدامة ورأس املال الفكري وعالقتهما بالجوانب الطبية. -1

التنمية املستدامة ورأس املال الفكري وعالقتهما   بالتربية والتعليم  -2

 والعلوم التربوية والنفسية. 

التنميةاملستدامة ورأس املال الفكري وعالقتهما    باإلعالم واالتصال  -3

 .وتكنولوجيا املعلومات

واملوارد  -4 بالبيئة  وعالقتهما  الفكري   املال  ورأس  املستدامة  التنمية 

 املائية.

التنمية املستدامة ورأس املال الفكري وعالقتهما بالسياحة والبرامج  -5

 الترفيهية والفنون املختلفة.

باالستثمار   -6 وعالقتهما  الفكري  املال  ورأس  املستدامة  التنمية 

 املختلفة.

ورأس -7 املستدامة  بالعلوم    التنمية  وعالقتهما  الفكري  املال 

 االجتماعية.
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 برنامج املؤتمر 

 الجلسة االفتتاحية

 ت الفعالية  الوقت

 1 االفتتاحية  10:00 – 10:05

 2 النشيد الوطني  10:05 – 10:08

 3 ايات من القران الكريم  10:08 – 10:12

 4 رئيس املؤتمر   –كلمة د. خولة خمري  10:12 - 10:17

اقية لإلدارة الهندسية - كلمة د. علي ادهم 10:17 – 10:25  5 رئيس الجمعية العر

 6 كلمة د. عبد الحميد العبيدي/مدير مركز بحوث البيئة/جامعة التكنولوجية  10:25 – 10:30

 7 عميد كلية املعارف   -كلمة د. يعقوب ناظم سعدي   10:30 – 10:35

 8 شركة نور األفق  -البرزنجي كلمة د. اسراء   10:35 – 10:40

رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر)وزارة العلوم   -كلمة د. ايمان هندي 10:40 – 10:45

 والتكنولوجيا / دائرة البيئة واملياه(

9 

 

 جلسة املحاضرين

 الجلسة العلمية االفتتاحية ت

 رئيس الجلسة :أ.م. د.علي أدهم

10:50-10:45 

طبيب اختصاص، وزارة    –الحميد سالم براك محاضرة الدكتور عبد   1

الصحة بعنوان )دور الراس مال الفكري في تحقيق التنمية املستدامة  

 في عالم مابعد كورونا واألزمة االقتصادية(

11:20-10:50 

د. ميثم عبد هللا سلطان بعنوان) تداعيات جائحة كورونا وما بعدها  2

وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة  على البيئة واالقتصاد العاملي( 

 البيئة واملياه( 

11:50-11:20 

12:00 – 11:50 أسئلة واجوبة   

 

 توزيع شهادات الشكر والدروع 
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 جلسات املحاور 

 البعد االقتصادي للتنمية املستدامة وجائحة كورونا  املحور االول :

 مقرر الجلسة . د. علياء البراك                      أحمد عامر نجف رئيس الجلسة : د.

 عنوان البحث  الباحث  الوقت

أبو بكر    ط.د/حداد أمنة، 12:40ـ  12:30

 بلقايد تلمسان 

أبو    د.تفياني بوفاتح كلتومة،

 بكر بلقايد جزائر 

رأس املال املعرفي التكنولوجي واإلبتكار املستدام املوارد التنافسية  

 املستدامة لأللفية 

 

 د. الياس سليماني .جزائر 12:50ـ  12:40

 دولي سعاد -حاجي كريمة

 دور استخدام ادوات رأس املال الفكري في تطوير املنظمات الحديثة

أبو بكر    ط.د/حداد أمنة، 13:00 – 12:50

 بلقايد تلمسان 

أبو    د.تفياني بوفاتح كلتومة،

 بكر بلقايد تلمسان 

املعرفي وتأثيره على القدرة التنافسية املستدامة في ظل  رأس املال 

 اإلقتصاد الحيوي 

 IARدراسة للقطب الفرنس ي  

د.علي ادهم ، علياء البراك ،   13:10 – 13:00

 نبال خليل 

 وباء كورونا واالزمة االقتصادية

 

 أ.م. د. نـعـــيــم صــبـاح جـــراح  13:20 – 13:10

 .باحث زيـنـب حـسـيـن م

الفكري وأثره على   على رأس املال 19-نعكاسات أزمة كوفيد ا

 تحقيق التنمية املستدامة 

 د.علي  أدهم  13:30 – 13:20

 رشا موس ى كاظم 

 تاثيرات جائحة كورونا على االقتصاد العاملي 

أ.م.د  . محمد سمير  دهيرب     13:40 – 13:30

سعود جايد    األستاذ الدكتور 

 مشكور 

جعفر فالح   املدرس املساعد

 ناصر 

دور القياس واإلفصاح املحاسبي عن رأس املال البشري في زيادة 

 قيمة الوحدة االقتصادية

معمل اسمنت  -بحث تطبيقي في الشركة العامة لالسمنت الجنوب

 الجنوب)السماوة( 

 

 تأثيرات جائحة كورونا على االقتصاد العراق  د. علي أدهم -رشا موس ى كاظم 13:50 – 13:40

 اسئلة واجوبة  14:00 – 13:50
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 جلسات املحاور 

 التنمية املستدامة واالنتعاش االقتصادي ودور املناهج التعليمية  املحور الثاني:

 نبال خليل موس ى الجلسة:شليمون           مقرر  شمعون  نجله رئيس أبحاث  رئيس الجلسة:

 عنوان البحث  الباحث  الوقت

 دور املناهج التعليمية في تحقيق التنمية املستدامة د. عبدهللا رعد جالل ابراهيم     14:10 – 14:00

 عالقة راس املال الفكري بالتربية والتعليم  أردن    -  د. هبة توفيق عودة ابوعيادة 14:20 – 14:10

 اسئلة واجوبة    14:30 – 14:20
 

 جلسات املحاور 

املحور الثالث : منهجيات وأدوات وسياسات البيئة والصحة املتكاملة لتحقيق االستدامة في 

 قلب التعافي من فيروس كورونا 

 د.ايمان هندي كاطع  :رئيس الجلسة : د. محمد مؤيد طه                             مقرر الجلسة

 البحث عنوان  الباحث  الوقت

استاذ  –د.قتيبة محمد الدليمي  14:40 – 14:30

حنان   – قاسم نجيب املرسومي

 علي 

Lymphopenia and diagnosis of COVID-19 

د.ميثم   –  د.ايمان هندي كاطع  14:40-14:50

نبال خليل   –عبدهللا سلطان 

 د.حيدر الجيالوي  – موس ى

 استراتيجية لتحقيقالتكنولوجيا الخضراء  في  االستثمار

 والرفاهية للمجتمعات  الربح

–وحيدة هاشم   –داسراء  البرزنجي  15:00 – 14:50

حيدر رشيد  –عمار أحمد لقحطاني 

 – اليشا داجيجي  – عبدالشهيد 

 زهراء جاز وشهاب شوكت 

Survey: The impact of the Corona pandemic on 

people, health care systems, economic: Positive and 

negative outcomes 

 

 قتيبة محمد الدليمي  – حنان  علي  15:10 – 15:00

سامية    –اسوار سالم طعمة  –

وقاسم نجيب   – خليل محمود

 املرسومي 

Receiver operating characteristic curve analysis and 

COVID-19 

 اسئلة واجوبة  15:20 – 15:10

 الكلمة الختامية والتوصيات ايمان هندي كاطع د    15:20
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 V كلمة المدير المفوض لشركة نور االفق 

 VI رئيس المؤتمر

 VII العلمية رئيس اللجنة 

 VIII التحضيرية رئيس اللجنة 

 VIX المحاضريين

 XI اللجان

 XIII محاور المؤتمر 
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 XVII المحتويات 
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الفرنسي  13 للقطب  دراسة  الحيوي  االقتصاد  في ظل  االبتكار  لدعم  المعرفي  المال    استغالل رأس 
IAR 

RI1002 

 RI1003 رأس الـــمــــال الـفــكـــري وأثـــره فـــي تــحـــقــيـــق الـتـــنــمـيــة الــمــســتـــدامـــة  26

 RI1004 المعرفي التكنولوجي واإلبتكار المستدام الموارد التنافسية المستدامة لأللفية رأس المال  41

 RI1006 دور القياس واإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في زيادة قيمة الوحدة االقتصادية  56

 RI1008 وباء كورونا واالزمة االقتصادية  71

 RI1009 االقتصاد العراق تأثيرات جائحة كورونا على  80

 RI1010 تاثيرات جائحة كورونا على االقتصاد العالمي 91

التنمية المستدامة واالنتعاش االقتصادي ودور المناهج التعليمية  المحور الثاني :  

 رمز البحث العنوان رقم الصفحة 

 RI1005 عالقة رأس المال الفكري بالتعليم ما بعد كورونا 100
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المحور الثالث: منهجيات وأدوات وسياسات البيئة والصحة المتكاملة لتحقيق االستدامة في قلب  

 التعافي من فيروس كورونا

 رمز البحث العنوان رقم الصفحة 

125 
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 RI1013 االستثمار في التكنولوجيا الخضراء استراتيجية لتحقيق الربح والرفاهية  للمجتمعات 139
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 عالقة رأس املال الفكري بالتعليم ما بعد كورونا 
 

  للتواصل
 

  الخالصة
 

 ، هبة توفيق أبو عيادة

 مساعد بحث وتدريس  

 كلية العلوم التربوية 

 قسم القيادة التربوية 

 ، الجامعة األردنية

heba_chimist@hotmail.com 

 

واملنظومة   بالتعليم  وعالقته  الفكري  املال  رأس  تنمية  على  التعرف  الدراسة  هدفت 

رأس املال الفكري لتطوير  التعليمية التعليمة لتقديم إطار نظري معمق حول تنمية  

مهارات التفكير اإليجابي واإلبداع واالبتكار لدي الطلبة وتحقيق التنمية املستدامة في 

املؤسسات التربوية ليتمكنوا من مواكبة التسارع في حجم و نوعية املعلومات املتوفرة  

ليصبح ق التفكير  املعاصرة، وزيادة فعالية هذا  في حياتنا  التعليم  ادرا على  في  رقمنه 

بسبب   يوم  بعد  يوما  بالزيادة  اآلخذة  املعرفية  والثروة  التكنولوجي  التقدم  متابعة 

املستجدات والتغيرات الطارئة في الحياة. ليتمكن الطلبة من حل مشكالته والتصدي  

وخلصت   االرتباطي.  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحثة  واستخدمت  ثقة.  بكل  لها 

منها نتائج  إلى عدة  من  الدراسة  بين كل  إحصائية  ذات داللة  ارتباطية  : وجود عالقة 

االرتباط   معامالت  جميع  وكانت  التعليم  أبعاد  جميع  وبين  الفكري  املال  رأس  أبعاد 

املال   رأس  تنمية  أبعاد  من  بعد  بين كل  أن هناك عالقة طردية  إلى  يشير  مما  موجبة 

ادت لديه أنماط التفكير  الفكري وبين التعليم. أي أنه كلما زادت ثقة الطالب بنفسه ز 

يتم   لم  أنه  إال  األهمية،  عديمة  أو  الصدفة  وليدة  يوًما  املعرفة  تكن  لم  االيجابي.  

الصراعات   أن  إذ  القديمة؛  العصور  في  الصحيح  بالشكل  واستغاللها  بها  االهتمام 

السياسة واالجتماعية واالستعمارية شغلت األمم عن البحث عن املعرفة أو تطويرها،  

ديد من دول العالم املتقدمة حاليا وجهت كل طاقاتها إلى املعرفة والعلم خالل  لكن الع 

القرن العشرين، خاصة بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية، إذ تم إنشاء عدد كبير من  

مراكز التعليم واألبحاث والجامعات، والذي أدى بدوره إلى تطور كبير بالعلم انعكس  

جاالت الحياة، عكس دول أخرى كالدول العربية التي كانت  إيجابيا على التنمية بكافة م

وأصبحت   املعرفة  أهمية  مؤخرا  أدركت  والتي  وأدواتها،  املعرفة  عن  البعد  كل  بعيدة 

تدرك تماما أنها طريقها للخالص من الجهل والتخلف عن بقية دول العالم املتقدمة 

نح والتوجه  بالتعليم  االهتمام  بدأ  هنا  ومن  وتقنيا،  )الدعمي  علميا  األمية.  محو  و 

(.   وفي نهاية القرن العشرين، حصل نوع من التراكم املعرفي في العديد  2010والعذاري،  

هذا   عن  انبثق  إذ  والتكنولوجيا،  العلم  في  الهائل  التطور  سببه  املتقدمة  الدول  من 

بتكنولوجيا   يتجسد  أصبح  الذي  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  في  السرعة  التراكم 

والعمليات  االتصا الظواهر  بين  كبير  تداخل  نتج  هنا  ومن  املعلومات،  وثورة  ل 

واملصطلحات التي استخدمت للتعبير عنها، وكان مصطلح اقتصاد املعرفة من ضمنهم.  

 (.2018)السيد، 

   التفكير اإليجابي  ،رأس املال الفكري :  الكلمات املفتاحية
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Abstract 
 

The study aimed to identify the development of intellectual capital 

and its relationship to education and the educational system to 

provide an in-depth theoretical framework on the development of 

intellectual capital to develop the skills of positive thinking, creativity 

and innovation among students and achieve sustainable 

development in educational institutions so that they can keep pace 

with the acceleration in the volume and quality of information 

available in the digitization of education in Our contemporary lives, 

and increasing the effectiveness of this thinking to be able to follow 

technological progress and knowledge wealth that is increasing day 

by day due to developments and urgent changes in life. To enable 

students to solve their problems and address them with confidence. 

The researcher used the descriptive analytical correlative method. The 

study concluded with several results, including There is a statistically 

significant correlation between each of the dimensions of intellectual 

capital and all dimensions of education, and all correlation coefficients 

are positive, which indicates that there is a direct relationship between 

each dimension of intellectual capital development and education. 

That is, the more self-confidence the student has, the more positive 

thinking patterns he has. 

Keywords: Intellectual Capital, Positive Thinking, 
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 مفهوم اقتصاد املعرفة   .1

في –إن اقتصاد املعرفة هو االقتصاد الذي تشكل فيه املعرفة الجزء األكبر من القيمة املضافة، أي أن املعرفة       

تشكل عنصرا أساسيا في العملية اإلنتاجية وأن التنمية تزداد بازدياد هذا العنصر، كما أن هذا النوع من    -هذا االقتصاد

لومات واالتصال التي تعتبر املنصة األساسية التي ينطلق منها. وبما أن املعرفة  االقتصاد يكون قائما على تكنولوجيا املع

خليط من التعلم والخبرة املتراكمة وتعتمد على املهارات الفكرية البشرية فمن املمكن أن تتحول إلى سلع وخدمات يكون  

ي املنطلق  عليها، ومن هذا  الحصول  مقابل  املبالغ  لدفع  استعداد  العاملي  مستهلكوها على  االقتصاد  في  بلد  أي  كون وضع 

الجديد محددا بكمية وجودة املعارف التي يمتلكها، والتي ممكن أن يعمل على تحسينها من خالل تحسين التعليم وتكثيف  

 برامج البحث والتطوير فضال عن التدريب. 

م الواسع النطاق للمعلوماتية  ويمكن تعريف اقتصاد املعرفة أيضا بأنه نمط اقتصادي متطور قائم على االستخدا    

التجارة اإللكترونية، مرتكزا بقوة على املعرفة   النشاط االقتصادي وخاصة في مجال  وشبكات اإلنترنت في مختلف أوجه 

 واإلبداع والتطور التكنولوجي خاصة فيما يتعلق بتقنيات اإلعالم واالتصال. 

على مفهوم أكثر عمقا لدور املعرفة ورأس املال البشري في  إذ يمكننا االستخالص مما سبق أن اقتصاد املعرفة يقوم   

 (.   2010تطور االقتصاد وتقدم املجتمع بكافة املجاالت. )الدعمي والعذاري، 

 أهمية اقتصاد املعرفة في التنمية املستدامة 

م       الحادي والعشرين أهمية اقتصاد املعرفة كواحد من أهم  القرن  الحالي من  التقدم  برزت خالل العقد  حركات 

والتطور في املجتمعات اإلنسانية حاليا، إذ أصبحت املعرفة ركيزة أساسية ألي مجتمع يسعى إلى التقدم وتبوء مكانة رفيعة  

 بين املجتمعات املتقدمة. 

أصبح االقتصاديون يركزون على تقديم ثورة تكنولوجيا املعلومات كفرصة للتطور االقتصادي واملعرفي الذي يتيح       

كيل قاعدة راسخة لالزدهار االقتصادي، ويرى كثيرون أن العالم بدأ يتعامل فعال مع صناعات معرفية تكون األفكار  تش

االقتصادي   للنظام  الرئيس ي  املكون  املعرفة  باتت  حد  إلى  أداتها،  البشري  والعقل  األولية  موادها  والبينات  منتجاتها 

شرية على عتبة عصر جديد تلعب فيه إجراءات حقن االختراعات في واالجتماعي املعاصر، ومن هذا املنطلق أصبحت الب

االقتصاد واإلبداع في املجاالت التكنولوجية، والذي شكل دورا أساسيا في تسريع حركة املعرفة وبثها من تقنيات العوملة  

رفة جوهرها والقوة املحركة  الحالية، وفي هذا السياق بزغت مفاهيم االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكترونية التي تشكل املع

 الرئيسية فيها.

إن االنتشار املعرفي املستمر في جل األنشطة الرقمية التي تسود معظم قطاعات األنشطة االقتصادية بات يحتم      

واملجاالت   العاملية  االقتصادية  اآللة  على  ملموسة  تأثيرات  يحمل  بدأ  الذي  الجديد  املورد  بهذا  التفكير  معاودة  ضرورة 

ستثمارية الصناعية والخدماتية، كما أن الصناعات الجديدة رغم أنها تتطلب استثمارات كبيرة في مراحلها األولى املرتبطة  اال 

بميدان األبحاث والتطوير العلمي، إال أنها ال تتطلب في مراحلها الالحقة إنفاقا استثماريا ضخما، أو درجة عالية من تشغيل  

 قليدية.اليد العاملة مقارنة بصناعات ت

ومن الواضح أنه سيكون للثورة التكنولوجية الجديدة أثر كبير في توزيع الدخل، سواء داخل البلدان أو في ما بينها،  

بحيث تجري هذه العملية ملصلحة الفئات األكثر اضطالعا على التكنولوجيا والتقنيات املعرفية الحديثة التي يغلب فيها  
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الت واالختصاصات التقليدية، كما أنها ستكون ملصلحة كبار املنتجين والشركات  عنصر الشباب، وذلك على حساب املجا

تقدما   األكثر  الدول  مصلحة  في  ستكون  أنها  كما  للتصدير،  املوجه  اإلنتاج  ذات  واملؤسسات  للقوميات  العابرة  الكبرى 

 (.  2011ولوجيا. )قاسم، والقادرة على االستفادة من امليزات املطلقة والنسبية التي يوفرها لها امتالك التكن

( عالقة االقتصاد املعرفي بالتنمية البشرية التي بدت تتجسد بتغيير اإلنسان لنفسه  2010وضح الدعمي والعذاري )    

من خالل تعلم واكتساب مهارات ومعارف جديدة. إذ أصبحت الكثير من البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء تدرك أن  

االجتماعية عملية مجدية اقتصاديا وعنصر أساس ي من عناصر التنمية، ونخص بالذكر تلك البلدان  االستثمار بالدائرة  

ما بعد الصناعية التي يقوم نجاحها على تبلور االقتصاد املعرفي في اإلنتاج )أي تحسين نوعية القوى العاملة( وفي االستهالك  

 )أي تطور أذواق املستهلكين في السوق(.  

ا      ناحية  طريق  ومن  بأن  السائدة  الفرضية  بتحدي  أسهم  البشرية  التنمية  مفهوم  فإن  االقتصادية،  لسياسات 

أن   وأكدت  البشري  املال  رأس  مفهوم  تجاوزت  أنها  كما  واملعدات،  كاملصانع  املادي  املال  رأس  في  االستثمار  هو  التنمية 

إل يهدف  اإلنسان بجميع أشكاله هو استثمار منتج سواء كان  في  الطاقات  االستثمار  إلى توسيع  أو  القومي  الناتج  ى زيادة 

البشرية. وال بد من اإلشارة إلى أن املقصود بمفهوم رأس املال البشري هو مجموعة الطاقات البشرية املستخدمة الستغالل  

القتصاد    مجمل املوارد االقتصادية املوجهة لعمليات التنمية املختلفة باملجتمع. فيعد رأس املال البشري العمود الفقري 

العديد من املجاالت بأقل تكلفة   املعرفة واملفتاح الرئيس لنجاح التنمية الشاملة املستدامة املسؤولة عن زيادة إنتاجية 

ممكنة، إذ أكدت العديد من الدراسات أن البلدان التي تمتلك عدد كبير من رأس املال البشري تحقق معدالت نمو مرتفعة  

 والهند. بشكل دائم، كالصين واليابان 

( إلى مهارات االقتصاد املعرفي وعالقتها باملجال التربوي  2018وباإلضافة إلى جميع ما تم ذكره، فقد أشار السيد )     

خاصة فيما يتعلق بعملية التدريس، إذ تعد مهمة تحسين عملية التعليم والتعلم من أولويات معظم دول العالم؛ وذلك  

 تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تلك الدول وآمالها املستقبلية.  لالعتقاد السائد بأن هذه العملية 

ويعد إعداد وتأهيل املعلم بالشكل املطلوب من أهم عوامل تحقيق النهضة التربوية املرجوة التي تؤدي إلى نهضة       

نجاح، وهذا يتطلب منه  املجتمع بكافة جوانبه. واملعلم الكفؤ هو الذي يكون قادرا على تحقيق أهداف مجتمعه التربوية ب

مواكبة جميع التطورات التي تشمل املعلومات واملعرفة ووسائل االتصال والثورة التكنولوجية في شتى املجاالت، إذ أن هذه  

التطورات املعرفية والتقنية ألقت بظاللها على النظم التربوية التي تعتبر أهم وحدة تقدم في أي مجتمع، وهو األمر الذي  

ون هذه النظم قادرة على تطوير نفسها واألفراد العاملين فيها. كما أصبحت النظم التربوية مطالبة بتحديث  يتطلب أن تك 

التعليم وضمان ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية والتركيز على ديمومة التعلم والتعلم الذاتي، باإلضافة للتوجه  

ال هذه  إذ  الحديثة؛  واالتصال  التعلم  وسائل  والتغيرات  إلى  التحديات  ومواجهة  املواكبة  عملية  ستسهل  جميعها  طرق 

 السريعة في البيئة املحيطة بنا. 

وبتطور فلسفة النظم التربوية الناجم عن التطور العلمي والتكنولوجي املتسارع، فقد طرأ تغيير مباشر على طبيعة        

صار املتعلم يسعى إلى البحث عن العلوم واملعارف بمساعدة    دور املعلم الذي لم يعد يقتصر على نقل املعرفة للمتعلم؛ إذ

املعلم الذي أصبح ميسرا لعملية التعليم بعد أن كان مصدر املعلومة الوحيد، وهذا الدور الجديد للمعلم يتميز بالتجديد  

تقانه بفاعلية ونجاح.  واالبتكار واإلبداع، مما يفرض عليه امتالك مهارات خاصة ملواكبة كل ما هو جديد في مجال عمله وإ

 ومن هنا ارتبط تغير دور املعلم بالتغير االجتماعي واالقتصادي والثقافي والتكنولوجي والتربوي.    
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 الخصائص األساسية القتصاد املعرفة .2

إن االقتصاد املعرفي نمط جديد تختلف سماته وخصائصه عن االقتصاد التقليدي، فهو كما تم ذكره سابقا          

وهره تحول املعلومات إلى أهم سلعة في املجتمع، إذ يتم تحويل املعارف العلمية إلى الشكل الرقمي ليصبح تنظيم  يعني في ج

املعلومات وخدمات املعلومات من أهم العناصر األساسية القتصاد املعرفة، فاملعرفة هي الوسيلة األساسية لتحقيق كفاءة  

اإلنتاج وفرص االختيار بالنسبة للمستهلك أو املنتج، وما يلي استعراض  عمليات اإلنتاج والتوزيع وتحسين نوعية وكمية  

 ألبرز خصائص هذا االقتصاد:

 االهتمام بالبحث العلمي واإلبداع واالبتكار وكل ما يساعد على توليد املعرفة املفيدة في مختلف املجاالت.  (1

والتدريب   (2 التعليم  خالل  من  املعارف  نشر  على  واملعارف  العمل  بالعلوم  مزودة  أفراد  لصناعة  وذلك  واإلعالم؛ 

 واملهارات الضرورية الالزمة لجعلهم قادرين على القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية عالية.

 االعتماد على القوى العاملة املدربة واملؤهلة الستخدام التقنيات الحديثة.  (3

التعلم والعطاء، واالهتمام بتنوع املهارات واملواهب والقدرات التي  توفير بيئة تفاعلية مناسبة تحث اإلنسان على   (4

 تشمل نواحي علمية تطويرية وأخرى مهنية تنفيذية وغيرها اقتصادية وإدارية، وغيرهم الكثير. 

ابتكار   (5 على  والعمل  املعرفية  الخدمات  وصناعة  إنتاج  إلى  السلع  وصناعة  إنتاج  من  االقتصادي  النشاط  انتقال 

 تجات فكرية معرفية جديدة غير مسبوقة. وتوليد من

تأمين بنية تقنية ال يقتصر اهتمامها فقط على الخدمات األساسية للمجتمع، بل العمل أيضا على تحفيز العمل   (6

 املعرفي واإلنجاز املادي الذي يستند عليه. 

 واإلنترنت. التركيز على بنية التقنية الرقمية املعلوماتية بما فيها تقنيات االتصاالت والحاسوب  (7

ال تمثل املسافات أيا كانت أي عائق أمام عملية التنمية االقتصادية أو االتصال أو التعليم أو نجاح املشاريع في   (8

 املجتمع بشكل عام.

 إن الفرد في املجتمع ليس مجرد مستهلك للمعلومات، لكنه أيضا صانعا ومبتكرا لها.  (9

 (. 2018ي مفتوح وال يوجد حواجز للدخول إليه. )السيد، االنفتاح واملنافسة العاملية، فاالقتصاد املعرف (10

 اقتصاد املعرفة واالقتصاد املبني على املعرفة:   .3

عرفنا االقتصاد املعرفي سابقا بأنه التحول في مركز الثقل من املواد األولية واملعدات الرأسمالية إلى التركيز على       

( كما عرف اقتصاد املعرفة بأنه  Low,2000عات الدماغ املصنع بشريا. )املعلومات واملعرفة ومراكز التعليم والبحث وصنا

ذلك االقتصاد الذي يشكل فيه إنتاج املعرفة وتوزيعها واستخدامها، املحرك الرئيس لعملية النمو املستدام، ولخلق الثروة  

جازاتها، بحيث تشكل هذه املعرفة  وفرص التوظيف في كل املجاالت. إنه يقوم على أساس إنتاج املعرفة واستخدام ثمارها وإن

)سواء الصريحة التي تشتمل على قواعد البيانات واملعلومات والبرمجيات وغيرها، أو الضمنية التي يمثلها األفراد بخبراتهم  

ومعارفهم وعالقاتهم وتفاعالتهم( مصدرا رئيسا لثروة املجتمع ورفاهيته. وبناء على ذلك فإن اقتصاد املعرفة في األساس  

تكنولوجيات  ي توافر  تعتمد على  املعرفة  واقتصاديات  االقتصادي.  للنمو  الرئيس ي  املحرك  هي  املعرفة  تكون  أن  به  قصد 

املعلومات واالتصال واستخدام االبتكار والرقمنة، وعلى العكس من االقتصاد املبني على اإلنتاج، حيث تلعب املعرفة دورا  

ال اإلنتاج  بعوامل  مدفوعا  النمو  ويكون  املال  أقل  رأس  أو  العالية  املهارات  وذات  املؤهلة  البشرية  املوارد  فإن  تقليدية، 

 ( 2018البشري، هي أكثر األصول قيمة في االقتصاد الجديد املبني على املعرفة. )علة، 
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على    -ي  أو املبن   -يجب التمييز بين مستويين أو داللتين مختلفتين لتعبيري " اقتصاد املعرفة " و "االقتصاد القائم       

املعرفة"، فالداللة األولى لتعبير اقتصاد املعرفة هي ما يتعلق باقتصاديات عمليات املعرفة ذاتها، سواء من حيث التكاليف  

الخبراء   إعداد  أو  االستشارية،  األعمال  إدارة  تكاليف  أو  والتطوير،  البحوث  تكاليف  مثل  الذهنية  أو  املعرفية  العملية 

ائد أو اإليراد الناتج من هذه العملية باعتبارها عملية اقتصادية مجردة من جهة أخرى، أما  وتدريبهم من جهة، وبين الع

الداللة الثانية لتعبير االقتصاد القائم على املعرفة فهي تذهب إلى معنى أكثر اتساعا ورحابة بحيث تشمل حجم قطاعات  

كان نشاطا سلعيا أو خدميا عينيا كان أو نقديا.    املعرفة واملعلومات واالستشارات الذهنية داخل نسيج االقتصاد سواء

 )2005)فاروق، 

 ( كاآلتي: 2008وللتحول من االقتصاد الصناعي أو التقليدي إلى اقتصاد املعرفة أبعاد عدة، وهي كما أوردها عبود ) 

قوة الدماغية اإلنسانية  أوال: يتميز اقتصاد املعرفة بأن املعرفة هي املصدر األكثر أهمية واملورد املتجدد جراء تجدد ال

اعتبار املعلومات   إلى  األشياء كاألبنية واآلالت واملواد،  في  الثروة  الثروة، مما يعني االنتقال من اعتبار جوهر  إنشاء  في 

 واملعرفة الرقميات هي األساس. 

الذين الزرقاء  الذين يمثلون الياقات  الزرقاء  الياقات  اليدويين ذوي  البشري    ثانيا: االنتقال من العمال  الرمز  يمثلون 

وراء   من  وإشرافية  إدارية  أعماال  يعملون  الذين  البيضاء  الياقات  ذوي  لألفراد  ثم  ومن  البداية،  في  الصناعية  للثورة 

املكاتب، إلى األفراد ذوي الياقات الذهبية وهم طبقة العاملين الجدد الذين يمتلكون قدرات علمية متميزة تحقق دخوال  

 تهم من حجم مساهمتهم في االقتصاد وفي شركاتهم.عالية ويكتسبون أهمي

وألسس   بل  التقليدي،  الصناعي  لالقتصاد  فقط  ليس  تحديا  يمثل  أصبح  املتميزة  بخصائصه  املعرفة  اقتصاد  ثالثا: 

 ومبادئ النظرية االقتصادية، وهذا ما يمكن أن نجده في مجموعة الخصائص واملبادئ التي يرتكز عليها اقتصاد املعرفة. 

مصدرا  رابع يمثل  الرقمية  املعلومات  وأنظمة  لتكنولوجيا  الواسع  االستخدام  على  يقوم  الذي  املعرفة  اقتصاد  إن  ا: 

 أساسيا لترشيد الخيارات األساسية على الصعيد االقتصادي والقرارات والعمليات على صعيد األعمال. 

إن اقتصاد املعرفة ما هو إال نظام اقتصادي يمثل فيه العلم الكيفي والنوعي عنصر اإلنتاج األساس ي لتكوين الثروة،       

 ( كاآلتي:2008ويختلف عن االقتصاد التقليدي ببعض الفروق، وهي كما أوردها القرني )

 التقليدي (: أهم خصائص االقتصاد املعرفي مقارنة باالقتصاد 1جدول )

 االقتصاد التقليدي  االقتصاد املعرفي 

 االستثمار في رأس املال املادي  االستثمار في رأس املال الفكري 

 االعتماد على الجهد الفكري 

يهدف إلى وضع قيمة حقيقية لألجور والتوسع في استخدام األيدي 

العاملة ذات املهارات العالية التي تتفاعل مع التعليم والتدريب 

 مراملست

 االعتماد على الجهد العضلي

يهدف إلى التوظيف الكامل للقوى العاملة دون تحديد مهارات 

 مميزة ألداء العمل 

 العالقات بين اإلدارة والقوى العاملة تتسم باالستقرار  العالقات بين اإلدارة والقوى العاملة تتسم بعدم االستقرار 

 ومكان مقيد بزمان  ليس مقيدا بزمان أو مكان 

 انه اقتصاد ندرة حيث تنضب موارده بكثرة االستخدام  اقتصاد وفره حيث تزداد موارده )املعرفة( بكثرة االستخدام 

 خضوعه لقانون تناقص العوائد )تزايد التكاليف( خضوعه لقانون تزايد العوائد )تناقص التكاليف(

 ملحرك األساس ي لالقتصاد الصناعيامليكنة أي ا الرقمية وهي املحرك األساس ي لالقتصاد املعرفي
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اقتصاد املعلومات  .4  اقتصاد املعرفة و

( اقتصاد املعرفة على أنه االقتصاد املعتمد  2008عرفت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي نقال عن الرشيد )      

بشكل مباشر على إنتاج وتوزيع واستخدام املعرفة واملعلومات، حيث املعرفة هنا تشمل قطاعات التعليم واإلعالم واالبتكار  

اقتصاد املعلومات اقتصر على قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بينما  

النمو   في  إسهامها  ومدى  اإلنتاجية  العمليات  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  وتوزيع  إنتاج  حيث  من 

 االقتصادي. 

إلى صعوبة التمييز في حاالت عديدة    إن التداخل بين اقتصاد املعرفة واقتصاد املعلومات يعود جانب من تفسيره     

املعلومات   تكنولوجيا  إن  املعرفي.  واملنتج  املعلوماتي  املنتج  خصائص  بين  والتداخل  والتشابه  واملعرفة،  املعلومات  بين 

القابل للتقييس والنقل والتعليم والتوزيع   الرقمية، تميل إلى استخدام املعلومات بالشكل  وأشكالها األوسع التكنولوجيا 

التحويل إلى قواعد بيانات وبرمجيات، وهذا ما يمكن أن ينطبق على املعرفة الصريحة، في حين أن اقتصاد املعرفة يتسع  و 

ليشمل املعرفة الصريحة ) القياسية التي يسهل خزنها واسترجاعها واستخدامها من خالل تكنولوجيا املعلومات( والضمنية  

والشركات( التي تظل غير قابلة للنقل والتعليم، ولكنها قابلة للتقاسم والتعلم،    ) التي هي القسم األكبر من معرفة األفراد

 (. 2008ويمثلها األفراد وفرق العمل وعالقاتهم وتفاعالتهم السياقية. )عبود، 

اقتصاد املعلومات 2جدول )  (: مقارنة بين اقتصاد املعرفة و

 اقتصاد املعرفة اقتصاد املعلومات 

وتوزيع واستخدام تكنولوجيا املعلومات تقتصر على إنتاج 

واالتصاالت كأنشطة إنتاجية مستقلة أو كمدخالت في عمليات 

 إنتاجية أخرى 

 يشمل قطاعات وأنشطة اقتصادية أوسع واشمل

)التعليم، اإلعالم، االبتكار، البحوث والتنمية، تكنولوجيا  

 املعلومات واالتصاالت، املكتبات العامة، الخدمات املصرفية( 

عملية تحديد وقياس حجمها كميا أسهل نسبيا بسبب سهولة 

 وصف محتواها إحصائيا 

صعوبات كبيره في تحديد وقياس حجمها كميا لصعوبة تحديد 

 محتواها إحصائيا 

 

املؤسسات    مستوى  على  االقتصادية  لألنشطة  التنافسية  األسس  في  تحوال  املعرفة  اقتصاد  مفهوم  أحدث  وقد 

واألفراد، األمر الذي أدى إلى تبني أفكار جديدة وإعادة الهندسة للعديد من األعمال واألنشطة، استجابة ملتطلبات اقتصاد  

 ن تأخذ هذه االستجابة عدد من األمور بعين االعتبار منها:  املعرفة والتكيف مع البيئة الجديدة، وبالتالي يجب أ

 تغيير آليات العمل لتتالءم مع البيئة االقتصادية الجديدة.   ▪

التطورات   ▪ مع  ينسجم  بما  البشرية  املوارد  وقدرات  كفاءات  وتطوير  للعمل  املطلوبة  واملؤهالت  املهارات  تغيير 

 التكنولوجية املتسارعة. 

 عرفة وتفعيل آلياتها وتشجيع االستثمار فيها لتعزيز خلق املعرفة واقتسامها وتوظيفها.  التركيز على إدارة امل ▪

 إنشاء بنية تحتية لألعمال اإللكترونية وبما يتناسب مع التحول القتصاد املعرفة.  ▪

 تطوير نظم املعلومات خاصة فيما يتعلق بتبادل املعلومات واملعرفة.  ▪
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 تشجيع ودعم االبتكار واإلبداع.   ▪

االهتمام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعمل على خلق وتطوير رأس املال البشري بنوعية عالية، وعلى الدولة   ▪

 خلق املناخ املناسب للمعرفة. 

املعلومات املس ▪ تكنولوجيا  بها  واملقصود  املعرفة  وتكنولوجيا  املعرفة  بين  التنسيق والترابط  لدعم  تحقيق  تخدمة 

 املعرفة.

 التعزيز املستمر للتعلم واكتساب املعرفة عبر أساليب وعمليات حديثة ومتطورة. ▪

 (.2018التركيز على إدارة املعرفة وتفعيل آلياتها. )علة،  ▪

 اقتصاد املعرفة واالقتصاد التقليدي:  .5

ا    نظام  في  الثروة  لتكوين  االساس ي  االنتاج  عنصر  والنوعي  الكيفي  العلم  عن يمثل  ويختلف  املعرفي،  القتصاد 

 (:2008االقتصاد التقليدي في الجوانب التالية )القرني، 

القوى   -1 الى توظيف كامل  املال البشري والجهد العضلي ويهدف  يعتمد االستثمار في االقتصاد التقليدي على رأس 

رفي على رأس املال الفكري والجهد  العاملة دون تحديد مهارات مميزة لألداء، بينما يعتمد االستثمار في االقتصاد املع

التي   العالية  املهارات  ذات  العاملة  االيدي  استخدام  في  والتوسع  لألجور  قيمة حقيقية  وضع  الى  ويهدف  الفكري 

 تتفاعل مع التعليم والتدريب املستمر 

قتصاد املعرفي بعدم تتسم العالقات بين االدارة والقوى العاملة في االقتصاد التقليدي باالستقرار بينما تتسم في اال -2

 االستقرار. 

 يتقيد االقتصاد التقليدي بزمان ومكان محددان بينما االقتصاد املعرفي أكثر ليونة حيث ال زمان وال مكان يقيده.  -3

يخضع   -4 الذي  املعرفي  االقتصاد  على عكس  العوائد  وتناقص  التكاليف  تزايد  لقانون  التقليدي  االقتصاد  يخضع 

 التكلفة وتزايد العوائد.لقانون تناقص  

 املحرك االساس ي لالقتصاد التقليدي هي امليكنة بينما املحرك االساس ي لالقتصاد املعرفي هي الرقمية  -5

كثرة   -6 مع  موارده  تزداد  الذي  املعرفي  االقتصاد  عكس  على  االستخدام  بكثرة  التقليدي  االقتصاد  موارد  تنضب 

 االستخدام. 

 اقتصاد املعرفة واالقتصاد الرقمي:  .6

 فالرقمنة      
ً
إن الرقمنة هي مرحلة الحقة لعد املعرفة اذ يجب ان نعرف ثم نتحول من املعرفة الى النظام الرقمي، اذا

 هي نتاج املعرفة العلمية الرياضية والفيزيائية.

وأشمل  كال املفهومين في جوهرهما واحد ألنهما يقومان على املعلومات واملعرفة إال أن اقتصاد املعرفة مفهوم أوسع  

وأعم من االقتصاد الرقمي حيث يمكن اعتبار االقتصاد الرقمي هو التطبيق العملي لالقتصاد املعرفي على أجهزة الحاسوب  

وشبكات االتصاالت عن طريق تحويل معارف ومعلومات ذلك االقتصاد إلى مقابالت رقمية له أي أن االقتصاد الرقمي هو  

 تكنولوجيا االقتصاد املعرفي.
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 املعرفــــــــة: صناعة  .7

يمكن تعريف صناعة املعرفة على أنها عملية توليد وخلق معرفة جديدة وتحويلها إلى منتجات وخدمات وأساليب      

ل إلى االقتصاد املعرفـي  ذات قيمة، باإلضافة إلى مشاركتها، وهي عملية حاسمة بالنسبة لالقتصاديات التي في طور التحوُّ

 ل كامل على تكنولوجيا املعلومات.وهي من خالل ذلك تعتمد بشك 

 للمنظمات املهنية الخدمية وهذه األسباب هي:  
ً
 هناك عدة أسباب تجعل املعرفة أساسية في املجتمع، وخصوصا

زياد الصناعات املولدة للثروة التي تعتمد على تكثيف املعرفة، وكلها استطاعت أن تنمو بسرعة تزيد عدة أضعاف   .1

 التقليدية.عما هو عليه في الصناعات  

ر أن أكثر من ) .2 %( من العمل هو في مجاالت تتعلق باملعلومات أو باملعرفة. حتى أن الصناعات التقليدية لديها  70ُيقدَّ

 اآلن عمال معرفة )عمال مهرة يملكون سر املهنة( أكثر من عمال يدويين.

عكسها أسعار أسهمها هي عادة عشرة  هناك زيادة في قيمة األصول غير امللموسة. فقيمة العديد من املنظمات كما ت .3

أضعاف أو أكثر من قيمة أصولها املسجلة في الحسابات املالية. الفرق يعود بشكل كبير إلى رأس املال الفكري، الذي  

امللموسة، كالعالمة التجارية وبراءات االختراع وحقوق التأليف واألشكال األخرى من   إلى زيادة األصول غير  يؤدي 

 ة، والخبرات العلمية.امللكية الفكري

 نمو األسواق التي تتاجر باألصول املعرفية. مثل البورصة.  .4

تشكل صناعة املحتوى الحديثة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أهم الصناعات في االقتصاد        

ا الحقيقي  التحدي  وهو  والتنموي.  والعلمي  والثقافي  املادي  املردود  حيث  من  مجتمع  املعرفي  مقومات  أهم  وهو  لقادم 

املعلومات بال منازع، ويشتمل املحتوى على نتاج صناعتي النشر الورقي وااللكتروني، واإلنتاج اإلعالمي والفني، والتطبيقات  

البرمجية. فاملحتوى هو فرصة الدول العربية للمساهمة العلمية والتكنولوجية؛ فتطوير عتاد الحاسوب واالتصاالت هو  

 عديدة على صعيد صناعة املحتوى. وال تقتصر  في يّد ق
ً
لة قليلة من الدول املتقدمة، في حين توجد أمام الدول النامية فرصا

والتكنولوجية   العلمية  امليادين  من  كثير  إلى  تتجاوزها  بل  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  على  الفرص  هذه 

 إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.األخرى، مثل التكنولوجيا الحيوية التي تدين بك
ً
 ثير من إنجازاتها حاليا

إن صناعة محتوى املعلومات تتم عن طريق املؤسسات التي تنتج امللكية الفكرية وبواسطة الكتاب واملحررين الذين       

ب وتجهزها  الخام  الفكرية  امللكية  تأخذ  التي  اإلنتاج  واملوزعين وشركات  للناشرين  توزعها  يبيعون عملهم  ثم  طرق مختلفة 

 وتبيعها ملستهلكي املعلومات. 

o   ،صناعة تسليم وبث املعلومات مختص بإنشاء وإدارة شركات االتصال والبث التي يتم من خاللها توصيل املعلومات

الكتب   كبائعي  املعلومات  محتوى  توزيع  تتولى  التي  املؤسسات  وكذلك  التلفزيون  شبكات  تدير  التي  كالشركات 

 والناشرين. 

o  .صناعة معالجة املعلومات تقوم هذه على منتجي األجهزة ومنتجي البرمجيات 
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 مفهوم القيمة املضافة للمعرفة  .8

فيه         العاملين  جميع  خالل  من  التربوي  النظام  مستويات  كافة  على  لألداء  مستمر  تحسن  إستراتيجية  هي 

والتطبيقية   واألكاديمية  املهنية  املجاالت  في  إليهم  املوكلة  األدوار  في  والتفاني  االستغراق  نحو  واتجاهاتهم  واستعداداتهم 

 (. 2011ملخزونها املعرفي. )حسن والكيالني، 

ويعتبر مفهوم القيمة املضافة نموذج نمو يستخدم في تحليل نتائج تقييم املتعلم بطريقة تحدد القيمة التي تسهم         

بها املؤسسة التعليمية في تقدم تعلمه خالل مدة دراسية معينة، فالنمو السنوي املتوقع للمتعلم يعد األساس في تقييم  

 (.2012القيمة املضافة. )شحاته، 

لباحثة أن القيمة املضافة للمعرفة في العملية التعليمية التعلمية هي املعارف واملهارات املكتسبة للطالب وترى ا     

 وللهيئتين التعليمية واإلدارية في املؤسسات التعليمية على امتداد األعوام الدراسية والتي تساعد في تقييم األداء.

 مرتكزات القيمة املضافة 

 ( في:  2011افة على مجموعة من األسس حددها قاسم وآخرون )ترتكز قياسات القيمة املض 

 يسمح االختبار السنوي للمتعلمين بأن يتبع الباحثون "النمو املتوقع" للمتعلمين. .1

 يحقق املعلمون الذين أنجز متعلموهم أكثر من املتوقع "قيمة مضافة مرتفعة". .2

 هم.يعد كل من املعلمين واملتعلمين بمثابة مجموعة ضابطة ألنفس  .3

، وإنما طريقة إحصائية لحساب مقدار النمو للمتعلمين عبر دورة زمنية محددة   .4
ً
ال تعد القيمة املضافة اختبارا

 من خالل نتائج االختبارات. 

املدرس ي،   .5 الصف  من  كل  مستوى  على  للمتعلمين  األكاديمي  النمو  مقدار  بتحديد  املضافة  القيمة  تسمح 

 واملؤسسة، واإلدارة التعليمية.  

 األسس النظرية ملدخل تقييم القيمة املضافة:  .9

حصيل وأداء  يستند تقييم القيمة املضافة إلى فلسفة مؤداها أن املؤسسات التعليمية ينبغي أن تضيف قيمة في ت     

كل متعلم خالل العام الدراس ي، وأن من حق كل متعلم أن ينمو بمعدل مكافئ على األقل ملعدل نموه السابق. واملؤسسة  

االجتماعية   خلفياتهم  االعتبار  بعين  األخذ  مع  متوقع،  هو  ما  فيها  املتعلمين  أداء  يفوق  التي  تلك  هي  الجيدة  التعليمية 

 (. 2012واالقتصادية. )شحاتة، 

 تستخدم معلومات وبيانات القيمة املضافة الدقيقة والواقعية في تحقيق األهداف اآلتية:                    و 

.  تحسين  إلى  تحتاج   التي   املجاالت   تحديد  وكذلك  قيمة،   أضافت   التي   والبرامج   واملعلمين  املدرسية   اإلدارات   تمييز  •

(Braun, Chudowshy and Koenig, 2010  ،املؤسسة قدمتها  التي  اإلضافات  موضع  تحديد  يمكن  وبذلك   )

واحتياجات التحسين وخاصة القيمة املضافة من خالل املعلم. هذا إلى جانب تحديد احتماالت أداء املؤسسة في  

املستقبل، التي يمكن أن تساعد في التخطيط، وتوظيف اإلمكانات، واتخاذ القرارات. وهذه االحتماالت يمكن أن  

 ( 2015د املخرجات املستقبلية للمؤسسة التعليمية والنظام التعليمي ككل. )محمد الحاج، تحد
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بة ملا تقدمه من معلومات تساعد جميع األطراف املعنية في تفسير نتائجها، وتحديد األطراف  املحاس   نظم   تفعيل •

  (.Damian and Robert, 2010ذات القيمة املضافة العليا وإثابتها والعكس صحيح. )

دارات  واإل   التربوي،  القرار  لصانعي  تشخيصية  معلومات  لتقديم   املتعددة  القياسات  خالل  من   األهداف   تحقيق  تتبع •

في تحسين األداء، حيث تشمل جميع عناصر   القرارات الصحيحة  اتخاذ  البيانات يمكن  تلك  التربوية، وبناء على 

وموا وأخصائيين  ومعلمين  مديرين  من  التعليمي  النظام  )محمد  منظومة  مدرسية.  وبيئة  مجتمعية،  ومشاركة  رد 

 (2015الحاج، 

لين، وقياس فعاليتهم ثم االعتماد عليها في اتخاذ القرارات بشأن الترقية  والعام  املدرسية  لإلدارة  راجعة  تغذية  تقديم •

 أو األقل من املتوسط،  
ً
وتقديم تغذية راجعة  والتوظيف وغيرها من القرارات، كتعرف أعداد املعلمين األكثر تميزا

 ( Hanushek and Rivkin, 2010ألولياء األمور املتابعة نمو أداء أبنائهم داخل املؤسسة التعليمية. )

ويتطلب استخدام القيمة املضافة إيجاد طريقة عملية ودقيقة لتحليل األداء تراعي العديد من العوامل املرتبطة       

يكون التقييم قائمة على توافر بيانات لكل طالب، وأن تستخدم النماذج اإلحصائية  باألداء، وباإلضافة إلى أنه ينبغي أن  

 (. 2012متعددة املتغيرات كتقنية إحصائية )شحاتة، 

(( عدة عوامل يجب مراعاتها عند تطبيق مدخل  Damian and Robert, 2010وروبيرت    من یوقد حدد كل من دا    

 القيمة املضافة وهي:

o قارنة بين املدارس وعند تداخل هذه الحدود بين املدرستين، فهذا دليل على االختالف بينهما  حدود الثقة عند امل

 في األداء.  

o   الخطأ، والبيانات بقياس  املدرسة  نتائج  أي مدى تتصل  إلى  للمدرسة؛  بالنسبة  املنهجية  القصور  إدراك نواحي 

 املفقودة، ودقة البيانات. 

o ت للتعرف على التحسينات الحقيقية واالنخفاض في األداء. تتبع التغيرات في النتائج بمرور الوق 

o   .صدق املخرجات يجب أن تقيس هذه االختبارات واملخرجات املهارات املختلفة التي يحتاجها املجتمع 

o   .يجب أن يكون مؤشر األداء مقاومة للتزييف، ويقيس األداء بدقة وفقا للمخرجات التي وضع لقياسها 

o   .صدق وثبات قياسات أداء املدرسة ويتضح هذا في إسهام املدرسة في املخرجات 

 قياسات القيمة املضافة: مميزات

إن قياسات القيمة املضافة تعد طريقة مجدية للبحث عن دالالت ذات عالقة معينة بين ما يمتلكه املعلم من       

النتائج   املعلمين، وتتميز  الذاتي لدى  للتعلم  الطلبة، وتمثل فرصة  تعلم  في  تأثيره  مؤهالت، وخبرات، وميول، وبين نوعية 

 (. 2012بالدقة والصدق وموضوعية األحكام )الغتم، 

الباحثة أن عملية قياس القيمة املضافة ال تعتمد فقط على مدى تقدم املعارف واملهارات املكتسبة كونها تتأثر   وترى 

 بالخصائص النمائية واالجتماعية للطالب والعاملين مما يجعلها عملية تتسم بش يء من التعقيد والغموض.

 ة: قياسات القيمة املضافة في أداء اإلدارة املدرسي فاعلية

تسعى النظم التربوية لتطبيق مفاهيم القيمة املضافة في تجويد وتحسين مخرجاتها وخدماتها التربوية، من خالل      

هذه   في  نهائية  بصورة  تظهر  األداء  مستويات  تشمل جميع  قيمة  ابتكار شبكة  على  تعمل  التي  وعملياتها  أنشطتها  مجمل 
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التربوي النظم  النظم االقتصادية واالجتماعية والثقافية بظاهرة    أثرتة تاملخرجات والخدمات، ال سيما وأن  كغيرها من 

العوملة، وما نتج عنها من تطورات معرفية وتكنولوجية هائلة شكلت تحديا أمام هذه النظم تمثل في الكيفية التي ستعد بها  

 للتقدم    حىأض  مخرجاتها التربوية، لتكون قادرة على املنافسة واملواكبة في ظل عالم سريع التغير، إذ
ً
 هاما

ً
التعليم معيارا

 (. 2011والتطور في مختلف املجتمعات وركيزة أساسية في تحديد مصير هذه املجتمعات ) عبد الجواد، 

على ما سبق ترى الباحثة أهمية استخدام القيمة املضافة في تقويم العملية التعليمية التعلمية والحكم على    وبناء

أ من  بالرغم  االداء  إسهام  فاعلية  بجبن  التمييز  على  القدرة  وعدم  الطالب  بين  الفردية  الفروقات  أهمل  املؤشر  هذا  ن 

 األهداف املنشودة.  قيقاملؤسسة التعليمية وإسهام العوامل األخرى في تح

 ( 2012العربية والتحول في اقتصاد املعرفة: )أبو الشامات،   البالد .10

إن التوجهات والخطط الوطنية التي وضعتها الدول العربية نحو اقتصاد املعرفة ومن خالل متابعة مؤشراته على      

للمعرفة غير   أنها مستهلكة  الالزمة فقد أظهرت  للموارد واالمكانات والكفاءات  امتالكها  الرغم من  املستويات وعلى  كافة 

املعرفة لتتمكن من مواكبة التغيرات واملستجدات وحل املشكالت العديدة    جمنتجة لها، وأنها بحاجة الى التركيز على انتا

 التي تواجهها في البطالة والفقر وانخفاض مستويات التنمية. 

تعد كل من جمهورية مصر العربية واململكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي حاولت وضع خطط   

علم واملعرفة، ومع بداية القرن الحادي والعشرين كان هناك انطالقة للبالد العربية نحو وطنية متكاملة تهدف الى امتالك ال

وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية  

 لها:  والوطنية واالعتماد على املنتجات املعرفية، ومن أهم األهداف التي سعت

 إقامة شراكة عاملية تتضمن إقامة نظام مالي تجاري منفتح.  .1

 التعاون مع القطاع الخاص في مجالي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. .2

االنضمام إلى القمة العاملية ملجتمع املعلومات، وهي قمة لزعماء العالم لتسخير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   .3

غير الحكومية واملجتمع املدني، والهدف من ذلك تسخير كافة االمكانات لبناء مجتمع  لخدمة الحكومات واملنظمات  

 الحياة.  يةمعلومات وللنهوض بالتنمية املستدامة وتحسين نوع

 على الصعيد الوطني فقد بدأت البالد العربية بترجمة تلك التوجهات باتباع آليات عديدة تتمثل بما يلي:  أما

 إيجاد بنية تشريعية وقانونية. .1

 إقامة مراكز بحثية متخصصة.  .2

 إنشاء مدن معرفية وحاضنات تكنولوجية. .3

ى القومي بالشكل الذي يضمن تنمية  إقامة هيئة مركزية للمعرفة تقوم بالتخطيط والتنسيق والتنفيذ على املستو  .4

 املوارد البشرية.

 إنشاء الشبكات املعلوماتية. .5

زيادة الجزء املخصص من امليزانية العامة لإلنفاق على البحث العلمي والتطوير وتوجيه املوارد االقتصادية نحو   .6

 اقتصاد املعرفة. 
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وا  ومما العربي  الوطن  في  املعرفة  إدارة  وجود  أن  الباحثة  ترى  وتطبيقها  سبق  وتخزينها  املعرفة  إنتاج  يتضمن  لذي 

ومشاركتها في كافة املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية هي شرط أساس ي لعملية التحول إلى اقتصاد  

 املشار إليها.  واآللياتاملعرفة، وال يتأتى ذلك إال من خالل املتطلبات  

 التحول إلى اقتصاد املعرفة:   متطلبات .11

 (2014الوصول إلى اقتصاد مبني على املعرفة يعتمد على ركائز أساسية متمثلة في:)الحدراوي،   إن

 .املستخدمة والتقنيات  البحث   ومراكز الفكرية  وامللكية  القوانين بنوعية يهتم  الذي:  واالبتكار اإلبداع •

 . لها والداخلية الخارجية والكفاءة التعليمية العملية بمدخالت يهتم  الذي:  والتدريب التعليم •

 علومات وتهيئة البنية التحتية لها. بامل املنظمة يرفد أن  يمكن  ما  بجميع تهتم: املعلومات وتقنية  االتصاالت •

الى مفهوم اقتصاد    ومع • الركائز املذكورة أعاله، ال بد من توفير كفايات أساسية تساعدنا باالنتقال السليم  توفر 

 (Popescu, 2011ايات اآلتية: )املعرفة، يمكن تحديدها بالكف

 . األسواق  رياضيات، االتصال،  اللغات،  معرفة: معرفية مهارات •

ابداعية،  املال   مهارات  امتالك :  املشكالت  حل  مهارات • حلول  واقتراح  املشكلة  أجزاء  على  والتعرف  والتحليل  حظة 

 السياقات الجديدة.التفكير الناقد، التخطيط وإدارة املشاريع، تكييف املعرفة في 

  الثقة   اجتماعي،  تفاعل  بناءة،  حوارات  إقامة  التفاوض،  مهارة  فريق،  ضمن  العمل  على  القدرة:  االجتماعية  الكفايات •

 صل االجتماعي.والتوا  بالنفس

  على   القدرة  الذاتي،  والتطور   بالنمو  االهتمام  للتعلم،  الدافعية  امتالك:  الذات  ومعرفة  الذاتي  التعلم  على  القدرة •

 . آخر الى  سياق من املعرفة قلن

 . واالبتكار املشاركة  وااللتزام، واالهتمام  باملسؤولية  والشعور  املبادرة روح: العمل نحو الدافعية  امتالك  •

بعد توافر الركائز والكفايات السابقة نسعى لتحقيق مجموعة من املقومات الواجب توافرها من أجل االنتقال إلى   •

 ( 2012أهمها: )عليان،  اقتصاد املعرفة 

  التعليم   حتى   األساسية  املؤسسة   من   ابتداء  العلمي،  للبحث  املخصص   الجزء  وزيادة  العام   اإلنفاق   هيكلة   إعادة •

 . الجامعي

مستوى  امل  إدراك • ورفع  تدريبهم  حيث  من  لديها  بالعاملين  واالهتمام  املعرفة  اقتصاد  أهمية  واملنظمات  ؤسسات 

 مار للبحث العلمي. كفاءاتهم وتخصيص جزء من االستث

  البشري   املال  رأس  وهو  اإلنتاج  عناصر  من   عنصر  أهم   تطوير  طريق  عن  للمعرفة  املناسب   املناخ  الدولة   تخلق   أن •

واالبتكار والتركيز على مستوى التعليم والعمل ودعم التأهيل املستمر للكوادر والخريجيين من   التحليل   على القادر

 .باالقتصادأجل ضمان جيل مبتكر من ذوي الخبرات العالية للنهوض 

 .املعلومات تداول  في والشفافية الحرية   تضمن قانونية تشريعية بيئة  إيجاد •

 ونة وتسمح بتدفق املعلمات بسرعة وسهولة.باملر  تتسم  فاعلة اتصاالت بيئة  إيجاد •

 .لذلك املؤشرات  كأحد( اإللكتروني الربط)  معلومات شبكات حاسوب،  أجهزة من الكترونية بيئة  إيجاد •
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  على   قدراتهم  حسب  الثروة  إنتاج  في  املشاركة  على  قادرين  والشركات   األفراد  يصبح  حيث  تعليمي،  اقتصاد  إلى  التحول  •

 .التعلم

أن من  ر فكريجسو   إنشاء • إذ  العامة والخاصة(،  الشركات، املؤسسات  الجامعات،  )املدارس،  ركائز املعرفة  بين  ة 

 واجب األسرة واملدرسة واملؤسسة خلق رأس مال إنساني مفيد للمجتمع.

الباحثة أن متطلبات التحول إلى اقتصاد املعرفة ترتبط بشكل واضح بمهارات رأس املال البشري التي أساسها    وترى 

 هو النظام التعليمي، مما يتطلب نقلة نوعية تتبنى االهتمام بالكيف وتحويل الطالب من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها. 

 : الخاتمة .12

حد التوجهات الحديثة التي تتحكم في كافة مجاالت الحياة االقتصادية  يالحظ مما سبق أن االقتصاد املعرفي هو أ

املال البشري، مما يتطلب السعي املستمر لتطويره من خالل   واالجتماعية والسياسية، وإن محور هذا التوجه هو رأس 

يب تدريس متقدمة تراعي  تعتمد على برامج تعليمية شاملة متكاملة، وأسال  ةإيجاد بيئة تربوية مناسبة في ظل أنظمة تربوي

أهدافه   املجتمع وتحقيق  في  اإليجابي  التفاعل  ليتمكن من تحقيق  املتعددة؛  باملهارات  املتعلم  املجتمع، وتزود  احتياجات 

 املنشودة.
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