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 مديري المدارس الحكومية لمفيوم االقتصاد  تصورات
 بسمطنة عمانالمدرسي التعميم في  المعرفة ومتطمباتوالقائم عمى 
 الينداوي الميدي يوأ.د. ياسر فتح الدغيشيبنت راشد  صفيةأ/ 

 حماد شاه بور وحيدأ.د/ عمي بن شرف الموسوي ود/ 
 الممخص: 

مديري المدارس الحكومية بسمطنة عمان  تصوراتتعرف ىدفت الدراسة إلى 
نوووة مووون موووديري لمفيووووم اصقتصووواد القوووامم عموووى الم عرفوووة ومتطمباتوووو لووودو عينوووة مكو 

الموووودارس الحكوميووووة لمتعموووويم اةساسووووي بمحافظووووة الدا ميووووة  واقتووووراح مجموعووووة موووون 
مفيووووم اصقتصووواد القوووامم عموووى المعرفوووة  وجاىزيوووة البيموووة وعوووييم باإلجووورا ات لتعزيوووز 
 وباست دام منحى البحوث النوعية  طبقت الدراسة مجموعة منالتعميمية المدرسية. 

مودارس التعمويم اةساسوي الوذكور واصنواث موديري عشورة مون  عموىمقننة المقابالت ال
مفيوووووم  تصوووووربسوووومطنة عمووووان  وقوووود أظيوووورت نتووووامي الدراسووووة وجووووود  ووووعف فووووي 

اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة لوودو مووديري الموودارس  موون وجيووة نظوور أفووراد عينووة 
الموودارس  يوور مووؤىمين  الدراسووة  كمووا أو ووي  البيووة أفووراد عينووة الدراسووة أن مووديري

لمتعاموول مووق اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة  وذلووك لعوودة أسووباب موون وجيووة نظوورىم  
منيا:  عف التأىيل في ىذا الجانب  وقمة ال برة  وعدم وجود الميارات والمعارف 

وقدمت الدراسة مجموعة من اإلجرا ات الكافية  إ افة إلى أسباب تتعمق بالكفا ة. 
 ورورة  وعوي الموديرين بمفيووم اصقتصواد القوامم عموى المعرفوة م ولالمقترحة لتعزيوز 

و ووق برنووامي لمتنميووة المينيووة لممووديرين فووي مجووال اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة  
و وورورة وجووود تشووريق  وواص بيووذا المو وووع يمك وونيم موون اصنطووالق فووي تطبيقووو  

اد القووووامم عمووووى وتعزيووووز البيمووووة التعميميووووة بالتقنيووووة الالزمووووة وفووووق متطمبووووات اصقتصوووو
 المعرفة.

   مودير(اصقتصاد القامم عمى المعرفة )اصقتصاد المعرفي :الكممات المفتاحية
 .  سمطنة عمانالمدرسة
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Abstract:  

The study aimed to identify the perceptions of public-

school principals in the Sultanate of Oman of the concept of a 

knowledge-based economy and its requirements among a 

sample of principals of public schools for basic education in 

the Governorate of Al Dakhiliyah. It also aimed to propose a 

set of measures to enhance this concept and the readiness of 

the school educational environment. The sample consisted of 

(10) principals (male and female) of these schools. Data were 

collected through structured interviews with the study sample. 

The results of the study showed a weakness in understanding 

the concept of a knowledge-based economy as viewed by the 

study sample. Majority of the study sample explained that 

school principals are not qualified to deal with a knowledge-

based economy for several reasons, namely poor qualification 

in this aspect, lack of experience, lack of sufficient skills and 

knowledge. The study recommended the need to enhance the 

educational environment with the requirements of a 

knowledge-based economy, and the necessity of having 

legislation specific to this subject that would enable them to 

start implementing it and supporting the educational 

environment with technologies according to the requirements 

of a knowledge-based economy  

Keywords:knowledge-based economy (knowledge economy), 

school’s principal, Sultanate of Oman. 
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 :مقدمةال
موون  ك يوورا ظيوورت فووي القوورن الحووادي والعشوورين تةيوورات جذريووة ميمووة أوجوودت

التحديات والفرص  ف اًل عن تعاظم أىمية المعرفة التوي أصوبحت سومة اصقتصواد 
 Knowledge-Based  والمسوومى باصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة ىووذا القوورنفووي 

Economyو اصة في المجال  مجاصت؛ لمواجية التنافسية العالمية في م تمف ال
 .التعميمي

يعتبر التعميم أىوم مصوادر تعزيوز تموك التنافسوية   اصوة فوي وفي ىذا اإلطار 
لكونوووووو مفتووووواح المووووورور لووووود ول عصووووور المعرفوووووة  وتطووووووير  ؛مجتموووووق المعموموووووات

المجتمعووات موون  ووالل تنميووة حقيقيووة لوورأس المووال البشووري الووذي ي عوود محووور العمميووة 
أن اقتصووواد المعرفوووة مووورتبط  إلوووى (3122نوووى  أشوووار القوووداح )وبيوووذا المع ؛التعميميوووة

ا لمفرد؛ ليتعمم كي يعرف  ويتعمم كي يعمول  بمفيوم مجتمق التعميم الذي يتيي فرصً 
وذلوك فوي إطوار التوجيوات  ويتعمم كي يعيش مق اآل ورين  ويوتعمم كوي يحقوق ذاتوو 

حيووث  م عموى المعرفوة؛الفكريوة والتربويوة لميونسوكو  فوي سوبيل اصىتموام بوالتعميم القوام
اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة ىووو مجووال عممووي واسووق يمتوود إلووى كافووة منوواحي   إن

الحياة العامة وال اصة  ويستيدف إنتاج جيل قادر عمى تحويل المعمومات المتاحة 
طر عبر الوسامل التكنولوجية واست داميا؛ من أجل الوصول إلى حمول تستند إلى أ  

 .(Alrabieei, 2017)معرفية 
أن تكوون المعرفوة ىوي المحورك الورميس   ويقصد باقتصاد المعرفة في اةسواس

لمنموووووو اصقتصوووووادي  الوووووذي يعتمووووود عموووووى تووووووافر وتوظيوووووف تكنولوجيوووووا المعموموووووات 
موووة ذات الميوووارات واصتصوواصت  والتوووي بووودورىا تتطموووب وجوووود المووووارد البشووورية المؤى  

ول قيمووة فوووي اصقتصوواد الجديووود  العاليووة  أو رأس الموووال البشووري  وىوووي أك وور اةصووو
حيووووث ترتفووووق المسوووواىمة النسووووبية لمصووووناعات المبنيووووة عمووووى  ؛القووووامم عمووووى المعرفووووة

المعرفة  وتتم ل فوي الةالوب فوي الصوناعات ذات التكنولوجيوا المتوسوطة والمتقدموة  
م وول ال وودمات الماليووة و وودمات اةعمووال التووي تسووتقطب م رجووات النظووام التعميمووي 

اةىووداف الرميسووة  وفووي إطووار  (3127توودو اصقتصووادي العووالمي  )المنفووي المجتمووق 
ل طط التنمية المستدامة لسمطنة عمان  والتي تستيدف التميز واإلبوداع واصبتكوار؛ 
كان من ال روري توفير بيمات تعميمية جديدة قاممة عمى محددات اصقتصاد القامم 

قوول الموديرين القواممين عمى المعرفة  وأصبي مون الميوم ترسويل تموك المفواىيم فوي ع
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عمى اةمر؛ ةجل الوصول إلى تموك المحوددات التوي ص  نوى عنيوا فوي عوالم اليووم 
 . (3126)النبيانية  والةد 

في مودارس سومطنة عموان  الوعي المؤسسي ويتبين في ىذا اإلطار أىمية دعم
جتموق من  والل توعيوة الم -استناًد إلى مفاىيم التعميم القامم عمى اقتصاد المعرفة-

المدرسووي بأىميووة المعرفووة واصقتصوواد القووامم عمييووا  وتفعيوول المبووادرات الم تمفووة فووي 
نتاج المعرفوة بشوتى أنواعيوا  والتوي تشوكل أحود مرتكوزات   جوانب التنمية المعرفية وا 

تطوووير منظومووة التعموويم  المنطمقووة موون فمسووفة التعموويم بسوومطنة عمووان  ومووا ت وومنتو 
لووى ال طووة ال مسووية التاسووعة لمسوومطنة  وتوجيووات موون مبووادئ وأىووداف  باإل ووافة إ

لذا  أصبي دور . مجمس التعميم؛ ةجل الموا مة بين م رجات التعميم وسوق العمل
وووس الحاجوووات الجديووودة لممجتمووووق   فوووي سووومطنة عمووووان اإلدارة المدرسوووية التربويوووة تممُّ

لووتعمم وفيووم طبيعووة أطوور ا  وتمبيتيووا  موون  ووالل تنميووة اةطوور المعرفيووة والمعموماتيووة
عبوور اصقتصوواد القوووامم عمووى المعرفوووة؛ ةجوول إنتوواج جيووول قووادر عموووى اسووت دام كافوووة 
عناصر المنظوموة التعميميوة  وتوظيوف المعموموات بالشوكل الوذي يتووا م موق التةي ور 
يجوواد فوورص جديوودة لمتنميووة  فووي نمووط الحيوواة  والتحمووي بصووفات اإلبووداع واصبتكووار وا 

 (.:312  المطيري)الراىنة. اصقتصادية بما يتواكب مق المتةيرات 
اىتمووووت  وفووووي إطووووار اىتمووووام السوووومطنة بووووالتعميم القووووامم عمووووى اقتصوووواد المعرفووووة

حكومة بالتعميم كأحد الركوامز اصساسوية لعمميوة التنميوة فوي م تموف منواحي الحيواة ال
دا ل السمطنة  حيث أصبحت المستجدات التربوية أحود أىوم مقوموات التعمويم الوذي 

يات المعرفة؛ لتحقيق اةىداف المجتمعية المنشودة في شتى ي  ق آلليات اقتصاد
سوومطنة عمووان ىوودفت إلووى تعزيووز اصسووت مار فووي التعموويم ببنووا    حيووث إن ؛المجواصت

شووووراكة مووووق القطوووواع ال وووواص فووووي إنتوووواج المعرفووووة  وتييمووووة البيمووووة الالزمووووة لتحقيووووق 
يوووواراتيم متطمبووووات اصقتصوووواد القووووامم عمووووى المعرفووووة  والوووووعي بقوووودرات ال ووووريجين وم

وفوووي نفوووس السوووياق  ع قووود موووؤتمر مجتموووق المعرفوووة والتحوووديات   (3118)الشووورعي  
والووذي   اصجتماعيووة وال قافيووة والمةويووة فووي العووالم العربووي  بجامعووة السوومطان قووابوس
ق وف وو  أوصووى ب وورورة تمكووين الطمبووة موون اكتسوواب الميووارات وال بوورات ال وورورية

بعوود  –والتووي تمك وونيم موون المالممووة   معرفوويالمنظومووة العمميووة العالميووة لالقتصوواد ال
)الموؤتمر بين ما اكتسبوه من كفا ات عمميوة وموا يتصول بوو سووق العمول  -الت رج 

  كمووا أكوود المووؤتمر الوودولي (3118العممووي اةول لكميووة اآلداب والعموووم اصجتماعيووة  
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والتةييور لم ورة الصوناعية الرابعوة وأ رىوا عموى التعمويم  ورورة تطبيوق  قافوة اصبتكوار 
من أجل إعداد جيل  ؛والتطوير في المدارس والكميات والقيادات اإلدارية و التعميمية

)المديريووة العاموووة لمتربيووة والتعمووويم قووادر عمووى مسوووايرة التطووورات فووي شوووتى المجوواصت 
 (.:312بمحافظة شمال الباطنة  

ل ويت ي مما سبق أن  مة توجيات ح ي ة تنتيجيا الحكومة العمانية في سوبي
توودعيم التعموويم القووامم عمووى اقتصوواد المعرفووة؛  يوور أنووو مووا تووزال ىنوواك بعووض الجيووود 
التوووي صبووود أن ت بوووذل لممزيووود مووون تحسوووين اةدا  فوووي ىوووذا الصووودد  وموووا بوووين الجيوووود 
المبذولوووة والواقوووق الفعموووي الوووذي يحتووواج لمزيووود مووون التطووووير تظيووور الفجووووة البح يوووة 

  موووون  ووووالل الوصووووول لمجموعووووة موووون لمدراسووووة  والتووووي يحوووواول البوووواح ون معالجتيووووا
الكووووادر  واإلجووورا ات المقترحوووة لتعزيوووز مفيووووم اصقتصووواد القوووامم عموووى المعرفوووة  لووود

 .اإلدارية بالمدارس الحكومية بسمطنة عمان
 :مشكمة الدراسة

اىتمامووووات الوووودول الم تمفووووة العموووول عمووووى رفووووق اسووووتجابة التعموووويم  أىووووم إن موووون
ل تمبيوة الحاجوات المتجوددة لسووق العمول  وذلوك مون أجو ؛ةىداف التنمية المستدامة
ا  دون إ ووورار أو تفوووريط بر بوووات ا وكيًفوووموووة والمدربوووة كًمووومووون القووووو العامموووة المؤى  

الدارسين وتطمعاتيم إلى ما يريدون  ودون أن يكون ذلك عمى حساب موارد التعميم 
يم وكفايتوووو  ودون إ وووورار بوووواةدوار اة وووورو لمؤسسوووات التعمووويم  والعمووول عموووى تقووود

الووودعم الفنوووي والموووادي لممؤسسوووات التربويوووة والعمميوووة وال قافيوووة  فوووي إعوووداد المحتووووو 
المعموموووواتي المتنوووووع  و وووومان النفوووواذ إليووووو عمووووى نحووووو منصووووف ومحتمووووول التكمفووووة  

)الشووريدة  والحفوواظ عميووو  بمووا فووي ذلووك المحتوووو الرقمووي  الووداعم لمتعموويم المدرسووي 
3118). 

ت مؤتمر ال ورة الصناعية الرابعة المنعقود فوي ا مما أكدت عميو توصياوانطالقً 
  مووون وجوووود الفجووووة القامموووة بوووين التوجيوووات النظريوووة والواقوووق :312السووومطنة عوووام 

)جريودة عموان   العممي لمجاصت اصقتصاد القوامم عموى المعرفوة فوي التعمويم المدرسوي
 سووابقة مرتبطووة بموودو إدراك مووديري الموودارس دراسووات ا لعوودم وجووودونظوورً   (:312

فقوود  -عمووى حوود عمووم البوواح ين -لمفيوووم اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة ومتطمباتووو 
 سعت ىذه الدراسة لسد فجوة معرفية في ىذا المجال.

موديري المودارس لمفيووم  تصوراتوقد تم  مت مشكمة الدراسة في الوقوف عمى 
ا سووعيً اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة ومتطمباتووو موون حيووث جاىزيووة البيمووة المدرسووية  
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لوودعم جيووود السوومطنة فووي تحقيووق أحوود اةىووداف المعرفيووة ل طووط التنميووة المسووتدامة 
والتووي تعوود موون الركووامز اةولووى لرؤيووة عمووان   التووي تنشوودىا حكومووة سوومطنة عمووان

 ( التي تربط اصقتصاد القامم عمى المعرفة بأطر التعميم.3151)
 :أىمية الدراسة

دراسووة الحاليووة أىميووة  اصووة لسووببين  المقد مووة موون ال النظريووة تكتسووب المعرفووة
أوليما: كونيا تعكس تقييم مدو إدراك مديري المدارس الحكوميوة لمفيووم اصقتصواد 

ىووذه الدراسووة تووأتي  حيووث إنوأ رىووا؛ القوامم عمووى المعرفووة  و انييمووا: القيمووة المعرفيووة 
نتيجوة لتةيورات  ؛في وقت يشيد فيوو العوالم ومنطقوة الشورق اةوسوط صوعوبات كبيورة

ممووا يشووكل تحووديات عمووى  ؛طارمووة موون النووواحي اصجتماعيووة والسياسووية واصقتصووادية
 أطر التعميم و صامصو.

القووواممين عموووى اصقتصووواد  قيوووام :أموووا اةىميوووة التطبيقيوووة لمدراسوووة فتنحصووور فوووي
تزيود مون   ؛وآليوات  وطورق  الجيود الوطنية في قطاع التعميم ببيانوات بمدالمعرفي 

وفووتي اآلفوواق نحووو تةيوور موود الت   اصقتصوواد فووي التعموويمإسوويامات ىووذا النوووع موون 
ليتم الوصول إلى محددات  ؛لتشمل معارف أوسق ومعمومات أك ر ؛العممية التعممية

كموا ستسواىم ىوذه الدراسوة   الجودة واإلبداع واصبتكار في العممية التعميميوة التعمميوة
وبوووين  مووون جيوووة رهفوووي تحسوووين الوووربط بوووين الدراسوووات المسوووتقبمية حوووول التعمووويم وأطووو

وتعتبر الدراسة الحالية من الدراسوات  من جية أ رو  اصقتصاد القامم عمى المعرفة
طب ق في حقل التعميم المدرسي  وتركز عمى المديرين التربويين القاممين عمى التي ت  
  وتعزيوز متطمباتوو فوي ومدو إدراكيم ةىمية اصقتصاد القوامم عموى المعرفوة  التعميم

 .عميميةالبيمة الت
 :أسئمة الدراسة

لمفيوم اصقتصاد القامم عمى المدارس الحكومية بسمطنة عمان مديري  تصورما  .2
 ؟المدرسيومتطمباتو في التعميم المعرفة 

موديري  ولود ما اإلجرا ات المقترحة لتعزيز مفيوم اصقتصاد القامم عموى المعرفوة .3
 عمان؟المدارس الحكومية بسمطنة 

 :أىداف الدراسة
 دراسة الحالية إلي:تيدف ال
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مديري المدارس الحكومية بسمطنة عمان لمفيوم اصقتصاد القامم  تحديد تصور .2
 عمى المعرفة ومتطمباتو في التعميم المدرسي.

لتعزيووز مفيووووم اصقتصوواد القوووامم عموووى الوقوووف عموووى أىووم اإلجووورا ات المقترحوووة  .3
 مديري المدارس الحكومية بسمطنة عمان. ولد المعرفة

 :ةحدود الدراس
 ترتكز الدراسة عمى الحدود التالية:

مفيوووم اصقتصوواد القووامم أبعوواد تقتصوور ىووذه الدراسووة عمووى  الحــدود الموعــوعية: -
فووووي التعموووويم المدرسووووي  موووون حيووووث تصووووور المووووديرين لماىيتووووو  عمووووى المعرفووووة 

والبوابوووووة التعميميوووووة   ةيمتطمباتوووووو المتعمقوووووة بجاىزيوووووة البيموووووة المدرسوووووومعووووورفتيم ل
 ة لتعزيز التوجو نحو اصقتصاد القامم عمى المعرفة. واإلجرا ات الالزم

ط بقوووت الدراسوووة الحاليوووة فوووي الفصووول الدراسوووي ال ووواني لمعوووام  الحـــدود اليمنيـــة: -
 م.3131/:312

وصيتي سومامل وبدبود عمى المدارس الحكوميوة بو ط بقت الدراسة الحدود المكانية: -
 بمحافظة الدا مية.

يري المووودارس الحكوميوووة بسووومطنة : ط بقوووت الدراسوووة عموووى مووودالحـــدود البشـــرية -
 عمان.

 :مصطمحات الدراسة
توليووود  إلوووىف اصقتصووواد القوووامم عموووى المعرفوووة بأنوووو اصقتصووواد الوووذي يوووؤدي عووور  ي  

كمووا   (3122)القووداح الوودور اةساسووي فووي  مووق ال ووروة وتم وول المعرفووة وتوظيفيووا  
ط ي عووووور ف بأنوووووو إحوووووداث مجموعوووووة مووووون التةيووووورات اصسوووووتراتيجية فوووووي طبيعوووووة المحوووووي

ليصوووبي أك ووور انسوووجامًا موووق تحوووديات العولموووة  وتكنولوجيوووا  ؛اصقتصوووادي  وتنظيموووو
وىووووو   (3118المعمومووووات واصتصوووواصت بمفيوميووووا الشوووومولي التكوووواممي )الشووووريدة  

نتاجيووووا والمشوووواركة فييووووا   اصقتصوووواد الووووذي يركووووز عمووووى الحصووووول عمووووى المعرفووووة وا 
وتوظيف  ورة اصتصاصت  واست داميا من  الل اصعتماد عمى رأس المال البشري 

واإلفوادة   والتكنولوجيا  واصعتمواد عموى موا أنجزتوو البشورية مون ا تراعوات وابتكوارات
 .(3127)ىزايمة  منيا 

وي عوورف اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة إجرامًيووا فووي ىووذه الدراسووة بأنووو:  التوجووو 
واصتصوواصت  اصقتصووادي الووذي يرتكووز عمووى المبووادئ الرميسووة لتكنولوجيووا المعمومووات
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الحدي ة  من  الل دعم عممية دموي التعمويم موق التكنولوجيوا وتوجيييموا نحوو  دموة 
 اصقتصاد القومي لمدولة؛ لمواكبة اقتصاديات ال ورة الصناعية الرابعة  

 مراجعة األدبيات
ماىيووة اصقتصوواد القووامم تعوورف يمكوون تنوواول اإلطووار النظووري لمبحووث الحووالي  و 

تو في التعميم المدرسي  وما يرتبط بوو مون مفواىيم واتجاىوات عمى المعرفة  ومتطمبا
 حدي ة وفق المحاور التالية:

 :االقتصاد القائم عمى المعرفة
ي عوود مفيوووم اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة موون المفوواىيم الحدي ووة  التووي لووم يوورد 
 تداوليا في الكتابوات اصقتصوادية إص فوي أوا ور عقود السوتينات مون القورن الما وي 

 Theبو )افي كت Druckerىو « اقتصاد المعرفة»وكان أول من است دم مصطمي 

Age of Discontinuity)  المعرفووة حيووث عوور ف اقتصوواد  :2:7الصووادر عووام
اسووت دام المعرفووة لتوليوود الفواموود اصقتصووادية. وقوود أو ووي فووي كتابووو ىووذا   :أنوووعمووى 

  اصقتصواديات المتقدموةأىمية المعرفة وصناعة اصتصواصت وتقنيوة المعموموات فوي 
(  كمووا 3126ودورىووا الميووم والمتزايوود فووي توليوود القيمووة الم ووافة )منتوودو الريوواض  

سوووت دمت لمدصلوووة عموووى أن ىنالوووك عووودة مسوووميات ا   (،Araya,2014أو وووي أرايوووا )
اصقتصووووواد القوووووامم عموووووى المعرفوووووة  م ووووول: اقتصووووواد المعموموووووات  واصقتصووووواد الرقموووووي 

؛ والتووي تركووز بشووكل وا ووي عمووى اصعتموواد عمووى را ووياإللكترونووي  اصقتصوواد اصفت
 . التكنولوجيا الرقمية المرتبطة بالتعميم

اصقتصواد  (OECD,1996, p.9)اصقتصادي والتنمية وتعر ف منظمة التعاون 
القووامم عمووى المعرفووة عمووى أنووو:  اصقتصوواد الووذي يعتموود مباشوورة عمووى إنتوواج وتوزيووق 

يف بأنووو  اصقتصوواد الووذي تعوود فيووو  المعرفووة  واسووت دام المعرفووة والمعمومووات   وت وو
موون  ووالل التركيووز عمووى دور جديوود   المحوودد الوورميس لجنتاجيووة والنمووو اصقتصووادي

نوو: أب ويعور ف أي وا   لممعمومات ولمتقنية والتعمم في تحقيق أدا  اقتصوادي متميوز 
نتاجيووووا وتوظيفيووووا الكووووافي فووووي جميووووق  اصقتصوووواد الووووذي يقوووووم عمووووى نشوووور المعرفووووة وا 

وصوص إلى ترقيوة  ؛مجاصت اةنشطة اصقتصادية المدنية والسياسية والحياة ال اصة
الحالة اإلنسانية باطراد؛ أي إقامة التنمية اإلنسانية من  الل بنوا  القودرات البشورية 

 )مؤسسوووة محمووود بووون راشووود أل مكتووووم وبرنوووامي اةموووم المتحووودة اا ناجًحووووتوزيعيوووا توزيًعووو
فووو دينموووك وجوووخ   (65  ص. 3125اإلنمووامي    ,Dinmmock & Gohويعر 
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2011, p.219) عمووى أنووو:  نظوام تربوووي ىدفووو تمكووين اةفوراد موون الحصووول عمووى )
نتاجيوووا  المعرفوووة والمشووواركة فييوووا واسوووت داميا مووون أجووول تحسوووين نوعيوووة الحيووواة   وا 

 اإلنسانية .
الووذي بوورز فووي بوودايات   ينب ووق مفيوووم اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووةموون ىووذا و 

لقووورن الحوووادي والعشووورين موووق النظريوووات اصقتصوووادية المعاصووورة  التوووي تنظووور إلوووى ا
المعرفووووة ىووووي الشووووكل   حيووووث إنالتكنولوجيووووا والمعرفووووة بوصووووفيما أسوووواس اإلنتوووواج؛ 

س المووال  وتطورىووا يسوويم فووي رفوود اصقتصوواد بووالمبتكرات ذات القيمووة ألوور  اةساسووي 
  (3119)تويم  ا ا أو ىندسويً أو فنًيوا اصقتصادية العالية التي قد تأ ذ شكال تكنولوجًيو

وينطمق مفيوم اصقتصاد القوامم عموى المعرفوة مون مبودأ فمسوفي يعتمود عموى محوورين 
نتاجيا بما يووفره مون  ودمات اةول  ين يأساس : الحصول عمى المعرفة وتوظيفيا وا 

ربط المعرفة الجديدة بحاجات  واة ير:معموماتية وتكنولوجيا معمومات واتصاصت  
  والتووي تتم وول فووي تقووديم منتجووات جديوودة و وودمات مبتكوورة (3126)محموود   وقالسوو

ر إلوى نظ  كما ي   (.3124)اآل ا  مما يدر أرباحا طاممة  ؛اومتميزة يتم تسويقيا عالميً 
مفيوووم اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة عمووى أنووو موورادف لمتحووول إلووى ميووارات جديوودة 

 .Cairney, et al)م وةوط العالميوة لاسوتجابة  ؛وطريقوة عمول مرنوة  عاليوة اةدا 
2000). 

اصقتصوواد   (3114عوور ف برنووامي اةمووم المتحوودة اإلنمووامي )موون جانووب آ وور  
 القامم عمى  المعرفة بأنو قامم عمى المعارف والمعمومات  التي ىي المحرك الرميس
 لمقوودرة التنافسووية والنجوواح اصقتصووادي فووي اقتصوواديات الوودول القاممووة عمووى المعرفووة؛

تعمووووول عموووووى إ وووووافة قيموووووة لجنتووووواج اصقتصوووووادي مووووون  وووووالل تطبيوووووق  يووووواحيوووووث إن
سوا  في شكل ا تراعات جديدة أو تطبيقات جديدة   التكنولوجيات واةفكار الجديدة

وي عوووووود و ووووووق المؤشوووووورات والمنيجيووووووات لتحميوووووول تووووووأ ير المعرفووووووة   لممعرفوووووة القاممووووووة
 -س الموووووال البشووووورووالتكنولوجيوووووا عموووووى اإلنتووووواج والنموووووو اصقتصوووووادي ومؤشووووورات رأ
عنصووًرا أساسووًيا فووي  -و اصووة المتعمقووة بووالتعميم والعموول  وأيً ووا مؤشوورات اصبتكووار

 (.Bătăgan, 2007) اقتصاد المعرفة
أن رأس المووال البشووري ىووو (  3129أو ووي الزىرانووي )وفووي المجووال التعميمووي 

موووا المحووورك الرميسوووي لعجموووة التنميوووة وكمموووا زادت قووووة م رجوووات النظوووام التعميموووي كم
أن مووا تكتسووبو م رجووات النظووام التعميمووي فووي و ارتفعووت تنافسووية اصقتصوواد الوووطني  

المووودارس مووون معوووارف ص يعووود كافيوووا لمتطمبوووات سووووق العمووول الحدي وووة ويتطموووب مووون 
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بيمووووة ال عموووى درايووووة بكيفيووووة التعووواطي مووووقاةنظموووة التعميميووووة إعوووداد المووووتعمم ليكووووون 
جيووود كافووة مؤسسووات المجتمووق عمووى ولووذلك صبوود أن تتكاموول    متجووددةالمعرفيووة ال

المسووتوو الحكوووومي والقطووواع ال ووواص لتقمووويص الفجوووة فوووي إعوووداد المتعمموووين وتبنوووي 
اةفكار اإلبداعيوة والمتجوددة وتحفيوز نشور المعرفوة فوي م تموف المنصوات التعميميوة 

 ووسامل التواصل مق المجتمق المحمي واإلقميمي والدولي.
أن اصقتصوووواد القووووامم عمووووى إلووووى  ( :311وفووووي نفووووس السووووياق  أشووووار عمووووي )

المعرفوة ىووو ذلوك اصقتصوواد الوذي يجعوول المعرفوة موون أكبور اىتماماتووو  ويووفر البيمووة 
  بموا فوي ذلوك البيموة التقنيوة الحدي وة بشوكميا العوام  المناسبة لتفعيميا وزيادة عطاميوا

أكود عموى أن  كمواوبيمة تقنية المعمومات بشوكل  واص لجسويام فوي تعزيوز التنميوة  
نوو ص أصقتصاد القامم عمى المعرفوة ىوو اصقتصواد القوامم عموى الوتعمم مودو الحيواة  و ا

إنما يمتد ليشمل اآلصت والونظم والمؤسسوات التوي تتفاعول   يقتصر عمى البشر فقط
( بأنو اصقتصاد الذي تتولد 3121عر فو الكاف )ومن جانب آ ر  ا نحو التعمم. معً 

ن المعرفوووة ىوووي اةسووواس لكافوووة أنشوووطة اإلنسوووان إ ف  إذر وتوظ وووفيوووو المعرفوووة وتفس ووو
ال قافيوووة واصجتماعيوووة واصقتصوووادية  التوووي أصوووبحت معتمووودة عموووى تووووافر المعوووارف 

اإلبوووداع  والوووذكا   والمعموموووات  وأصوووبحت ذات والمعموموووات التوووي تنموووي باسوووتمرار 
ة أىمية تفوق تمك العوامل  ويتفق ىذا التعريف مق تعريف المرصد الوطني لمتنافسي

(3124.) 
أحوووود أىووووم الوسووووامل التووووي تسووووت دميا المجتمعووووات  التعمــــيم المدرســــيويشووووكل 

المعاصوووورة لوووودعم وتعزيووووز اصقتصوووواد القووووامم عمووووى المعرفووووة لتحقيووووق أىووووداف التنميووووة 
عموى تزويود تسوتند  بنا  اصقتصواد القوامم عموى المعرفوة عمميات حيث إنالمستدامة  

اصقتصواد   والتكيوف  ىوذا من بنا  اتمكنياةجيال الناشمة بالميارات المطموبة التي 
ة  وال قافيوووة  والعمميوووة  واةنمووواط التفكيريوووة الالزموووة فوووي ىوووذا يوووموووق التطوووورات المعرف

(؛ مموا يتطموب تووافر نووع  واص مون 3114)برنامي اةمم المتحودة اإلنموامي المجال 
ذه التعمووويم والتووودريب يتناسوووب ويوووتال م موووق الميوووام الجديووودة التوووي ستسوووت دم فييوووا ىووو

المعرفوة؛ وىووي ميوام تتصوول بشوكل مباشوور بتقوديم ال وودمات العاموة التووي سوتمتد إلووى 
اصقتصووووووواد القوووووووامم عمييوووووووا  بووووووول إلوووووووى أشووووووو اص لوووووووم يحصوووووووموا عمييوووووووا مووووووون قبووووووول 

(UNESCO,1998.)  كمووا تؤكوود المنظمووة الدوليووة لمتنميووة والتعوواون اصقتصووادي أن
معرفووة موون  ووالل القيووام المؤسسووات التعميميووة يمكنيووا بنووا  اصقتصوواد القووامم عمووى ال
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بووأربق ميووام رميسووية ىووي: تشووكيل رأس المووال البشووري موون  ووالل التعموويم والتوودريب  
وبنووا  قواعوود المعرفووة موون  ووالل البحووث والتطوووير  ونشوور المعرفووة واسووت داميا موون 
 ووالل التفاعوول مووق المسووت دمين ليووا  وصووون المعرفووة موون  ووالل المحافظووة عمييووا 

 (. OECD, 2008ونقميا بين اةجيال )

يعتمد عميو  كأساس قويالعامل البشري التركيز عمى  يت يمما سبق  ومن  الل 
  ة التعميمية التعممية بالمدارسفيو يرتكز عمى العممي المعرفة اصقتصاد القامم عمى 

ميوووارات جديووودة عاليووة اةدا  وطريقوووة عمووول مرنووة اسوووتجابة إلوووى ال وووةوط ويتطمووب 
تطمب التركيز عمى اصست مار في الموارد البشورية (  وي Cairney, 2000العالمية )

المتم موووة فوووي القووووة العامموووة المؤىموووة والمت صصوووة والمتمكنوووة مووون التعامووول التقنيوووات 
الحدي ة والمتطورة  باست دام تكنولوجيا المعمومات واصتصاصت الجديدة التي تسمي 

 لممؤسسات بامتالك ميزات تنافسية جديدة.
 :ئم عمى المعرفةمتطمبات االقتصاد القا

  ( أن أىوووم متطمبوووات التحوووول إلوووى اقتصووواد المعرفوووة3122القوووداح  أو وووي )
عووادة اصسووتفادة تتم وول فووي  إدارة المعرفووة بيوودف تسووييل الوصووول إلووى المعمومووات  وا 

صوناعة المحتووو    ومنيا  وذلك باسوت دام أسواليب تكنولوجيوا المعموموات المتقدموة
توو من أىم الصناعات من حيث المردود حيث أصبحت صناعة المح ؛المعموماتي

عامة  وعموان المادي وال قافي والعممي والتنموي  وىي فرصة سانحة لمدول العربية 
وفي نفووس لزيووادة حصصوويا موون السوووق العالميووة برنتوواج المعرفووة وتسووويقيا. اصووة 

يعتموووود عمووووى توووووافر تكنولوجيووووات  -فووووي اةسوووواس -ن اقتصوووواد المعرفووووةرفووووالسووووياق  
)ال زرجوووووي  والبوووووارودي  اصبتكوووووار فوووووي التقنيوووووات الرقميوووووة و صتصوووووال  المعموموووووات وا

حيووث تمعووب المعرفووة  ؛وعمووى العكووس موون اصقتصوواد المبنووي عمووى اإلنتوواج ؛(3123
ا بعوامول اإلنتواج التقميديوة  فورن المووارد البشورية ا أقل  وحيث يكون النمو مودفوعً دورً 

ي  ىي أك ر اةصول قيمة في المؤىمة وذات الميارات العالية  أو رأس المال البشر 
  (.3118بوبيدر  أ)اصقتصاد الجديد  المبني عمى المعرفة 

( أن ىنوواك مجموعووة موون المتطمبووات التووي صبوود موون 3115وذكوور   ووري )
توافرىا لمتحول إلى اقتصاد المعرفة منيا: توفير بنية تحتية نوعية متكاممة تستوعب 

التطووووير و شووورية ورأس الموووال الفكوووري المواىوووب الب   وتووووافرالحدا وووة والتكنولوجيوووا
صوالح الونظم اإلداريوة وتطووير القووانين و المستمر لمتعمويم والتودريب ودعوم اصبتكوار  ا 

رأت أنوو (  والتوي :312ىذه المتطمبات مق ما ذكرتو المطيري ) مواةنظمة. وتتوا 
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صبد من تووافر مجموعوة مون المتطمبوات لودعم اصقتصواد القوامم عموى المعرفوة  م ول: 
بنية تحتية مجتمعية داعمة تشتمل عمى الكوادر المدربة ذات المستوو العالي  وجود

  ووجووووود  دمووووة اإلنترنوووت التوووي تتووويي المجووووال موووون )متطمبوووات بشووورية( مووون التأىيووول
  ووووالل ال ووودمات التوووي تقووودميا لمعووواممين عمييوووا لسووورعة الحصوووول عموووى المعموموووات

  )متطمبوات تكنولوجيوة( ع واصبتكوارمنظومة بحث وتطوير وعمم وتكنولوجيا لجبداو 
)متطمبوات  والتركيز عمى مستوو التعمويم والعمل عمى دعم التأىيل والتعميم المستمر

  ووجوووووود عموووووال وصوووووناع معرفوووووة لووووودييم قووووودرة عموووووى التسووووواؤل واسوووووتيعاب تربويوووووة(
(  عموووى عووودد مووون 3128)متطمبوووات معرفيوووة(.كما اكووود عموووي ) التكنولوجيوووا الحدي وووة
  وتوووووافر فووووي البيمووووة التعميميووووة ساسووووية الالزمووووةتوووووافر البنيووووة اة: المتطمبووووات أىميووووا

  والقياديوووووة  والتنفيذيوووووة اإلداريوووووة اموووووتالك ميوووووارات العمووووول و ال بووووورات والكفوووووا ات  
  ورفوق مسوتوو ال قافوة المتعمقوة بمسوتوو المعرفوة  واصىتمام بأىمية الت طويط لمعمول

 .يوالتوسق في التعميم عن بعد والتعميم الفني والمين
إلووى أن أنظمووة  (3129) موون جانووب آ وور أشووار اصتحوواد الوودولي لالتصوواصت

مون  والل   التعميم قادرة عمى إجرا  تةييرات واسعة النطواق عموى المسوتوو الووطني
وكيفية التعامول   التأكيد عمى إكساب العاممين عددًا من المعارف والميارات الرقمية

يانوات المناسوبة لةورض معوين  وتفسووير ميوارة تحديود البم ول  موق البيانوات المسوتجدة
اةشووووووكال والرسووووووم البيانيووووووة  وميووووووارة التفكيووووور الناقوووووود بشووووووأن ك تصوووووورات البيانووووووات

المعمومات المستمدة من تحميل البيانات  وكيفية توظيفيا في إنتاج المعرفوة الدافعوة 
م عموى موا تقودم  فورن ىوذه الدراسوة تت وذ مون فمسوفة التعموي .ا لمتطوير والتحسوين البن و

المعتمووووودة فوووووي السووووومطنة  واصسوووووتراتيجية الوطنيوووووة لمتعمووووويم  والتوجوووووو العوووووام لمرؤيوووووة 
دور التعموويم فووي  عمووى ليووا  حيووث أكوودت جميعيووا اأساًسوو (۰۲51المسووتقبمية )عمووان 

دعووم اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة لبنووا  عناصوور  المنظومووة التعميميووة وتطويرىووا  
سووووم سياسووووات التعموووويم و ططووووو فووووي لوووويس فقووووط لر  ارميسووووي امرجعووووتشووووكل كمووووا أنيووووا 

لعمميووات التطوووير المسووتمر لممنظومووة التعميميووة  وىووو مووا يعوود  االسوومطنة  بوول موجيوو
حد ركامز اصقتصاد القوامم عموى المعرفوة وأىوم أالتعميم  باعتبارمنطمقا ليذه الدراسة  

مصادر تعزيز التنافس اصقتصادي الدولي  كما يعتبر بوابة الود ول إلوى تكنولوجيوا 
لمعموموووات واصتصووواصت ونظوووم المعموموووات مووون  وووالل تنميوووة راس الموووال البشوووري ا

  وكوووذلك الحووود مووون الفجووووة بوووين التعمووويم التعمميوووة باعتبووواره محوووور  العمميوووة التعميميوووة
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ومتطمبووووات سوووووق العموووول  واصعتموووواد عمووووى القوووووو العاممووووة المؤىمووووة والمت صصووووة 
 .لمسمطنة القومي لمصادر الد من  مكمصدر مي

 :ت السابقةالدراسا
طووور اصقتصووواد القوووامم عموووى ىنووواك عووودد مووون الدراسوووات السوووابقة التوووي تناولوووت أ  

المعرفوة ومكونووات النظووام التعميموي  باإل ووافة إلووى محاولوة بنووا  تصووورات لمسووتقبل 
وقوود حوورص البوواح ون   النظووام التعميمووي فووي ظوول اصقتصوواد المعرفووي وأبوورز معوقاتووو

عالقوة بالدراسوة الحاليوة مون حيوث تناوليوا مجموعة مون الدراسوات ذات ال تناولعمى 
وفووووي ىووووذه    ومتطمباتووووو مكونووووات العمميووووة التعميميووووة فوووويلوووودور اصقتصوووواد المعرفووووي 

تووم اصىتمووام أك وور بالدراسووات المعاصوورة لمحاولووة الوقوووف عمووى أحوودث مووا  الدراسووة
والجوودير   والبنووا  عمييووا فوي منيجيووة الدراسووة الحاليووة ونتامجيووا  نتوواميالوصومت إليووو 

لووم يووتم الع ووور عمووى دراسووة تتعمووق بمو وووع الدراسووة الحاليووة موون حيووث  أنوووبالووذكر 
فقوود تووم  ؛مجتمووق الدراسووة  أو أىووداف الدراسووة  ولتو وويي عوورض الدراسووات السووابقة

ا لسوونوات تطبيقيووا موون اةحوودث لنقوودم  وموون أىووم متسمسوومة وفًقوو وعر وويا تنظيميووا
 : الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية

التوووي ىووودفت إلوووى دراسوووة طووورق ت ووومين مفووواىيم  (2222)المعمـــري دراســـة 
بما يتوا م مق عصر   اصقتصاد المعرفي في مناىي التعميم المدرسي بسمطنة عمان

لى بنا  قاممة بمفاىيم اصقتصاد المعرفي لتطوير مناىي التعميم المدرسي   الرقمنة وا 
وتم جمق البيانوات بواسوطة قامموة   (Delphi)بسمطنة ع مان باست دام طريقة دلفي 

عموى مودو  (Delphi) مفاىيم اصقتصاد المعرفي التي تم تحكيميا عن طريق دلفوي
ن يمن  الل استطالع آرا   بورا  اصقتصواد المعرفوي المحمي و   الث جوصت متتابعة

ووون اع القووورار  وال بووورا    ن( فوووي المجووواصت اصقتصوووادية والتكنولوجيوووة يواةكووواديمي )ص 
بوية في القطاعين العام وال اص  وأظيرت النتوامي أن قامموة مفواىيم اصقتصواد والتر 

من أجل تطويرىا بما يتوا م   المعرفي المتوقق ت مينيا في مناىي التعميم المدرسي
تتوووزع عمووى أربعووة   ( مفيوًمووا253تتكووون موون )  مووق متطمبووات اصقتصوواد المعرفووي

( مفيوًمووا  والمؤشوور 55سووي لمدولووة )مؤشوورات رميسووة: المؤشوور اةول: النظووام المؤس
( مفيوًمووووا  والمؤشوووور ال الووووث: نظووووام البحووووث 31ال وووواني: نظووووام التعموووويم والتوووودريب )

( مفيوًموووا  والمؤشووور الرابوووق: نظوووام تكنولوجيوووا المعموموووات 45والتطووووير واصبتكوووار )
( مفيوًمووووا  كمووووا أشووووارت النتووووامي إلووووى أن مفوووواىيم مؤشوووور نظووووام :4واصتصوووواصت )

ومفاىيم اصبتكار في مؤشر نظام البحث  (ICT) معمومات واصتصاصتتكنولوجيا ال
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والتطووووووير واصبتكوووووار تحتووووول المرتبوووووة اةولوووووى مووووون حيوووووث أىميتيوووووا بنوووووا  عموووووى آرا  
المحكمووين  وأن المفوواىيم الم تعمقووة بووالبرامي والتعموويم لمؤشوور نظووام التعموويم والتوودريب 

طريقوة دلفوي فوي الجووصت ىي المفاىيم اةقل أىمية من وجيوة نظور ال بورا  حسوب 
ال الث  وأوصت الدراسة برجرا  المزيد مون البحووث والدراسوات الم تجوددة والم سوتمرة 
  التووي ت  وومفن مفوواىيم اصقتصوواد المعرفووي فووي م  تمووف المقووررات والمراحوول الدراسووية

وتجديووود وتحوووديث ىوووذه المفووواىيم بموووا يتووووا م موووق التةي ووورات الم تجوووددة والم سوووتمرة فوووي 
 .قتصاد المعرفيعصر اص

متطمبات اصقتصواد القوامم عموى تعرف إلى ( 2222دراسة المطيري )وىدفت  
المعرفووووة  والكشووووف عوووون واقووووق دور المدرسووووة ال انويووووة فووووي تعزيووووز قوووويم العموووول لوووودو 

 التحوديات والكشف عنالطالبات في  و  متطمبات اصقتصاد القامم عمى المعرفة  
قيم العمل لدو الطالبات في  و  متطمبات  التي تواجو المدرسة ال انوية في تعزيز

تقوديم بعوض الحموول والمقترحوات التوي باإل افة إلوى اصقتصاد القامم عمى المعرفة  
سيم في تفعيل دور المدرسة ال انوية في تعزيز قيم العمل لدو الطالبات في  و  ت  

حيوث   مويدم المونيي الوصوفي التحمي   متطمبات اصقتصاد القامم عمى المعرفوة. واسوت  
( موون مووديرات موودارس ال انويووة الحكوميووة 252عمووى عينووة قواميووا )اسووتبانة  بقووت ط  

بالرياض  وكشفت نتامي الدراسة عن أن المدارس ال انوية تموارس دورىوا فوي تعزيوز 
قويم العمول لوودو الطالبوات فووي  وو  متطمبوات اصقتصوواد القوامم عمووى المعرفوة بشووكل 

بنيوة ؛  ورورة تووفير ت التي أو وحتيا الدراسوةعام بدرجة كبيرة  ومن أىم المتطمبا
تحتيوووة مجتمعيوووة داعموووة تشوووتمل عموووى الكووووادر المدربوووة ذات المسوووتوو العوووالي مووون 
التأىيل  ووجوود  دموة اإلنترنت التي تتيي المجوال مون  والل ال دمات التي تقدميا 

لتعميم لمعاممين عمييا لسرعة الحصول عمى المعمومات  والعمل عمى دعم التأىيل وا
المسووتمر  والتركيووز عمووى مسووتوو التعموويم  ووجووود عمووال وصووناع معرفووة لوودييم قوودرة 

منظوموة بحوث وتطووير باإل افة إلى عمى التساؤل واستيعاب التكنولوجيا الحدي ة  
 وتكنولوجيا لجبداع واصبتكار. 

واقووق اإلدارة الذاتيووة لمووديرات تعوورف إلووى  (2222دراســة جاســم )كمووا ىوودفت 
لحكومية في دولة الكويت فوي  وو  اقتصواد المعرفوة مون وجيوة نظورىن  المدارس ا

وتووم اسووت دام الموونيي الوصووفي  واصسووتبانة كووأداة لمدراسووة  وا تيوورت عينووة عشوووامية 
( من مديرات المدارس الحكومية فوي دولوة الكويوت  وأظيورت النتوامي أن :9بمةت )
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لوة الكويوت فوي  وو  اقتصواد واقق اإلدارة الذاتية لمديرات المدارس الحكومية في دو 
المعرفووة موون وجيووة نظوورىن جووا  بدرجووة متوسووطة  وجووا ت المجوواصت مرتبووة عمووى 

ون المالية  المشواركة فوي ات واذ القورار  المنواىي مالتوالي: )العمل مق المعممين  الش
الدراسوووية(. وأظيووورت النتوووامي عووودم وجوووود فوووروق ذات دصلوووة إحصوووامية تبعوووا لمتةيووور 

ل بووووورة عموووووى جميوووووق المجووووواصت  ووجوووووود فوووووروق ذات دصلوووووة مسوووووتوو المدرسوووووة أو ا
دراســـة عمـــي  اأمووو .المجووواصتإحصوووامية تبعوووا لمتةيووور المؤىووول العمموووي عموووى جميوووق 

متطمبات ومستمزمات التحول نحو اقتصاد المعرفة فوي تعرف ىدفت إلى  (2222)
تعووورف نظوور أع ووا  ىيمووة التوودريس  و  ةمؤسسووات المعمومووات السووودانية موون وجيوو

مسوواعدة  ؛ متموو اًل فووي:يمعبووو اقتصوواد المعرفووة فووي بنووا  مجتمووق المعرفووة الوودور الووذي
المووووونيي الوصوووووفي  وتوووووم اسوووووت دام .الم تصوووووين بالقيوووووام بدراسوووووات تسووووواعد المجتموووووق

عدد  توصمت الدراسة إلىلجمق البيانات  و اصستبانة كأداة رميسة  وط بقتالتحميمي  
 وجيوة نظور عينوة الدراسوة  من المتطمبات الالزمة لمتحول نحو اقتصاد المعرفة من

وتبوووادل ال بووورات   منيوووا: تعزيوووز القووودرة عموووى الحصوووول عموووى المعرفوووة واسوووت داميا
وعقوووود الوووودورات التدريبيووووة لمبوووواح ين حووووول عمميووووات إدارة   واسووووتقطابيا موووون ال ووووارج

امتالك ميارات العمل اإلدارية والتنفيذية و المعرفة وتوفير بنية أساسية لالتصاصت  
ورفووق مسووتوو  قافووة المعرفووة والتوسووق   صىتمووام بأىميووة الت طوويط لمعموولوا  والقياديووة

وأوصووت الدراسووة بوودعوة مؤسسووات المجتمووق الموودني والقطوواع ال وواص   فووي التعموويم
لالسوووت مار فوووي مجوووال التعمووويم  والتعووواون موووق الشوووركات فوووي تحويووول نتوووامي البحووووث 

تمووام بتوظيووف رأس واصى  لمنتجووات اقتصووادية  وزيووادة اإلنفوواق عمووى البحووث العممووي
المووال الفكووري فووي عمميووة النمووو اصقتصووادي  والتوسووق فووي التعموويم عوون بعوود والتعموويم 

  وزيادة التعاون المشترك عمى مستوو الجامعوات العربيوة واإلقميميوة  الفني والميني
 .اإللكتروني ودعم التعميم 

واقوق ممارسوات تعورف إلوى  (2222دراسة ىيايمة )ومن جية أ رو  ىدفت  
ربد   اصة بعد تنفيذ  مشروع إقتصاد المعرفة في المدارس الحكومية في محافظة ا

التحول نحو اصقتصاد المعرفي   الذي تبنتو وزارة التربية والتعميم اةردنية. ولتحقيق 
( فقورة موزعوة عموى أربعوة مجواصت 43ىدف البحث تم تطوير استبانة تكونت من )

ا وموووديرة فوووي موووديرتي ( موووديرً 281مووون )الوووذي تكوووون   بقوووت عموووى مجتموووق البحوووثط  
  د ولوا ي الطيبة والوسوطية. وقود أسوفر البحوث عون مجموعوة مون النتواميبر إقصبة 

ربود إمنيا: أن واقق ممارسات اقتصاد المعرفوة فوي المودارس الحكوميوة فوي محافظوة 
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من وجية نظر مديري المدارس كانت بدرجة مرتفعة عمى اةداة ككل  وكذلك عمى 
إلصوووالح والتنظووويم اإلداري  المنووواىي  الطفولوووة المبكووورة(  بينموووا كانوووت مجووواصت: )ا

عودم وجوود فوروق كوم أظيورت بدرجة متوسطة عمى مجال )تكنولوجيوا المعموموات(  
بووين وجيووات نظوور مووديري  (α=0.05) ذات دصلووة إحصووامية عنوود مسووتوو الدصلووة

وقوووود يووووة(. الموووودارس تعووووزو إلووووى متةيوووورات البحووووث )النوووووع  المؤىوووول العممووووي  المدير 
 وورورة العموول عمووى توووفير  :أىميووا  مجموعووة موون التوصووياتتوصوومت الدراسووة إلووى 

والتووووي تتناسووووب وأعووووداد   الم تبوووورات الحاسوووووبية الحدي ووووة المجيووووزة بأحوووودث اةجيووووزة
 .  ودعم البيمة التكنولوجية بالمدرسةالطمبة
موودو توووافر كفايوووات تعوورف إلووى  فقوود ىوودفت (2222دراســة العميمــات )أمووا  
ساسوية وتكونوت عينوة الدراسوة مون صاد المعرفي لودو معمموي عمووم المرحموة اةاصقت

م المووونيي الوصوووفي لتحقيوووق ااسوووت دوتوووم ( موووديرًا ومشووورفاً  تربويووواً  فوووي اةردن. 7:)
( 53تكونوت مون )لجموق البيانوات و اصسوتبانة كوأداة رميسوة  وط بقوت ؛أىداف الدراسوة

عرفووي. وكشووفت النتووامي عوون وجووود فقوورة لقيوواس كفايووات المعممووين فووي اصقتصوواد الم
درجة من ف ة من كفايات اصقتصواد المعرفوي لودي معمموي العمووم مون وجيوة نظور 
المووديرين والمشوورفين التربووويين. كمووا أظيوورت النتووامي وجووود فووروق فووي درجووة تقيوويم 

  وكانووت موون أىووم توصوويات الدراسووة؛ كفايووات اصقتصوواد المعرفووي لصووالي المووديرين
 نمية كفايات المعممين من  الل البرامي والورش التدريبية.   رورة التركيز عمى ت

إلى معرفة مدو تفعيل الشبكات اصجتماعية  (2222دراسة العريمي )وىدفت 
  وقود اعتمودت الدراسوة لبوابة سمطنة عمان التعميمية في التواصل مق أوليا  اةمور

لدراسووة موون وقوود تكونووت عينووة ا ( دراسووة حالووةمدرسووة واحوودة فووي محافظووة مسووقط )
موون أىووم و   ن وأ صووامي بيانوواتو موون  وومنيم أوليووا  أمووور وموظفوو  افووردً (  855)

واقووووق الممارسووووات فووووي تفعيوووول الشووووبكات إلييووووا الدراسووووة: أن توصوووومت النتووووامي التووووي 
فوي حوين أن معوقوات تواصول أوليوا  اةموور عبور   اصجتماعية جا  بتقدير متوسوط

ووكمووا و    بدرجووة كبيوورة الشووبكات اصجتماعيووة لمبوابووة التعميميووة جووا  دت فووروق ذات ج 
دصلوووة إحصوووامية فوووي محووووري واقوووق الممارسوووات ل ووودمات الشوووبكات اصجتماعيوووة فوووي 

ومعوقات تواصل أوليا  اةمور عبور الشوبكات فوي متةيور الجونس   البوابة التعميمية
  والمؤىل العممي والوصية في م تمف المحاور.
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أدوار معمموووي المرحموووة عووورف تإلوووى  فقووود ىووودفت (2222دراســـة الرومـــي )أموووا 
ال انويووة فووي  ووو  اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة  والوقوووف عمووى المتطمبووات التووي 
ينبةوووي توافرىوووا لمسووواعدة معمموووي المرحموووة ال انويوووة عموووى القيوووام بوووأدوارىم فوووي  وووو  

الموونيي الوصووفي المسووحي   ت الدراسووةاصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة  وقوود اسووت دم
( معمًما تم ا تيارىم بالطريقة العنقوديوة العشووامية  479سة من )وتكونت عينة الدرا

 نتوامي ومون أىوم( فقورة  43بصورتيا النيامية من ) )اصستبانة( وتكونت أداة الدراسة
أدوار معممي المرحموة ال انويوة فوي  وو  اصقتصواد القوامم عموى المعرفوة أن  الدراسة:

ى اليويوة اإلسوالمية  والمتصودي دور المحافظ عمو من وجية نظر عينة الدراسة ىو
أظيوورت الدراسووة أن وقوود  .لكوول مووا يزعزعيووا  ودور المسوواعد لمطووالب عمووى اإلبووداع

ينبةوي توافرىوا لمسواعدة معموم المرحموة ال انويوة عموى التي متطمبات عدد من الىناك 
توودريب المعمووم  :القيوام بووأدواره فووي  ووو  اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة  وموون أبرزىووا

ي التقنيوووة الحدي ووة ووسوووامل اصتصوووال وشوووبكات اإلنترنووت فوووي التعمووويم. وقووود عمووى دمووو
طووالع معممووي المرحمووة ال انويووة فووي  ب وورورة العموول عمووىأوصووت الدراسووة  تعريووف وا 

وزارة التربيووة والتعموويم عمووى اةدوار المطموبووة موونيم فووي  ووو  اصقتصوواد القووامم عمووى 
ي المرحموة ال انويوة بح وور حود أدنووى موزم وزارة التربيوة والتعمويم معمموالمعرفوة  وأن ت  

من البرامي التدريبية  الل مدة زمنية معينة  وذلك لتمكينيم من القيام بأدوارىم فوي 
  ظل اصقتصاد القامم عمى المعرفة.

إلوووى الكشووف عووون مووودو ( 2222الخالـــدي )ىـــدفت دراســـة موون جانوووب آ وور  
ا ومعممووة فووي عمًموو( م337توووافر مفوواىيم اصقتصوواد المعرفووي لوودي عينووة مكونووة موون )

جموق البيانوات  وتوم  م المونيي الوصوفيااسوت دتم اةردن. ولتحقيق أىداف الدراسة  
 ( فقوووورة. وقوووود أظيوووورت النتووووامي امووووتالك46اسووووتبانة تكونووووت موووون ) بتطبيووووقالالزمووووة 

لي درجة مرتفعة من مفاىيم اصقتصاد المعرفي في مجاالمعممين أفراد عينة الدراسة 
ودرجوة   اإلدارة الصفية ودرجة متوسطة في مجال الدرس   وتنفيذ لمدرسالت طيط 

التقويم  والوسامل التعميمية. كما كشفت النتوامي عون وجوود فوروق لي متدنية في مجا
حصوووامية فوووي درجوووة اموووتالك مفووواىيم اصقتصووواد المعرفوووي تعوووزو لمتةيووور إذات دصلوووة 

 النتامي وجود فروقر ظي  ال برة التدريسية ولصالي ذوي ال برة اةك ر  بالمقابل لم ت  
 يامووتالك مفوواىيم اصقتصوواد المعرفووي تعووزو لمتةيوور  ذات دصلووة إحصووامية فووي درجووة

  وقووود أوصوووت الدراسوووة ب ووورورة التركيوووز عموووى تنميوووة الجووونس  والمرحموووة التعميميوووة
 مفاىيم التقويم والوسامل التعميمية لدو المعممين.
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وموات اةساسوية إلوى تحديود مالموي المق (2222دراسـة )القـدا   ىدفت  اكم 
التي المقومات و الوقوف عمى أبرز تمك و الالزمة لمتعمم القامم عمى اقتصاد المعرفة  

ل الوديمقراطي  و وورة  واصنفجوارتم مت في العولمة  وال ص صة   السوكاني  والتحوو 
عمووى  ووالث  (Delphi) أسووموب دلفووايتووم تطبيووق المعمومووات واصتصوواصت. وقوود 

ا فووووي المجووووال التربوووووي فووووي أطووووره ا مت صًصوووو(  بيوووورً 37آرا  ) صسووووتطالعجوووووصت  
( فقرة صزمة ليوذه 54النظرية والعممية والتطويرية  وقد استقرت تمك الجوصت عمى )

اموووتالك القووواممين عموووى عمميوووات الوووتعمم لميوووارات  :الةايوووة. ومووون أىوووم نتوووامي الدراسوووة
منواخ تنظيموي قوامم عموى أدامية إلطالق الطاقات التفكيرية لدو المتعممين  وتشكيل 

ميووة عووامرة بووأدوات التقنيووة  والم يوورات التعوواون وتكاموول اةدوار  وتشووكيل بيمووات تعمُّ 
المتنوعووووة  وتبنووووي اسووووتراتيجيات التفكيوووور والتجريووووب  واصكتشوووواف وو ووووق البوووودامل  
نتاجيوووا  وتوظيوووف البحووووث اإلجراميوووة فوووي اةدا    وا تبارىوووا فوووي معالجوووة المعرفوووة وا 

اكووز البحووث والتطوووير العالميووة  واعتموواد مؤشوورات ومعووايير عالميووة واإلفووادة موون مر 
 لندا  واإلنتاجية.

 المعمميندرجة است دام تعرف إلى  فقد ىدفت( 3121) الصواعي دراسةأما  
وذلووووك بتطبيووووق   والصووووعوبات التووووي يواجيونيووووا  محافظووووة مسووووقط لمبوابووووة التعميمووووةب

ومعممة  ولقد أظيرت النتامي أن  ا( معممً 476استبانة تمت اإلجابة عمييا من قبل )
وموووون الصووووعوبات التووووي   المعممووووين يسووووت دمون البوابووووة التعميميووووة بدرجووووة متوسووووطة

وقموة   اصسوتجابة  يور السوميمة لطمبوات المعمموين -أفوراد العينوة -نو يواجييا المعممو
وعوودم توووفر الكووادر المؤىوول لمعموول عمووى البوابووة  كمووا   ال وودمات التووي توفرىووا البوابووة

عووودم وجوووود فوووروق بوووين متوسوووطات أفوووراد العينوووة تعوووزو لمتةيووور  إلوووى رت النتووواميأشوووا
  وقوود أوصووت فووي حووين أنووو توجوود فووروق تعووزو لمتةيوور ال بوورة  الجوونس والت صووص

  .الدراسة ب رورة تطوير ميزات البوابة التعميمية  وتقوية شبكة اصنترنت بالمدارس
ــــدر دراســــةوفووووي نفووووس السووووياق  ىوووودفت  ــــو بي دور تعوووورف إلووووى  (2222) أب

( قاموودا :41اصقتصوواد المعرفووي فووي تطوووير النظووام التربوووي لوودو عينووة مكونووة موون )
ىوداف ألتحقيوق  وتم جموق البيانوات الالزموة  ا في وزارة التربية والتعميم اةردنيةتربويً 

( فقوووورة موزعووووة عمووووى مفيوووووم ::موووون ) اسووووتبانة تكونووووتالدراسووووة موووون  ووووالل إعووووداد 
  البيموة التعميميوة  الطالوب  المعموم  المنياج :شممتوستة أبعاد   اصقتصاد المعرفي

وقووود أظيووورت النتوووامي وجوووود درجوووة متوسوووطة لووودور  .والطفولوووة المبكووورة  التسوووييالت
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عوووودم وجووووود فووووروق ذات دصلووووة و  التربوووووي تطوووووير النظووووام  المعرفووووي فووووياصقتصوووواد 
 إحصامية في درجة تحديد دور اصقتصاد المعرفي فوي تطووير النظوام التربووي تعوزو

المسوومى الوووظيفي  وال بوورة  والمؤىوول العممووي  ومكووان و الجوونس  )لمتةيوورات الدراسووة 
(  ومن أىم توصيات الدراسة  رورة تنمية ميارات ومعوارف الكوادر التربووي العمل

 .في مو وعات اصقتصاد القامم عمى المعرفة ودوره في تطوير التعميم
 ا الووذي تم ووص فوويفقوود تفووردت فووي ىوودفي (Barro, 2005دراســة بــارو )أمووا  
العالقوووة بوووين مسوووتوو النموووو اصقتصوووادي ونوعيوووة التعمووويم ومتوسوووط سووونوات  تقصوووي

وتوم   ( دولوة54تكونت عينوة الدراسوة مون )  وقد الدراسة عبر مراحل السمم الدراسي
م الموووونيي النووووعي  موووون  ووووالل تحميووول محتوووووي الو وووامق والتقووووارير ال اصووووة ااسوووت د

مي ان ىنووووواك عالقوووووة ارتباطيوووووة بوووووين النموووووو أظيووووورت النتووووواوقووووود باقتصووووواد المعرفوووووة. 
 ااصقتصووادي ونوعيووة التعموويم  كمووا أن نوعيووة التعموويم وجودتووو تعوود أك وور أىميووة وتووأ يرً 

في تحقيق النمو اصقتصادي من متوسط عدد سونوات الدراسوة ال انويوة  كموا كشوفت 
مويم فوي النتامي ا ن ىناك عالقة ارتباطيوة إيجابيوة بوين النموو اصقتصوادي ونوعيوة التع

  وقووود أوصوووت الدراسوووة بزيوووادة والكتابوووة  والقووورا ة  والعمووووم  ت صصوووات الريا ووويات
اىتمووام الوودول برفووق جووودة التعموويم  والتركيووز عمووى تحقيووق اةىووداف المتعمقووة بالتنميووة 
اصقتصادية  و رورة اصىتمام برفوق مسوتوو المشواركة فوي المسوابقات العمميوة عموى 

 .مستوو العالم
 :اسات السابقةتعميق عمى الدر 

موووون المالحووووظ أن معظووووم الدراسووووات السووووابقة ىوووودفت إلووووى إيجوووواد عالقووووة بووووين 
اصقتصاد القامم عمى المعرفة والسياقات التعميمية عبر المراحول المدرسوية الم تمفوة  

يجووابي لالقتصوواد القووامم حيووث أظيوورت النتووامي الوودور اإل ؛وفووي بيمووات  قافيووة م تمفووة
ا موون الدراسووات التربويووة وتوودعيميا  إص أن عووددً  عمووى المعرفووة فووي تطوووير اةنظمووة

ا عموى دور كشفت عن وجوود بعوض المعوقوات والتحوديات التوي يمكون أن توؤ ر سومبً 
بالمقابووول   (:312)المطيوووري  اصقتصووواد القوووامم عموووى المعرفوووة فوووي اةطووور التعميميوووة 

القوامم  أكدت الدراسات السابقة عموى أىميوة الرؤيوة المسوتقبمية لمعالقوة بوين اصقتصواد
عموووى المعرفوووة والنظوووام التعميموووي  و ووورورة عمووول مراجعوووة دوريوووة مسوووتمرة لمعالقوووة 

)أبوو نتاجية نحوىوا وتوجيو المعرفة اإل  وتحديد متطمبات وحاجات اصقتصاد  بينيما
لووووووذلك جووووووا ت الدراسووووووة اسووووووتجابة لتوصوووووويات الدراسووووووات السووووووابقة  ؛(3118بيوووووودر  

أن دور اصقتصوووواد القووووامم عمووووى  وي الحووووظ  (Barro, 2005؛ 3126)العميمووووات  
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ليووات أىميووة فووي اصرتقووا  بالمنظومووة التعميميووة وتطويرىووا وفووق اآل االمعرفووة أصووبي ذ
والتوي ىودفت إلوى إدراك أىميوة دور اصقتصواد   ردت دا ول الدراسوات السوابقةو التوي 

القامم عمى المعرفة فوي تطووير العمميوة التعميميوة بموا يتناسوب موق المتةيورات وال ورا  
و موووق أطووور  يووور   واصبتكوووار  بوووداعو اصنفتووواح المعرفوووي لجنتووواج واإلأعمومووواتي الم

 ساليب التعمم والتعميم المدرسي.أنمطية في 
 :يما يموتأسيسا عمى ما سبق  ات ي من تحميل الدراسات السابقة 

يناسووب ىووذا النوووع موون  باعتبووارهمعظووم الدراسووات عمووى الموونيي الوصووفي؛  تاعتموود
بوارو  ( التي طبقت أسموب دلفوي  ودراسوة3131المعمري ) ةس  ما عدا دراالبحوث

(Barro, 2005)المووونيي النووووعي  مووون  وووالل تحميووول  ت الدراسوووةاسوووت دم   حيوووث
 المعرفة.محتوي الو امق والتقارير ال اصة باقتصاد 

  تحقيوق  اصقتصاد القامم عموى المعرفوة فويأكدت كل الدراسات عمى أىمية دور
 وتطوير التعميم. أىداف التنمية المستدامة 

  يوةمؤسسوات التعميمالت منت توصيات معظوم الدراسوات عموى أىميوة توظيوف 
عووادة صووويا ة السياسوووات التعميميوووة لووودعم  لتقنيووات ال وووورة الصوووناعية الرابعوووة  وا 

 .متطمبات اصقتصاد القامم عمى المعرفةتبني ىذه التقنيات من أجل تحقيق 
مون الدراسوات السووابقة فوي التأكيوود  وبنوا  عميوو  فقوود اسوتفادت الدراسوة الحاليووة

  المدرسووي  وتفعيمووو فووي التعموويم اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووةعمووى أىميووة مو وووع 
موون أجوول الحدي ووة  التقنيوواتالبوورامي و وو ووق اإلجوورا ات المقترحووة لتحسووين توظيووف 

تحقيوووق أىوووداف التنميوووة المسوووتدامة بسووومطنة عموووان. وت تموووف الدراسوووة الحاليوووة موووق 
من حيث  اصقتصاد القامم عمى المعرفةابقة في كونيا تناولت مو وع الدراسات الس

وكووذلك تصووورات مووديري الموودارس لمفيومووو ومتطمباتووو فووي سووياق التعموويم المدرسووي  
المونيي النووعي  وكوذلك ت تموف الدراسوة فوي البيموة  باسوت دامياتميزت ىوذه الدراسوة 

تمفة عن الدراسات السابقة التي طبقت فييا  والذي بدوره يسيم في إعطا  نتامي م 
 التي طبقت في بيمات أ رو.  

 الطريقة واإلجراءات
 :منيج الدراسة

فوو لدراسوة يوظت يوتم مال متوو ةىودافيا  حيوثلمنيي النوعي اعتمدت الدراسة ال
مشكمة ما )إنسانية أو اجتماعية( صستكشاف وفيوم المعواني التوي يحمميوا اةفوراد أو 
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وينطووي ىوذا المونيي عموى وجوود ىوامش مون المرونوة الجماعات عن تمك المشوكمة  
إجوورا ات لوويس فقووط عنوود بوود  الدراسووة بوول أ نووا   وو ووقتسوواؤصت  بصوويا ةتسوومي  

جموووق ي  باإل وووافة إلوووى أن الباحوووث (55  :312)كريسوووويل  ا  عمميوووة البحوووث أيً ووو
حمول تموك البيانوات يالبيانات من المشاركين فوي الدراسوة فوي موقوق الدراسوة نفسويا  و 

بوواصنطالق موون الجزميووات إلووى المو وووعات الكميووة التووي تم  ووت عنيووا  ؛اقراميً اسووت
أنيوا تم ول رؤيوة  يرو الباحوثاست راج المعاني التي  يتمنتامي الدراسة؛  م بعد ذلك 

ن الوووذي يوظوووف إدرسووويا  و الصوووة القوووول: ت اةفوووراد أو الجماعوووات لمظووواىرة التوووي 
نيي اصسوووتقرامي الوووذي ينطموووق مووون ةنوووو يميووول لممووو يقووووم بوووذلك؛البحوووث النووووعي إنموووا 

الجزميووات إلووى القوووانين العامووة  وةنووو يريوود استكشوواف المعوواني التووي يحمميووا النوواس 
حوووول مو ووووع موووا  وفوووي نيايوووة المطووواف يووو من الفكووورة التوووي مؤداىوووا أن أي ظووواىرة 

 ;Creswell, 2014)  تستحق سبر أ وارىا  ا في طبيعتوا معقدً إنسانية تعتبر شيمً 

Patten, 2012). 

 :مجتمع وعينة الدراسة
  تكووووو ن مجتمووووق الدراسووووة موووون مووووديري الموووودارس الحكوميووووة لمتعموووويم اةساسووووي

( مديرًا ومديرة  44بوصيتي سمامل وبدبد بمحافظة الدا مية والبالغ عددىم ) جميعيم
( إنووواث  6( ذكوووور  و)6)( مووودرا   21وقووود توووم التطبيوووق عموووى عينوووة مكونوووة مووون )

 مشاركة في الدراسة الحالية.  والمذين أبدوا ر بتيم بال
 :أداة الدراسة

عبووارة عوون مقابمووة   لتحقيووق أىووداف الدراسووة  قووام البوواح ون برعووداد أداة بح يووة
مفيووووم اصقتصوواد القوووامم  جمووق بيانوووات حووولو   آرا  عينووة الدراسوووة صستقصوووا مقننووة 

 كما يدركو مديرو المدارس الحكومية بسمطنة عمان.  عمى المعرفة ومتطمباتو
إلعووداد أداة الدراسووة  اطمووق البوواح ون عمووى العديوود : ميم أداة المقابمــة المقننــةتصــ

من الدراسات العربية واةجنبية التي تناولت مو ووع اصقتصواد القوامم عموى المعرفوة 
(  3127)ىزايموووة (  ودراسوووة 3122منيوووا: دراسوووة القوووداح )  فوووي التعمووويم المدرسوووي
( أسوووممة مقننوووة تووودور حوووول 5مووون ) (؛ وتكونوووت المقابموووة:312ودراسوووة المطيوووري )

مفيوم اصقتصاد القامم عمى المعرفوة ومتطمباتوو  وتوم تطبيقيوا بعود أ وذ موافقوة عينوة 
 الدراسة عمى المشاركة في الدراسة.
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 :كيفية تحميل البيانات
 النوعي اصستقرامي صستجابات أفراد عينة الدراسة  حيث قام الباح ون بالتحميل

واكتشواف  صامصويا  وأبعادىوا ل دموة أىوداف   من المفواىيم تحديد وكتابة عددتم 
توم الحصوول عمييوا مون تطبيوق أداة الدراسوة البيانات التي  الل وذلك من   الدراسة
ميمووة   ونعتبرىووا البوواح يا لنحووداث  أو اةمووور التووي ل مم ًصوو  وىووي تم  ووالحاليووة
ووووو تشوووووترك فوووووي  التوووووي  ا مووووون تجميوووووق المواقوووووف واةحوووووداث المتشوووووابيةصحًقووووو منيوتمك 

 صوووامص عاموووة تحوووت عنووووان واحووود  ويطموووق الوووبعض عموووى ىوووذه المرحموووة بمرحموووة 
 (.Fetters, 2019)ا تزال الظاىرة 

صسووت الص المفواىيم المبدميوة التوي تم ول كممووات  بتوأن  قورا ة المقوابالتتموت 
   وقوود توووم  ) (Codingطموووق عمووى ىوووذه العمميووة الترميوووز وي    المشوواركين فوووي الدراسووة

ومتطمبووات   بنوواً  عمووى أىووداف المقابمووة اةساسووية (The Cods)يووزات الترم تحديوود
  وتم موت فوي تصوورات الموديرين لمفيووم اصقتصواد القوامم اإلجابة عن أسممة الدراسة

   عمى المعرفة  ومتطمباتو من حيث جاىزية البيمة المدرسية والبوابة التعميمية.
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

 المــدارس عمـان بسـمطنة الحكوميــة المـدارس مـديري تتصــورا مـاالسـاال األول: 
 ومتطمباتو؟ المدرسي التعميم في ومتطمباتو المعرفة عمى القائم االقتصاد لمفيوم

ىذا السؤال البح ي  تم  توجيو السؤال التالي أ نوا  المقابموة ةفوراد  عنولججابة 
صواد القوامم عمووى برأيوك ىول ي عتبور موديرو المودارس موؤىمين فوي مجوال اصقت العينوة: 

وووووي ذلوووووك  المعرفوووووة؟ ذا كوووووان الجوووووواب نعوووووم أو ص  و   وبعووووود فووووورز اصسوووووتجابات  .وا 
ليووووووا  حيووووووث أو ووووووحت اسووووووتجابات  النوووووووعيوتصوووووونيفيا  قووووووام البوووووواح ون بالتحميوووووول 

المشووواركين  أن  البيوووة المووووديرين  يووور مووووؤىمين فوووي مجوووال اصقتصوووواد القوووامم عمووووى 
م مؤىمووون  وقوود أو ووي المشوواركون المعرفووة  بينمووا أشووارت إحوودو المووديرات إلووى أنيوو

عدة أسباب جعمتيم يعتقدون أن مديري المدارس الحكوميوة بسومطنة عموان ينقصويم 
مفيووووم اصقتصووواد القوووامم عموووى المعرفوووة ب عموووى وعووويي يجعميوووم ذالتأىيووول الكوووافي الووو

عوودادىم لووم يت وومن مو وووعات تتعمووق إومتطمباتووو  وموون  وومن ىووذه اةسووباب: أن 
المعرفة  قمة ال برة اإلدارية لمبعض  وتدني مستوو الميارات باصقتصاد القامم عمى 

التقنيووووة التووووي تعتبوووور أىووووم متطمبووووات اصقتصوووواد القووووامم عمووووى المعرفووووة  وموووون  وووومن 
 اصقتباسات الدالة عمى ذلك  ما يمي:
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(:  ةن اصقتصوووواد وكيفيووووة التعاموووول معووووو بحاجووووة إلووووى أنوووواس ذوي  بوووورة 2الموووودير )
 د من تأىيل المدرا  أوص  صب  لتحقيق اةىداف المرجوة

والتوووي لوووم تعتمووود عموووى    ةن دراسوووتيم اعتمووودت عموووى الدراسوووة العاديوووة :(3المووودير )
 اصقتصاد القامم عمى المعرفة  

(:  ا مبيم )المديرون(  ير مؤىل لالنتقال ليذا النوع مون التعمويم  ونأمول 4المدير )
 ان يتم سد ىذه الفجوة 

والفمووة الشووابة التووي   دارس  ريجووو كميووات متوسووطة معظووم موودرا  الموو :(8المووديرة )
بوودأت اآلن تمووارس إدارة المدرسووة قوود تكووون اكتسووبت بعووض اصقتصوواد 
ن كانوووت ىنوواك بعوووض  المعرفووي بووال برة والممارسوووة ولوويس كتأىيوول  وا 

ولكوون موول زال الووبعض يحتوواج   البوورامي والوودورات تنفووذ لمفمووات اإلداريووة
 قامم عمى المعرفة إلى ربط بمتطمبات تطبيق اصقتصاد ال

 الووبعض يجتيوود لمواكبووة الو ووق الووراىن  ويعوواني صووعوبات ك يوورة فووي  :(5الموودير )
 مجال تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا التربوية 

 ةنو يعتمد عمى الكفا ة وال برة والقابمية لمتةيير. (  6المدير )
 تٌصووووورموووون  ووووالل اصسووووتجابات السووووابقة  يت ووووي أن مجموووول أسووووباب توووودني 

ديري المدارس الحكومية لمفيوم اصقتصاد القامم عمى المعرفوة  تعوود لو الث فموات م
رميسووة موون وجيووة نظوور المشوواركين  ىووي: أسووباب تدريبيووة  وأسووباب تقنيووة  وأسووباب 

 تتعمق بالكفا ة.
واةسوباب التوي سواقيا أفوراد عينوة الدراسوة    وتؤكد اصستجابات الواردة أعاله

موووديري المووودارس لمفيووووم اصقتصووواد القوووامم عموووى  فوووي إدراك عووودم و ووووحأن ىنووواك 
المعرفووة ومتطمبووات تطبيقووو فووي التعموويم المدرسووي  ويبوودو ذلووك فووي اسووتجاباتيم بعوودم 

وىم ذلوك لنسوباب الكامنوة وعوز    كفاية مستويات ىؤص  المدرا  لمتعامول موق المفيووم
الزمة لمتعامول باحتياجيم لمتأىيل والتدريب صكتساب الميارات والكفا ة ال ؛ورا  ذلك

وتتفوووق ىوووذه النتيجوووة موووق توصووويات الموووؤتمر الووودولي لم وووورة   موووق تطبيقاتوووو التربويوووة
الصوووناعية الرابعوووة وأ رىوووا عموووى التعمووويم )المديريوووة العاموووة لمتربيوووة والتعمووويم بمحافظوووة 

(  والتووي أكوودت عمووى أىميووة تصووميم بوورامي تدريبيووة لموظووامف :312شوومال الباطنووة 
مووودارس  وتوجيوووو العووواممين فوووي الحقووول التربووووي عموووى التنميوووة اإلشووورافية واإلداريوووة بال

 المستدامة؛ لمواكبة متطمبات اصقتصاد القامم عمى المعرفة.
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 عمـــى القــائم االقتصـــاد مفيــوم لتعييـــي المقترحــة اإلجـــراءات مــاالســاال النـــاني: 
 ومتطمباتو؟ عمان  بسمطنة الحكومية بالمدارس اإلدارية الكوادر لدى المعرفة
 أننــاء المقابمــةفرعيــة نالنــة أســئمة ىووذا السووؤال البح ووي  تووم  توجيووو  عوونة ولججابوو

ال ال ووة عمووى الفرعيووة عوورض وتحميوول نتووامي ىووذه اةسووممة يووأتي ةفووراد العينووة  وفيمووا 
 التوالي:

فووي ظوول توجووو السوومطنة الحووالي نحووو اصقتصوواد القووامم عمووى   :)أ(الســاال الفرعــي 
ووي كيووف يمكوون لووجدارة المد وبعوود     رسووية أن تسوواىم فووي ىووذا التوجووو؟المعرفووة  و  

فوووورز اصسووووتجابات وتصوووونيفيا  قووووام البوووواح ون بالتحميوووول النوووووعي صسووووتجابات عينووووة 
كوووالت طيط ووجوووود  :الدراسوووة  وقووود تركوووزت اصسوووتجابات عموووى عووودد مووون اإلجووورا ات

وتوووفير الوودعم موون اإلدارة المركزيووة  وتوووفير   واصسووتعانة ب بوورات ميدانيووة  الفمسووفة
لتمكوووين  ؛والتواصووول موووق البيموووة المحيطوووة  التحتيوووة واصقتصوووادية والمجتمعيوووة البنيوووة

إدارات الموووووودارس موووووون تعزيووووووز متطمبووووووات اصقتصوووووواد القووووووامم عمووووووى المعرفووووووة  وموووووون 
 اصقتباسات التي تؤكد عمى ذلك:

مق ات اذ    صيا ة ال طط المدرسية وفق متطمبات اصنفجار المعرفي :(3المدير )
 كيز عمى من ص يعمل ليعمل والتر   سياسة التفويض

ن توجووود قنووووات أو   ن تعمووول اإلدارة عموووى مسوووي البيموووة المحيطوووة بيووواأ  :(4المووودير )
 لكي يتم است مار ذلك دا ل المدرسة و ارجيا  ؛اتصال تساعدىا

 ؛ العمووول وفوووق فمسوووفة معينوووو ممزموووو لمجميوووق فوووي جميوووق القطاعوووات :(21الموووديرة )
 لتشتت الحالي والبعد عن ا  لتحقيق اليدف المنشود

 يجووووب عمووووى اإلدارة المدرسووووية أن تكووووون مسوووواىمة ومتقبمووووة لمتطوووووير  :(4الموووودير )
فالمعرفوة ليوا الودور اةساسوي  ؛والتحديث في العممية التعميميوة والتربويوة

 في تقدم الشعوب وتطوير التعميم 
 التقنيووةن تسووعى بصووورة مسووتمرة لتوظيووف أالمدرسووة  إدارة  يجووب عمووى :(8المووديرة )

   موون  وواللفووي الواقووق اويمكوون تطبيقيوو  بحووث عوون كوول مووا ىووو جديوودتل
  كمسوووابقة أف ووول تصوووميم إلكترونوووي لمو ووووع معوووين  طووورح مسوووابقات

 لكتروني إأف ل درس   أف ل معممة توظف التقنيات الحدي ة



2222توبر / أك2ج–العموم التربوية/ العدد الرابع   

 

 

  

27 

لوذا  ؛ا باةفكوار والمبوادراتجدً  ان اإلدارة المدرسية والميدان التربوي  ري :(2المدير )
مطات العميوووا اصسوووتعانة بوووال برات المتووووفرة بالميووودان مووون رجوووو مووون السوووأ

 مديري المدارس ومديراتيا 
صحاب القرار في وزارة أ مساىمة اإلدارة المدرسية مرتبطة بللية توجو  :(5المدير )

 ؛التربيوووة  فمتوووى موووا وجووود الووودعم والتشوووجيق والتأىيووول لموووديري المووودارس
 مة فاعمة فرنو ستكون المساى ؛الجديدة اةفكارلتطبيق 

مـــن اإلجـــراءات المقترحـــة مـــن قبـــل  اممـــا ســـبق  يتعـــ  أن ىنـــاك عـــددً 
 المشاركين  يمكن تصنيفيا إلى:

( 2إجوورا ات  أساسووية  إلنجوواح تنفيووذ المتطمبووات: م ممووا ورد فووي آرا  الموودرا  ) .2
ووجووووووود الفمسووووووفة واصسووووووتعانة   ( حووووووول  وووووورورة الت طوووووويط21( و):( و)5و)

من اإلدارة المركزية  ةن تمك اإلجرا ات تعتبر وتوفير الدعم   ب برات ميدانية
 ل مان نجاح تطبيق المفيوم  وبدونيا ص يمكن تطبيقو. ؛ رورية

( 3إجوورا ات  مسووبقة  إلنجووواح تنفيووذ المتطمبووات: م مموووا ورد فووي آرا  المووودرا  ) .3
  ( حول أىميوة تووفير البنيوة التحتيوة واصقتصوادية والمجتمعيوة9( و)8( و)5و)

 لتمكين إدارات المدارس من تطبيق المفيوم. ؛لبيمة المحيطةوالتواصل مق ا
( 4إجوورا ات  داعمووة  إلنجوواح تنفيووذ المتطمبووات: م ممووا ورد فووي آرا  المووودرا  ) .4

ورعايوووووة   والتفاعووووول موووووق التةييووووور  ( حوووووول تقبمووووول المووووودرا  لمتحوووووديث7( و)6و)
 .اإلبداع

جورا ات من ىذا التصنيف  أن المدرا  يركزون عمى  رورة وجود إ ويت ي
أو تشووريعات  اصووة تكفوول  وومان نجوواح مدارسوويم فووي   أو نظووم  فووي صووورة  طووط

تنفيذ متطمبات اصقتصاد القامم عمى المعرفة  ويالحظ في استجابات عينة الدراسة  
تطم عيووم إلووى الوودور المحوووري لوووزارة التربيووة والتعموويم فووي دعووم ىووذه ال طووط والووونظم 

بوداع وتبنوي المشواريق ق حريوة التفكيور واإلوالتشريعات  ر وم إيموانيم ب ورورة  إطوال
(  وتتفق ىذه 7والمبادرات المرتبطة بذلك ودعميا وتسويقيا  كما أو حت المديرة )

( من حيث 3132)   والصقري  والكنديالنبيانية دراسة النتامي مق ما توصم ت إليو
قوامم  رورة العمل عمى  مق بيمات تعميمية جديدة قاممة عمى محددات اصقتصاد ال

لتحقيووق اةىووداف الرميسووة ل طووط التنميووة المسووتدامة لسوومطنة عمووان  ؛عمووى المعرفووة
كووافي  االمبنيووة عمووى التميووز واإلبووداع واصبتكووار؛ إ ووافة إلووى مووا توصوومت إليووو دراسووت

ن أكدتا عمى  رورة اصست مار في مجال التربية االمت (David, 2010)( و:311)
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ة بمكوناتيووا )المعمووم  المووتعمم  المنيوواج  البيمووة واصىتمووام ببنووا  منظومووة تربويووة قووادر 
وتوظيفيوا فوي   التعميمية  السياسة التعميمية( عمى مواكبة مبادئ اصقتصاد المعرفوي

مون  والل تطووير ميوارات   وتحسين ميارات الفرد  مجال تحسين العممية التعميمية
 اإلبداع واصبتكار لديو.

ا لووودعم بوووة التعميميوووة جووواىزة تقنًيوووىووول تعتقووود أن البوا": )ب(الســـاال الفرعـــي 
وبعوود فوورز اصسووتجابات وتصوونيفيا  قووام   متطمبووات اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة؟

البووواح ون بالتحميووول الكيفوووي والكموووي صسوووتجابات عينوووة الدراسوووة  وقووود جوووا ت أ موووب 
اصستجابات لتؤكد قمة جاىزية البوابة التعميميوة لتعزيوز مفيووم اصقتصواد القوامم عموى 

 ما يمي:  رفة  ومن  من اصقتباسات التي تؤكد ذلكالمع
وص يمنووق البحووث عمووا ىووو   عتقوود أن البوابووة جوواىزة فووي ىووذه المرحمووةأ(:  5الموودير )

 ونترك القرار ةصحاب القرار   جديد لمتطوير
ومنصووات   (:  ص  يور جوواىزة  ومون ال ورورة إنشووا  تطبيقوات إلكترونيوة3الموديرة )

 مراعاة متطمبات سوق العمل ىم من ذلك اةو   رقمية
ولكنيوا تحتواج إلوى   بجانب ذلك  أشار البعض إلى جاىزية البوابوة التعميميوة

مووة متطمبووات اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة  وموون اصقتباسووات الدالووة  تعووديالت لموا
  (:  البوابووة التعميميووة فووي الو ووق الحووالي جوواىزة إلووى حوود مووا:عمووى ذلووك: الموودير )

البوابوة بو وعيا (:  7جة إلى المزيود مون التقنيوات والبورامي   والموديرة )وبالتأكيد بحا
  بحاجة إلى منصات أ رو .ونحن فعالً   الحالي ص تدعم ىذا الجانب أبدا

وربموووا تعوووزو ىوووذه النتيجوووة إلوووى حدا وووة العمووول بالبوابوووة التعميميوووة فوووي النوافوووذ 
إلشووورافية اإللكترونيوووة  المتعمقوووة بوووالمحتوو التعميموووي  و ووودمات التواصووول والمتابعوووة ا

حيث ص تزال بحاجة إلى تطوير و بط تقني  ومتابعة فنية مسوتمرة  وتقويوة شوبكة 
لوى عودم إ التوي أشوارت (3121اإلنترنت  وتتفق ىذه النتامي موق دراسوة الصوواعي )

موون  و( الووذي أشووار الووى أنوو3129والكنوودي )  وجووود كووادر مؤىوول لتقنيووة المعمومووات
مووة اإلنترنووت موون قبوول مووزود ال دمووة  ودراسووة الكنوودي الصووعوبات الفنيووة  ووعف  د

( أو ووووحت وجووووود صووووعوبات تتفوووواوت بووووين المتوسووووطة والكبيوووورة  و اصووووة 3129)
الصووعوبات الفنيووة والصووعوبات اإلداريووة  كمووا توصوومت الووى وجووود فووروق فووي متةيوور 

( التوي أوصوت ب ورورة اصىتموام 3123الجنس لصالي اإلنواث  ودراسوة المحوذور )
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  ةنيوووووا تمعوووووب دورًا كبيووووورًا فوووووي تطووووووير اةدا  اإلداري ؛بوووووة  التعميميوووووةبتطووووووير البوا
 و اصة في المجال المعرفي والتقني.

مووا اإلمكانووات الماديووة والبشوورية والتكنولوجيووة المتاحووة  )ج(:الســاال الفرعــي 
فوووي المدرسوووة  والتوووي تجووود أنيوووا سووووف تسووواعد فوووي التحوووول لالقتصووواد القوووامم عموووى 

ذا السوؤال  قوام البواح ون بالتحميول صسوتجابات المشواركين  المعرفة؟ لججابة عمى ىو
ت ووودم تعزيوووز متطمبوووات   وقووود ات وووي أن ىنووواك مووووارد متووووفرة فوووي البيموووة المدرسوووية

اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة موون وجيووة نظوور المشوواركين  م وول: شووبكة اإلنترنووت  
 عووض الكوووادروتواجوود ب  وجووود التقنيووات التعميميووة بمراكووز مصووادر الووتعمم بالمدرسووة

 .  المؤىمة والمبدعة بالمدرسة
وموون جيووة أ وورو  ىنوواك العديوود موون المتطمبووات ينبةووي العموول عمووى توفيرىووا 
لوودعم العمميووة التعميميووة التعمميووة وفووق متطمبووات اصقتصوواد القووامم عمووى المعرفووة موون 
ة وجية نظر المشاركين في الدراسة الحالية  م ل: اةجيزة التقنية  والبرامي التعميميو

الداعمة  والموارد البشرية المؤىمة لمتعامل مق التقنيات الحدي ة  والشبكات السريعة  
وقواعوود البيانووات الم تمفووة  باإل ووافة إلووى إيجوواد آليووة محووددة موون قبوول الوووزارة لوودعم 

 الكوادر المبدعة في المدارس الحكومية. زوتحفي
جي المنشوود يتطموب وربما تعزو ىذه النتيجة إلى أن التطوور والتقودم التكنولوو 

  ليتمكنووووا مووون التوظيوووف اةم ووول لتقنيوووات التعمووويم والتعمووويم ؛وجوووود أشووو اص موووؤىمين
سوووووا  كووووان فووووي اكسوووواب الطمبووووة لممعووووارف والميووووارات أو  فووووي معالجووووة مسووووتويات 
التحصوويل الدراسووي  وتتفووق ىووذه النتووامي مووق دراسووات كوول موون  كوول موون الصووواعي 

أفوراد العينوة  ونالتي يواجييا المعممو ( التي توصمت الى أن من الصعوبات3121)
وعودم   وقمة ال دمات التي توفرىا البوابة  اصستجابة  ير السميمة لطمبات المعممين

( التووي أشووارت 3125فر الكووادر المؤىوول لمعموول عمووى البوابووة  ودراسووة العريمووي )اتووو 
إلى وجود معوقات في مجال التواصل مق أوليوا  اةموور ومؤسسوات المجتموق عبور 

 وافذ البوابة التعميمية.ن
جابواتيم عموى اةسوممة الموجيوة  ومن  الل اسوتجابات المشواركين المتنوعوة وا 
ليم؛ توصل الباح ون لعودة مؤشورات و وعت مون  الليوا اإلجورا ات التوي توصومت 
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يمكن تم يص أىم اإلجرا ات المقترحة لتعزيز مفيووم اصقتصواد القوامم عموى و   إلييا
 مدارس الحكومية بسمطنة عمان  في النقاط اآلتية: المعرفة ومتطمباتو في ال

ت مين مو وعات اصقتصاد القوامم عموى المعرفوة فوي البورامي التدريبيوة لموديري  -
 المدارس.

تفعيووول دور المركووووز الت صصووووي لمتووودريب التربوووووي فووووي إعوووداد وتنميووووة ميووووارات  -
مبوات وربطيوا بمتط  الكوادر التربوية بشكل عام  والكوادر اإلدارية بشوكل  واص

 التوجو نحو اصقتصاد القامم عمى المعرفة.
اصىتمام بالتوسق في دعم المشاريق التي تعزز التعمم الريادي واإلبداع واصبتكار  -

 بالتعاون مق المؤسسات الحكومية وال اصة.  لدو الطمبة
تعزيووز البيمووة المدرسووية بكافووة اةجيووزة والبوورامي التكنولوجيووة الحدي ووة فووي التعموويم  -

 .والتعمم
اةبنيووة المدرسووية الحدي ووة التووي تحتوووي عمووى كافووة توجيووو الحكومووة نحووو اعتموواد  -

 من أجل مواكبة المستجدات المعرفية.  المرافق التعميمية والتدريبية
دعووم البيمووة المدرسووية بالوسووامل واةجيووزة الحدي ووة فووي مجووال التواصوول المعرفووي  -

 والتقني بين المدرسة والمجتمق.
 برامي التقنية المست دمة في تنفيذ المناىي الدراسية.تصميم قواعد بيانات ل -

 :توصيات الدراسة
 رورة نشر الوعي بأىمية اصقتصاد القوامم عموى المعرفوة لودو جميوق عناصور  -

 بما تشممو من مدير ومعمم وطالب.  المنظومة التعميمية
اصسوتفادة موون  بوورات الوودول المتقدمووة فوي ترسوويل مفيوووم اصقتصوواد القووامم عمووى  -

 عرفة في سمطنة عمان.الم
ودعووووم ىوووذه البوووورامي   إعوووادة النظووور فووووي بووورامي إعوووداد المعممووووين قبووول ال دموووة -

 واستراتيجيات مفيوم اصقتصاد القامم عمى المعرفة.  بلليات
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اعتماد برنامي تدريبي إلعداد الكوادر اإلدارية بالمدارس الحكوميوة ييودف إلوى  -
جووو نحووو اصقتصوواد القووامم عمووى إكسووابيم المعووارف والميووارات التووي يتطمبيووا التو 

 .المعرفة
بمووووا  ؛دعووووم اصسووووت دام اةم وووول لمقومووووات تكنولوجيووووا المعمومووووات واصتصوووواصت -

 ي من شحذ وترسيل اصقتصاد القامم عمى المعرفة في سمطنة عمان.
نفوووواق عمووووى والتوسووووق فووووي اإل  التركيووووز عمووووى اصسووووت مار فووووي الموووووارد البشوووورية -

وأحوووود أبوووورز   ىووووا أسوووواس التقوووودم والرقوووويباعتبار  ؛مشووووروعات البحووووث والتطوووووير
 متطمبات اصقتصاد القامم عمى المعرفة.

تبني سياسات استراتيجية وتربوية ىادفة وداعمة لمتوجو نحو تطبيق اصقتصواد  -
 سمطنة عمان.في التعميم المدرسي بالقامم عمى المعرفة 
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 المراجع
 :المراجع العربية-أوالً 

اد المعرفووي فووي تطوووير النظووام التربوووي فووي (. دور اصقتصوو3118محموود ) أبوبيوودر 
 اةردن. اربد  اليرموك رسالة دكتوراه  ير منشورة جامعة  اصردن.
 ال انويوة المودارس مودرا  تواجوو التوي المشكالت (1999).محمود إسماعيل  محمد

 النجواح جامعوة منشوورة   يور ماجسوتير رسوالة فمسوطين  فوي الم تمطوة
 .فمسطين نابمس  الوطنية 

(. متطمبوات التحوول نحوو اقتصواد المعرفوة مون وجيوة 3124 ا  كمال صوييب )اآل
. مجموووة جامعوووة فمسوووطين لالبحووواث نظووور القيوووادات الجامعيوووة فوووى فمسوووطين

 .73-48(  6والدراسات  )
(. تقووارير التنميووة اإلنسووانية 3114اإلنمووامي ) المتحوودة برنووامي اةمووم            

    https://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr03.shtmlالعربية  
(. الممارسووووات اإلشوووورافية الواجووووب توافرىووووا فووووي ظوووول اصقتصوووواد 3119توووويم  اميوووورة )

]رسووالة المعرفوي فووي اةردن موون وجيووة نظوور مشوورفي ومعممووي الريا وويات. 
  اةردنية. . الجامعةماجستير  ير منشورة[

(. واقوووووق اإلدارة الذاتيوووووة لموووووديرات 3129)   ووووودير عبوووووداا حسوووووين عبووووودااجاسوووووم  
المدارس الحكومية في دولوة الكويوت فوي  وو  اقتصواد المعرفوة مون وجيوة 

    الجمعيووووة المصوووورية لمقوووورا ة والمعرفوووووةمجمووووة القوووورا ة والمعرفوووووةنظوووورىن. 
 .234-:9  ص ص ::2ع

توصووية لمووؤتمر ال ووورة الصووناعية الرابعووة وأ رىووا عمووى  28(. :312جريوودة عمووان )
 /https://www.omandaily.om يناير. 34. التعميم بصحار

ورقووة عموول التحووول نحووو اصقتصوواد المعرفووي.  (. متطمبووات3115  ووري  محموود )
 37مقدمة لممؤتمر العممي السنوي الرابق لكمية اصقتصواد والعمووم اإلداريوة )

 جامعة الزيتونة اةردنية. (.3115نيسان  39-
درجة امتالك معممي التربية اإلسوالمية ومعمماتيوا (. 3124ال الدي  جمال  ميل )

الجامعووة اإلسووالمية لمدراسووات التربويوووة لمفوواىيم اصقتصوواد المعرفووي  مجموووة 
 .298-:26(  2)32والنفسية  

https://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr03.shtml
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%8C+%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
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( اقتصواد المعرفوة: اصسوس 3123ال زرجوي   ريوا عبود الورحيم؛ البوارودي  شويرين )
النظريوة والتطبيووق فووي المصوارف التجاريووة. مؤسسووة الووراق لمنشوور والتوزيووق 

 عمان.
(. أدوار معممووي المرحموة ال انويوة فوي  ووو  3125)  أحمود بون عبودالعزيزالروموي  

رسوووالة قتصووواد القوووامم عموووى المعرفوووة مووون وجيوووة نظووور المعمموووين. مجموووة اص
 .288-266  ص ص 242  عال ميي العربي

(. اصقتصووواد المعرفوووي وأ وووره عموووى منظوموووة التعمووويم: 3129د سوووعيد )الزىرانوووي  ىنووو
 . 452-432  (3)81مجمة كمية التربية بجامعة طنطا  دراسة تحميمية. 

(. التعميم اإللكتروني(. موؤتمر مجتموق المعرفوة: التحوديات 3118الشرعي  بمقيس )
جامعوة    ديسومبر( 5-4اصجتماعية وال قافية والمةوية في العوالم العربوي  )

 السمطان قابوس  مسقط. 
بنووا  برنووامي توودريبي لتطوووير كفايووات (.  3118الشووريدة  نيوواد عبوود العزيووز عقوواب )

مووديري الموودارس ال انويووة المينيووة فووي ظوول إصووالح التعموويم نحووو اصقتصوواد 
الجامعوووة  .)رسوووالة دكتووووراه  يووور منشوووورة( القوووامم عموووى المعرفوووة فوووي اةردن

 اةردنية  اةردن.
(. المعرفوووة المت صصوووة فوووي تطووووير الجامعوووات السوووعودية 3124نجووواة )الصوووامغ  

المجمووة الدوليووة التربويووة ومعيقووات تفعيمووة موون وجيووة نظوور رؤسووا  اصقسووام. 
 .971-952 ( :) 3المت صصة  

(. درجووة اسووت دام معممووي مووودارس 3121الصووواعي  ىيوو م بوون موورزوق بوون عبيوود )
تعميميووة اإللكترونيووة والوووصعوبات التربيووة والتعموويم بمحافظووة مسوقط لمبوابوة ال

 التوي يواجيونيوا. رسوالة ماجستير  ير منشورة  جامعة اليرموك. 
تفعيول الشوبكات اصجتماعيوة لبوابوة سومطنة (. 3125) بون  ميفوة. العريموي  سومير

عمان التعميمية في التواصل مق أوليا  اةمور: دراسة حالوة عموى محافظوة 
السووووووووووومطان قوووووووووووابوس.  جامعووووووووووة  رسوووووووووووالة ماجسووووووووووتير. مسووووووووووقط.

http:/search.mandumah.com/record/963113 
(. متطمبووووات التحووووول نحووووو اقتصوووواد 3128) عمووووى  الصووووادق عبوووودالرحمن عبووووداا

المعرفووة بمؤسسووات المعمومووات السووودانية: دراسووة موون وجيووة نظوور أع ووا  
مووؤتمر مؤسسووات المعمومووات فووي  ىيموة التوودريس بجامعووة إفريقيووا العالميووة.

المممكووووة العربيووووة السووووعودية ودورىووووا فووووي دعووووم اقتصوووواد ومجتمووووق المعرفووووة 

http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0011&page=1&from=
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0011&page=1&from=
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0011&page=1&from=
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7440&page=1&from=
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7440&page=1&from=
http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7440&page=1&from=
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سووووووعودية الجمعيووووووة ال(  التطمعووووووات -اآلليووووووات -التحووووووديات–)المسووووووؤوليات 
 .756-736لممكتبات والمعمومات  

( مدو امتالك معممي المرحمة اصساسية لكفايات اصقتصاد 3126العميمات  عمى )
المعرفووووي موووون وجيووووة نظوووور المووووديرين والمشوووورفين التربووووويين. مجمووووة اتحوووواد 

 .42 -22(  2) 24الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس  
سموك المواطنة التنظيمية وعالقتو باإلبداع  (.3127القحطاني  عبد السالم شايق )

 الطبعة اةولى  دار الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيق. .اإلداري
المقومووووووووووات اةساسوووووووووووية الالزموووووووووووة لموووووووووووتعمم (. 3122القووووووووووداح  محمووووووووووود إبوووووووووووراىيم )

  الجامعة اةردنية  دراسات في العموم التربوية المعرفة. اقتصاد عمى لقامما
 .888-869  49مي 

(. درجوة تووفر متطمبوات اصقتصواد القوامم 3121لم بون محمود )الكاف  حفيظ بن سوا
عمووى المعرفووة فووي جامعووات سوومطنة عمووان وسووبل تطويرىووا موون وجيووة نظوور 
القوادة اةكوواديميين وأع ووا  ىيموة لمتوودريس. ]رسووالة دكتووراه  يوور منشووورة[  

 جامعة اليرموك.
ار ( التعمووووويم الكترونووووي واصقتصووووواد المعرفووووي  دمشوووووق  د:311كووووافي  مصووووطفي )

 سالف.
ترجمووة:  . النووعيتصوميم البحووث . (:312)كريسوويل  جووون و  بووث  شوويريل ن. 

 الفكر ناشرون وموزعون. محمود  دارال وابية  أحمد 
(. صوووووعوبات المتابعوووووة اإلشوووووراقية 3129الكنووووودي  أفموووووي بووووون أحمووووود بووووون سوووووميمان )

اإللكترونيوووة وسوووبل تطويرىوووا مووون وجيوووة نظووور المشووورفين التربوووويين بسووومطنة 
(  3)37 مجموووة الجامعوووة اإلسوووالمية لمدراسوووات التربويوووة والنفسوووية  .عموووان
655-678. 

. صوعوبات المتابعوة اإلشورافية اإللكترونيوة وسوبل (3129الكندي  أفمي بون أحمود. )
مجمووووة الجامعووووة تطويرىووووا موووون قبوووول المشوووورفين التربووووويين بسوووومطنة عمووووان. 

 .678-655(  3) 37  اإلسووووووالمية لمدراسووووووات التربويووووووة والنفسووووووية
http:/search.mandumah.com/record/877905 

( موود ل الووي البحووث فووي العموووم التربويووة واصجتماعيووة  3118)اا عبوود  الكيالنووي 
  عمان : دار المسيرة.

http://0810g5czv.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7440&page=1&from=
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/497346
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/497346
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/497346
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0102&page=1&from=
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دور البوابة التعميمية فوي تطووير أدا  اإلدارة (. 3123المحذور  مكتوم بن سعيد. )
وجيوووة نظووور مووودرا   المدرسوووية فوووي  وووو  متطمبوووات اإلدارة اإللكترونيوووة مووون

رسووووووووووووالة ماجسووووووووووووتير. جامعووووووووووووة مؤتووووووووووووة.   الموووووووووووودارس بسوووووووووووومطنة عمووووووووووووان.
http:/search.mandumah.com/record/786140 

(. اقتصووواد المعرفوووة واتجاىوووات تطوووويره. دار المسووويرة لمنشووور 3126محمووود  أحمووود )
 والتوزيق.

 رةال وو  (. موؤتمر:312) الباطنوة شومال بمحافظوة والتعمويم لمتربيوة العاموة المديريوة
 .عمان سمطنة صحار  :التعميم عمى وأ رىا الرابعة الصناعية

دور المدرسوة ال انويوة فوي تعزيوز (. :312) المطيري  أسما  بنت سمطان بون رافوق
. المعرفة عمى  و  متطمبات اصقتصاد القامم قيم العمل لدو الطالبات في

 .79-62  ص ص :21ع   دراسات عربية في التربية وعمم النفس
(. ت وووومين مفوووواىيم اصقتصوووواد المعرفووووي منوووواىي التعموووويم 3131سوووويف ) المعمووووري 

المدرسوووي م سوووتقباًل بموووا يتووووا م موووق م تطمبوووات اصقتصووواد المعرفوووي بسووومطنة 
  أسةةي   جامعةة -الرتبيةة  بكليةة  العلميةة  اجمللةة عمووان: بحووث عممووي بأسووموب دلفووي. 

47 (2  )497-527. 
/ ينووووووواير 34-31  )(. دافوووووووس: سويسوووووورا3127المنتوووووودو اصقتصووووووادي العووووووالمي )

3127.) 
مووؤتمر ال وووورة (. :312المديريووة العامووة لمتربيووة والتعموويم بمحافظووة شوومال الباطنووة )

 . صحار  سمطنة عمان.الصناعية الرابعة وأ رىا عمى التعميم
 المعرفة مجتمق (. 3118اصجتماعية ) والعموم اآلداب لكمية اةول العممي المؤتمر

 حا وورا العربووي العووالم فووي والمةويووة فيووةوال قا اصجتماعيووة والتحووديات
 .قابوس السمطان جامعة :عمان سمطنة ومستقبال 

 .(:311مؤسسوووة محمووود بووون راشووود آل مكتووووم؛ وبرنوووامي اةموووم المتحووودة اإلنموووامي )
. دار الةريووور لمطباعوووة تقريووور المعرفوووة العربوووي: نحوووو تواصووول معرفوووي منوووتي

 والنشر.
(. 3128مووووم المتحوووودة اإلنمووووامي )مؤسسووووة محموووود بوووون راشوووود لممعرفووووة؛ وبرنووووامي اة

المعرفوووة وال وووورة الصوووناعية الرابعوووة تحميووول نتوووامي مؤشووور المعرفوووة العوووالمي 
 الةرير لمطباعة والنشر. .3128

http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/996513
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/996513
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/996513
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0532&page=1&from=
http://0810g5ch8.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0532&page=1&from=
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(. المنواخ التنظيموي وعالقتوو بواةدا  3126شوي و بنوت سوالم بون محمود )النبيانية  
رسووالة  .الوووظيفي فووي المووديريات العامووة لمتربيووة والتعموويم فووي سوومطنة عمووان

   جامعة نزوو  سمطنة عمان.ماجستير  ير منشورة
(. واقوووق ممارسوووات اقتصووواد المعرفوووة فوووي المووودارس 3127) زيىزايموووة  فا ووول  وووا

الحكوميوووة بمحافظوووة إربووود فوووي  وووو  تطبيوووق برنوووامي تطووووير التعمووويم نحوووو 
  2  ج279اقتصاد المعرفة. مجمة كميوة التربيوة جامعوة اةزىور مصور  ع 

 .612-586ص ص 
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