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:المقدمة 

ى ـلأدت إية داـقتصعنها رؤى ابمتغيرات انبثق ستهلت األلفية الثالثة إطاللتها القد    

حيث أفرزت تكنولوجيا ، فكرا وممارسة النشاط االقتصادي في تغيرات جذرية 

الثورة ل يمثو، الصناعةالزراعة واقتصاد اقتصادامختلفاعن واالتصاالت المعلومات 

خرى بكونه اقتصاد قتصاديات األعن اال ويمتازي ، البشرتاريخ االقتصاد الثالثة في 

، فيما تزداد المعرفة في  باإلستهالك فأغلب الموارد تنفد، قتصاد ندرة وفرة أكثر منه ا

د تصاد المعرفة  بالممارسة واإلستخدام وتنتشر بالمشاركة ، وهذا يؤكد بأن الموراق

قتصاد الكالسيكي الذي اعتمد المعرفي أصبح المورد الحاسم لالقتصاد ، على عكس اال

، واألرض ،ورأس المال ،والعمال ،وهي الموارد األولية ،على عوامل اإلنتاج التقليدية

التقدم على الصعد وى ـلغنواللقوة ن ياـألساسران ااـلمعياا ـهمالمتجددة لمعرفة والعلم اـف

والدولية ة ـــلمحليا

ي ـــة فـــلقائماالتقليدية ة ــلمنهجين اإــفتلك التوجهات العصرية ى ــعلء اــبنو    

في  اوتستلزمه تغير ،لم تعد ذات جدوى في ضوء هذه التوجهات يم تعلـــلت ااـــعملي

سياساتها وأهدافها ومضامينها وبنائها،وفي أدوار معلميهاعلى وجه الخصوص تطوير 

المناهج الدراسية من حيث األهداف والمحتوى والطرائق واألساليب التعليمية وأساليب 

التقويم وترجمتها إلى نشاط تربوي واقعي، بما يمكن المدرسة من تقديم تعليم راقي 

المعلمين من حيث كفاياتهم ووعيهم بمهامهم وإخالصهم في النوعية، إنما يعتمد على 

ن المعلم هو عصب العملية التربوية، والعامل الرئيسي الذي يتوقف عليه أدائها، أل

نجاح التربية في بلوغ غاياتها وتحقيق دورها في إعداد الجيل لمستقبل أفضل . " 

أثرا طيبا في تالميذه، بينما  فالمعلم الجيد حتى مع المناهج االتقليدية ـ يمكن أن يحدث

المعلم السيئ حتى مع المناهج الجيدة ال يمكنه أن يقدم شيئا " 
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" التنمية البشرية" للمعلم على أنه يشكل المصدر األول للبناء  وينظر علماء   

ألمم من خالل إسهاماته الحقيقية في بناء البشر ، لجتماعي الحضاري االقتصادي اال

كلما نجح المعلم في زيادة المستويات  رأس المال البشري "وعبرت عنه نظرة " 

يات التعليمية ألبناء األمم ، كلما ارتفعت معها مستويات المعرفة ، ومن ثم ترتفع مستو

 . (1) جتماعية دخل األمم وتحقق الرفاهية اال

تحدد لياته تجاه المجتمع والتلميذ تون مقدرة المعلم على الوفاء بمسؤوال شك في أ       

كمعلم ، ومن جهه أخرى يتأثر  بمدى استيعابه لمتطلبات المجتمع ، وما يتوقع من دوره

ف المرتبطة بتخصصه ه لدوره التربوي والتعليمي  بمدى إتقانه للمهارات والمعاراداؤ

ختيار من خبراته بما يؤثر به على خبرات ومهارات وقدرته على االنتقاء واال

 لمتطلبات العصرية  .لو ه للمستحدثات التربوية ،ستجابته واستيعاببااآلخرين 

 :ـكلة الــدراســـــة مشــــ

نمطا جديدا من لمعروف أن بات من الت به في المقدمة ...من خالل ما اسه     

المتقدمة ل األلفية الجديدة في الدوبالشكل مع بداية  بدأعلى المعرفة  قائما  االقتصاد 

لم تكن أن المعرفة اليعني النامية الصاعدة على المستوى العالمي . هذا ل والدو

في الحياة ، وإنما الجديد هو حجم تأثيرها في النشاط االقتصادي مستخدمة أو موجودة 

ت لتحديامن ا نمظ حياة اإلنسان عموما ، وما يطرحهوفي جتماعية االقتصادية واال

  ،إلنسانيالصعيد اعلى 

ن ـمالكثير ان ال اوقت ليس بالقصير رفة في العالم منذ المعد قتصاابروز ورغم     

بعيدا بنفسها ى تنأمازالت وفي بلدنا الحبيب  ليبيا  العربي في العالم  يمـلتعلامؤسسات 

 لالنتقال من همية أكبراألل أن المعرفة هي العامتدرك لدولة التي الفا عن هذا المفهوم ،

التقدم ش مسيرة هامعلى نفسها حتما  ستجد إلى الغنى ومن الفقر التخلف إلى التطور 

   االقتصاد المعرفي.  بوابة  في للولوجردم الفجوة المعرفية على  وتجد نفسها عاجز

تقوم بتجويدمنطلقاتها أن الليبية التعليم نظومة التربية ومعلى صبح لزاما  ألذى    

الموكولة لهم دوارألاالنظر في دة اــعرفع من كفايات معلميها بإالوغاياتها وأساليبها  و

وقيادة التغيير في صناعة  على قادرة وليد قدرات بشرية لتلتلك المتغيرات  تجابةــسا

مبدعين منتجين يعرفون كيف  الالزمة لدخول مجتمع اقتصاد المعرفة،مجتمعهم 

 ستمرار .باويتعلمون يتعلمون ذاتيا  ، 
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ضوء المعلم في رات مهامحاولة تحديد في الدراسة تتمحور مشكلة  وعليه فإن    

 عنإقتصاد المعرفة وطرق تنميتها من خالل اإلجابة عصر التحديات التي يفرضها 

 : التساؤالت التالية

 جهها المعلم في عصر اقتصاد المعرفة ؟اماهي التحديات التي يو .1

 جهها في عصر اقتصاد المعرفة ؟االتحديات التي يوما أدوار المعلم في ضوء  .2

تحديات ظل ماهي المهارات المطلوبة من المعلم  ألداء أدواره  المتوقعه  في .3

 عصر اقتصاد المعرفة ؟

تحديات عصر ظل كيف يمكن تنمية مهارات المعلم ألداء ادواره المتوقعة  في  .4

 اقتصاد المعرفة؟ 

 :   أهداف الدراسة 

 منها  :  مجموعة من األهداف  لتحقيق الدراسة  تسعى 

 جهها المعلم في عصر اقتصاد المعرفة االتعرف على التحديات التي يو .1

جههررا فرري عصررر اقتصرراد االتعرررف علررى أدوار المعلررم فرري ضرروء التحررديات الترري يو .2

 المعرفة 

تحديات ظل التعرف على  المهارات المطلوبة من المعلم  ألداء أدواره المتوقعه  في .3

 اقتصاد المعرفة .عصر 

تحررديات ظل التعرررف علررى سرربل تنميررة مهررارات المعلررم ألداء أدواره المتوقعرره  فرري  .4

 عصر اقتصاد المعرفة . 

الوصررول إلررى مجموعررة مررن التوصرريات الترري قررد تفيررد المعنيررين بشررؤون التعلرريم فرري  .5

نهررا أن تسررهم فرري تنميررة مهررارات المعلمررين بمررا تواكررب متطلبررات أشخطررم مررن ضع و

 بما تواكب متطلبات عصر إقتصاد المعرفة . والمعلمين 

 :أهمية الدراسة 

  راسة الحالية أهميتها من اآلتي : تكتسب الد

 :أالهمية النظريةً  أوال ــ

ه غير واضحة لشريحة واسعة من ا مازالت مبادئكونها تناولت موضوعا معاصر .1

المعلمين بليبيا  ، ويتوقع أن تثري معرفتهم من خالل ما تحتويه هذه الدراسة من أدب 

 تربوي يتعلق باقتصاد المعرفة. 
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كون هذه الدراسة من الدراسات الرائدة في هذا المجال, حيث لم تجر أية دراسة  .2

 سب علم الباحثة (حتناولت مهارات المعلمين في ضل إقتصاد المعرفة ) 

ى تتناول  أفاق تأتير يؤمل أن تفتح نتائج هذه الدراسة المجال إلجراء دراسات أخر .3

 .  قتصاد المعرفة بالمعلموتأثر عصر ا

بأداء المعلم  هتمامتمثل هذه الدراسة استجابة لالتجاهات الحديثة  التي تنادي باال   .4

 قتصاد المعرفي .المعاصر في عصر اال

 : همية العمليةأال ثانيا ــ 

 ، يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم    

برامج بالعمل على بناء ال ،التدريب والتطوير ،  وقسم التفتيش التربوي بليبيا  كزاومر

في ت المطلوبة لقيامهم باألدوار على امتالك المهارا ينالمناسبة لتطوير وتدريب المعلم

ستجابة لمتطلبات بناء مجتمع فة بما يسهم في رفع كفايتهم ، ال تحديات اقتصاد المعرظ

 المعرفة وما يستلزمه من تغير .

 :الدراسة منهج 

نظرا  ألن الدراسة  المنظوره ذات منهج نظري تعتمد على البحث في األدب      

الحقائق  النظري السابق، وكذلك المكتبـي المنشور ذي العالقة الستخالص

صف وعلى م يقوي لذالتحليلي الوصفي ا المنهجواالستنتاجات ، فالمنهج المستخدم هو 

قا   وتحليل الدراسات والبحوث لتحديد مفهوم اقتصاد المعرفة قيفا   دصة ولظاهرا

وخصائصه ومتتطباته ، وما يعكسه من تحديات ادت بدورها لتغير دور المعلم ليكون 

المعلم  راتعلى مهالوصول إلى استنتاجات تسهم في التعرف واعلى مواجهتها ، اقادر

 تنميتها .ق طرقتصاد المعرفة وا في ظل عصر

 : محددات الدراسة

دوار المعلررم فرري مراحررل دورة المعرفررة يررد أسررة علررى تحداردلالباحثررة فرري ا تقتصرررس   

بهرا ،  للقيرام، وما تتطلبره هرذه األدوار مرن مهرارات  وتحدياته، اقتصاد المعرفة  بعصر

     وهذه المراحل

 توليد المعرفة  .1

 نشر المعرفة .2

 توظيف المعرفة.  .3
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     :مصطلحات الدراسة 

 : سةارتعرف الباحثة في هذه الد

نتراج المعرفرة لك العصرر الرذي يقروم اقتصراده علرى إ: هو ذ عصر اقتصاد المعرفة -1

الرقميررة وتنظيمهررا ونشرررها فرري مجرراالت الحيرراة كافررة مررن خررالل اسررتخدام التقنيررة 

 . وتوظيفها لخدمة اإلنسان وتحسين مستوى حياته

يرم  فري لتعلمرن اغراضره التربويرة أليحقرق لمجتمع اقامة أالخبيرر الرذي هو : المعلم  -2

يتصرف بصررفات ن وألعمله الضرررورية ئية دااألمهرارات لان يمتلررك أ بردالبنائره ، وأ

 بها .   يقوم لتي الصعبة اللمهمة تؤهله خاصة 

مـن الوظـائف والمسرئوليات المخططرة والمنظمرة التري يتوقرع أن  : مجموعـةلدورا -3

ضل تحرديات عصراقتصراد في لمجتمع من التعليم ا يقوم بها المعلم لتحقيق أهـداف

 .المعرفة

األنشرطة في الدراسة الحالية وتشرمل االقتصاد المعرفي : ضروءالمعلم في مهارات  -4

درجرة عاليرة مرن اإلتقران ، وتسرتلزم المعلرم بيؤديهرا لتي الفنية واإلدارية واالمهنية ا

للقيررام بررأدواره المختلفررة فرري توليررد المعرفررة ، ونشرررها وتوظيفهررا بعصررر اقتصرراد 

 المعرفة 

  : إجراءات الدراسة

  :  لقد تم وضع تأطير منهجي إلشكالية الدراسة عند التنفيذ من خالل

المقدمررة، مشرركلة الدراسررة وأسررئلتها،أهداف الدراسررة،  : ، ويشررمل مرردخل عررام  –

   الدراسة منهج أهمية الدراسة، 

 .حدود الدراسة ، محددات الدراسة ، التعريف بالمصطلحات 

  :اإلطار النظري للدراسة ويشتمل  –

: ركائز االقتصاد  على هيمي لعصر اقتصاد المعرفة واشتملطار المفااإل -أوال        

عصر اقتصاد المعرفة ، دورة المعـــــرفة في عصر اقتصاد المعرفي، خصائص 

 فجوة المعرفة  المعرفة،

 الدراسات السابقة في متغيرات الدراسة  -ثانيا  

 تساؤالت الدراسة  اإلجابة عن ـــ
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 اإلطار النظري للدراسة

 : اقتصاد المعرفة طار المفاهيمي لعصروالً ــ اإلأ

قام ماكلب حيث  االقتصادي  يد اقتصاد المعرفة إلى الخمسينيات على تعود  بديات     

خرى من أنواع على أتعتمد ت ساالدراحينما كانت  المعرفة نتاج إبدراسات على 

  (2) بمنتجات المعرفة ضعيفا آنداك .االهتمام كان وقد ، المنتجات 

في  األدب المتنوع ثبت وجود االقتصاد المعرفي مصطلح  أن  إلى يشير بيترلىو    

 كانالستيناتبداية ركر وفي يسمى بتنبؤات دفيما 1959عام عاما  ؛ حيث بدأ  50مند 

في ما أ، ودورها في االقتصاد الحديث التربية في أهمية المعرفة ول من نظر أوماكلب 

نتشاره ايستند العالمي  على أن االقتصاد المعرفيأكد سايمون مارجنسون  1997عام

يضابرز وفي التسعينات أ، المعلومات تكنولوجيا إلى باإلضافة تصاالت جديدة ، على ا

بأنه االقتصاد المعرفي ؛ حيث يتميز االقتصاد المعرفي واالقتصاد التقليديبين الفرق 

ويستخدام  ، لمعرفة، متأسس على االحدود يتجاوز و، المسافات ، يلغياقتصاد وفرة 

  (3) س مال معرفي ثمينرأالبشري ك العقل

وقد ظهرت اآلارء متعددة في تعريف االقتصاد المعرفي إال أنها في جوهرها    

واحدة، ومن أهم تعريفاته كما جاء في برنامج األمم المتحدة إلنمائي االقتصاد المعرفي 

بأنه : "نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجاالت النشاط المجتمعي، 

والسياسة، والحياة الخاصة وصوال  لترقية الحالة  االقتصادي، والمجتمع المدني،

اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية اإلنسانية باطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات 

 البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية على مختلف القطاعات اإلنتاجية.

لمة وانتشار الشبكات مما أما فيما يتعلق بمحفزات االقتصاد المعرفي فتتمثل في العو

 للجميع. تهاأدى إلى زيادة انتقال المعلومات بشكل أسرع وإتاح

من لما له التعلم على ل الذي يركز اقتصاد عالمي للمستقببأنه البنك الدولييعرفه و   

  (4) المعرفةنتاج نساني   والبحث في إاإلستثمار لالة ساسية  كوسيلأهمية أ

إنه االقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة الخضيري، وفيما يراه    

والمشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها وابتكارها  وانتاجها بهدف تحسين نوعية الحياة 

بمجاالتها كافة من خالل اإلفادة من خدمات معلوماتية ثرية، وتطبيقات تقنية متطورة، 

إلحداث  حث العلميس مال معرفي ثمين وتوظيف البرأواستخدام العقل البشري ك

  (5)مجموعة من التغيرات اإلستراتيجية في طبيعة المحيم االقتصادي  وتنظيمه
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( أن االقتصاد المعرفي تعبير يستخدم في عصرنا الحاضر 2011ويرى الحمود  )    

إما في معرض الحديث عن االقتصاد المركز  في إنتاج وتوليد  وإدارة المعرفة 

قتصاد ذي األساس المعرفي وهذا األخير هو المعنى ونشرها، وإما في معرض اال

  (6. )األكثر استخداما    . ويعني المعرفة من أجل إنتاج فوائد اقتصادية

أنه في ظل التحوالت والتغيرات الطارئة ، (2005 )بينما يرى عبد الخالق فاروق      

كالهما في رفة فال يوجد فرق بين تعبيري اقتصاد المعرفة واالقتصاد القائم على المع

تشغل المعرفة بكل أشكالها وتجلياتها من تكنولوجيا وبحوث وأعمال ذهنية مساحة 

    (7)أوسع وأكبر من حيث العمق والحجم.

 :  ركائز االقتصاد المعرفي

ركائز   ، إلى اربع(2005)يستند االقتصاد المعرفي في أساسه كما يرى الصمادي  

 (8)وهي على  النحو التالي

لروابم  التجارية مع المؤسسات االبتكار)البحث والتطوير:( نظام فعال من ا .1

وغيرها  من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية  األكاديمية

 ها مع االحتياجتات المحلية.تواستتيعابها وتكيف

حيث  وهي من االحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية التعلم  :  .2

بداعية أو رأس المال البشري  ن توفر اليد العاملة الماهرة واإليتعين على الحكومات أ

القادر على اإلدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل وتنامي الحاجة إلي  دمج 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  فضال عن المهارات اإلبداعية في المناهج 

 الحياة. التعليمية وبرامج التعلم مدى 

البنية التحثية المبنية  على تكنولوجيا المعلومات واالاتصاالت  :التي تستهل نشر  .3

وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع االحتياجات المحلية، لتتدعم  النشاط 

 االقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافةعالية.

قوية تستتطيع توفير كل األطر  الحاكمية الرشيدة :والتتي تقوم على أسس اقتصادية .4

كل ما  وتشمل هذه السياساتإلنتاجية والنمو ، لزيادة ا القانونية  والسياسية التي تهدف

جعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض  هدف إلىي

التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة .
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على نشر المعلومات واستمارها باإلضافة  أساسيا ااعتماد ويعتمد اقتصاد المعرفة   

لمؤسسات التعليمية يعتمد كثيرا على جمع المعرفة  اجاح توليتدها طبعا، فن إلى

واستعمالها في برامج ا نتاجية وتوليد سلع وصفات جديدة، وقد أصبح  االقتصاد يقاد 

من قبل سلسلة هرمية من شبكات المعرفة التي تتغير فيها المعلومات بمعتدالت 

ات وىشبكة سريعة، وهناك  أنواع عديدة من الشبكات المعرفة مثل شبكات الجامع

مراكز  البحوث، وشبكات مؤسسات المعلومات كالمكتبات ودور النشر ومراكز  

التوثيق، وشبكات الصناعات المختلفة وغير ذلك من الشبكات، وأصبح  المجتمع الذي 

 را  عن الركب اإلقتصادي العالمي ال يعتني بتشبيك مؤسسات المعرفة مجتمعا متأخ

 : خصائص عصر اقتصاد المعرفة

 المعرفة كالتالي : اقتصاد يمكن تحديد أهم الخصائص التي يتميز بها مجتمع 

 قتصادية : يتميز اقتصاد مجتمع المعرفة بظهور مفاهيم وقواعد الخصائص اال

ستخدام الواسع وآلياته ومهاراته ،وإزداد فيه االجديدة ، فقد تغير مفهوم العمل 

على عمال المعرفة القادرين على عتماد القتصادي، واالللتكنولوجيا في المجال ا

اكتساب المعرفة وتحمل المسؤولية وحل المشكالت ، والتغير المتسارع والمستمر 

للمنتجات واألساليب واألدوات ، كما يتميز اقتصاد مجتمع المعرفة بالعالمية وغياب 

  . (9)الفواصل الزمنية والمكانية 

  المعرفة بالكثافة األتصالية ، والتقدم الخصائص التكنولوجية : يتميز عصر اقتصاد

ختراع ، والجاهزية الشبكية في اإلنجاز التكنولوجي ، وبراءات االالتكنولوجي ، و

  (10)البنية التحتية للمعرفة ، واستخدام وسائل اإلعالم والذكاء المعلوماتي

 الخصائص الثقافية : ينظر في عصر اقتصاد المعرفة إلى التنوع الثقافي على أنه 

مصدر إنماء للمعارف، كما يرى أن المحافظة على قيمة الثراث غير المادي وسيلة 

عزيز طرق حمايتها ، كما للتشجيع على الحفاظ على المعارف المحلية واإلصلية ، وت

ندماج بين حقول المعرفة المتعددة ، ويدعم الثقافة التي تبدع وتجدد ، من يتسم باال

كما تتسم تقنية المعلومات في بلورة  ،(11)المستقبل خالل إثارة التفكير بأنواعه في

الثقافة اإللكترونية في عصر إقتصاد المعرفة ،مما يزيد من عمليات التالقح الثقافي بين 

المجتمعات، خاصة ثقافة المعرفة التي تحفز على اكتساب المعرفة وتوظيفها ، والسبل 

  (12) .الفاعلة لنشر المعرفة
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 : إن المجتمع في عصر اقتصاد المعرفة  مجتمع افتراضي  الخصائص اإلجتماعية

أكثر منه مجتمعا واقعيا محسوسا ،  تبرز فيه صفات العالمية ، والبعد اإلنساني يعطي 

لهذا المجتمع تجدده واستمراريته ، فالمعرفة في األصل قدرة إنسانية ، وهو كذلك 

عاون والعمل لتمجتمع تشاركي يتشارك أفراده في صناعة المعرفة من خالل ا

فرادهذا المجتمع على اختالف طبقاته بالتعامل مع المعلومات الجماعي ، كما يتسم أ

  (13)على مستويات متعددة 

 لمضامين الخصائص السياسية : للمجتمع في عصر اقتصاد المعرفة بعض ا

برزها انتشار الديمقراطية ، وزيادة المشاركة السياسية والمظاهر السياسية ، من أ

هتمام بحقوق في تقرير مصيرها ، والتعبير عن إردتها بحرية ، وكذلك اال عوبللش

اإلنسان ، كما أن القوة لم تعد بالسالح أو الثورة المادية ، بل أصبحت المعرفة 

المتجددة القادرة هي القوة ، وبالتالي ظهرت أسلحة وأساليب جديدة في الحرب 

ي تعمل على أساس تقليص تدفق اصطلح على تسميتها " حرب المعلومات " والت

المعلومات ،ومنع الوصول للخدمات ،وكشف األسرار والتالعب  بها من قبل 

 . (14)المخترقين

  عاله من  ز عصر اقتصاد المعرفة بكل ماعرض أيتمي :الخصائص التربوية

على فيها،  والتي أضفت بظاللها  وغيرها مما اليسمح المجال لإلطالةخصائص 

والبنية  ، وأدوار المعلم والمتعلم ، وماهية التعلم ومضامينه ، وغايتهامفهوم التربية 

 . التنظيمية للمؤسسة التعليمية وعالقتها بالسياق العام محليا وعالما

لثقافة وممارسات اآلباء الحياتية إلى جيل لفلم تعد التربية هي عملية النقل اآللي      

ناء يتم من خاللها تزويدهم بالقدر المناسب األبناء فقم ، بل أصبحت عملية تهيئة لألب

من الرؤى واألفكار وأنماط السلوك الالزمة في العيش في مجتمع دائم التغير في 

أنشطته وعالقاته  سريع التأثر بما يجري خارج حدوده ، لقد بات البعد العالمي في 

جهة إلى التربية يقف على قدم المساواة مع البعد المحلي ، وأصبحت التربية المو

 المستقبل مطلبا أساسيا لكل من التربية التراثية والتربية اآلنية .

ولم يعد التعلم غاية في حد ذاته بل صار وسريلة الكتشراف العرالم وبنراء القردرة علرى     

فهم عالقاته ، والتعامل مع متغيراته من خالل مزيرد مرن الرتعلم مردى الحيراة ، كرذلك لرم 

التنفيررذ الحرفرري ألجررزاء المررنهج ومفرداترره ، أو توصرريل يعررد دور المعلررم يقتصررر علررى 

المحترروى المعرفرري مررن المررنهج إلررى أسررماع المتعلمررين وعقررولهم ، حيررث انتقررل محررور 

الردارس ، ومرا لديره مرن  شخصرية الدراسة إلى   االرتكاز في العملية التعليمية من مواد
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معارف ومهرارات وقريم استعداد وقدرات ، وما يتطلبه النمو الكامل لهذه الشخصية من 

اتي ، وتزايد  بعصر اقتصاد المعرفة أهمية التعلم مدى الحياة ، والتعليم الذ واتجاهات .

ستقصاء ، وتكوين منظمات التعلم لتخريج عمال المعرفة، وبروز الحاجة إلى مهارة اال

  (15)اتقان الجودة وإدارة الجودة الشاملة في المؤسسسات التعليمية و

  : المعـــــرفة في عصر اقتصاد المعرفةدورة 

قتصاد العالمي الناتجة عرن دخرول المعرفرة ، في ظل التغيرات المتسارعة على اال      

ت ركران اقتصراد المعرفرة ، وأصربحالمعلومات واإلتصاالت كل ركن من أوتكنولوجيا 

 قتصاد الحديث .حجر الزاوية الذي يركز عليه اال

نتشرت إلى عقول الناس في كل أنحراء العرالم رت من الحجز واوم تحرفالمعرفة الي     

المولررردة فررري البدايررة لمرررن ولررردها واكتشرررافها  ، فكمررا يقرررال أن الحصررراد  األول للمعرفررة

حصرادها بعرد  ذلرك مرع األقردر  اليستمر ألن المعرفة تنتشر ليتناسربهذا رها ، وابتكوا

كل أفضل ومردود أعلى .   وإذا ستخدام الصحيح ، واإلفادة منها بشعلى استخدامها اال

 حاولنا تصور منطقي بسيم لتسلسل دورة المعرفة فإننا نجد أن الدورة ثالث مراحل  

 :مرحلة توليد المعرفة   أولها ـــ 

في هذه المرحلة يتم استخراج وإضافة معاراف جديدة إلى رصيد المعرفة القائم ،       

إنها الممارسة العملية  (16)مبارك  يقصد بمفهوم توليد وإنتاج المعرفة ، كما يوردها

وضوابم يتوصل بها إلى استخراج ، أو   نظمة  والمبينة على قواعد  ومبادئالم

بداع أفكار ، ومفاهيم ، وآراء ، ونظريات ، ، أو إياغة ، أو تطوير، أو تنظيم ص

 ومناهج وأدوات ، وأساليب ووسائل  .

إنتاج وتوليد العرفة المرحلة  مرحلة (17)ويعد برامج اآلمم المتحدة اإلنمائي      

كتساب المعرفة  في أي مجتمع ،  والمدخل األوسع ، إن لم يكن الوحيد ، األرقي من ا

العالمي ، بإعتبار إن إنتاج المعرفة ينطوي على امتالك لولوج مجتمع المعرفة 

ة الذي يغترف منه المجتمع المعني  القدرة على اإلضافة إلى رصيد المعرفة اإلنساني

 البشر جميعا  

 مرحلة نشر المعرفة : ثانيها ـــ

في هذه المرحلة تتاح وتشاع المعارف المتوافرة من المصادر المعرفية المختلفة ،       

تعد عملية نشر وتقاسم المعرفة من وجهة نظر تقرير منظمة األمم المتحدة للتربية و
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ت والقيم في مجتمعات المعرفة ، اعتبار األساس للممارسا جرح (18)والعلم والثقافة

ن تقاسم المعارف واسطة لترويج روح المبادرة والفضول والتبادل والتعاون ، أ

 لالستقالل الذاتي .    اومصدر

  : مرحلة توظيف المعرفة ـــ ًآخرها

تعد هذه المرحلة ثالث مراحل دورة المعرفة ، ويقصد بها استخدام المعرفة        

وتفعيلها ، فبقدر استخدام المعرفة في تنظيم األعمال ، وتسخير الوسائل ، وحل 

المشكالت تكون كفاءة األعمال ، ويكون مردودها وفوائدها المرجوة ، فقوة المعرفة 

وتوظيف المعرفة يرتبم بالجانب  (19)ي من توظيفها بكفاءة في شؤون الحياةتأت

التطبيقي للمعرفة المميز للحقبة الحالية من تطور اإلنساني ، باعتبار أن بقاء المعرفة 

نظرية دون جوانبها التطبيقية يفقدها مصدقيتها ، ويطرح عنها عامل النماء والتطور 

ها وفعاليتها ، ومن ثم قوتها ، وربما قدرتها على الذي يكلفه التطبيق ، من كفاءت

 .(20)البقاء

رفة وكذلك استخدامها ، وتغذي محطات دورة المعرفة بعضها بعضا  ، فنشر المع    

ديان إلى ظهور مصادر جديدة لتوليدها ، وتوليد المعرفة يتطلب نشرها وجعلها يؤ

  (21)متاحة للجميع

وبالقراءة المتمعنة للمراحل الثالث السابقة ، يمكن أن نالحظ أن العالقة بينهم     

عالقة تبادلية ، فتوليد المعرفة يتطلب نشرها ، ونشر المعرفة وتبادلها مع األفراد 

يشجع على توليد معارف جديدة ، كما يتطلب توليد المعرفة تفعيلها وتوظيفها في جميع 

توظيف المعرفة من شأنه أن يكشف عن جوانب جديدة تسهم في المناشم المجتمعية ، و

توليدها معارف حديثة ، كما يساعد نشر المعرفة وتشاطرها على عملية توظيفها في 

تلك البيئة المالئمة إليصال  وتوظيف المعرفة بحد ذاته قد يهيئ حل جميع القضايا ،

 المعارف لألفراد المجتمع .  

 :فجوة المعرفة    

تقدمة المعرفية بأنها الفجوة بين الدول النامية والدول الم يمكن تعريف الفجوة       

، بل إن الفجوة المعرفية هي تلك  (22)متالك التكنولوجياليس فيما يتعلق بالمعرفة وا

الهوة بين من يملك المعرفة ومصادها ويعمل على توليد المعرفة  وتوظيفها في جميع 

ض التنمية المناشم المجتمعية ومن اليملكها وال يملك القدرة على استغاللها ألغرا

بل  عاله ليست امتالك التكنولوجيا والمعرفة فحسب ،الشاملة ، القضية كما أسلفت أ
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تفادة منها في س وخزنها وإسترجاعها  وتطبيقها لال القدرة على إنتاجها ، وتوليدها

ستراتجية التي تؤتر على أداء المؤسسة ، والخطورة تكمن في أن اتخاد القرارات اال

 الفجوة في خلق المعرفة هي أكبر بكثير من فجوة المعرفة ذاتها. 

فتقار للمهارات األساسية على الصعيد فجوة المعرفة تقوم على فكرة الال إذن    

النظري والعملي للتعامل مع تدفق المعرفة  ، و نقص الخبرة  في إدارة المعرفة  يؤدي 

المؤسسات واألفراد على  يعاب المعرفة المتوافرة لدىإلي ضعف القدرة على است

 النحو المطلوب 

ل إلى مجتمع المعرفة ن أفضل طريق للتحوفي أ (23)عليوتتفق الباحثة مع ما يراه   

في عصراقتصاد المعرفة والعمل على ردم الفجوه المعرفية  هو اهتمام المجتمع بدورة 

المعرفة ، بحيث يوفر البيئة المنسبة لتفعيلها وتنشيطها وزيادة عطائها ، بما في ذلك 

البيئة التقنية الحديثة في إطارها العام ، وبيئة تقنيات المعلومات على وجه الخصوص 

، والسعي في كل الصعد، بشكل يسهم في تطوير إمكانات اإلنسان ، وتعزيز التنمية 

 بناء حياة كريمة ألفراد المجتمع نحو 

ولما كان المعلم من أهم عناصر العملية التعليمية لبناء مجتمع المعرفة والتحول له ،   

لمعلم في ا نظرا للدور لذي يقدمه في التنمية البشرية ، سعت الدراسة لتوضيح دور

 دورة المعرفة بعصر اقتصاد المعرفة .

 الدراسات السابقة في متغيرات الدراسة  -ثانياً 

بأدوارالحديثة للمعلم وبمهارته لتنفيذ المرتبطة  السابقة من كثرة الدراسات بالرغم     

االقتصاد متطلبات  بتوظيف اسات المرتبطة رالدإال أن ، عام بشكل هذه األدوار 

في وبمهارته لتنفيذ هذه األدوار المعلم بأدوار عام وبشكل العملية التعليمية المعرفي في 

األنظمة في  موضوع جديدذاته  بحدوالذي هو بشكل خاص  فيلمعرااالقتصاد   ضوء

استعراض بعض المفيد ا، ولعله من.  جدامحددة زالت ما العالمية والمحلية التربوية 

 :الدراسات هذه 

فقد  (24) م( 2004: )عبداللطيف حسن حيدر ،  األدبيات تأتي دراسةوأول هذه ـ    

هدفت إلى استخالص األدوار الجديدة التي يفرضها مجتمع المعرفة على مؤسسات 

التعليم في الوطن العربي بمستويتها العام والجامعي، وعرضت للحديث عن خصائص 

ل المؤثرة في بناء هذا ، وأضهرت كيف أن التعليم يشكل أهم العوامالمعرفة مجتمع 

المجتمع ، وكشف النقاب في الوقت ذاته عن أبرز أوجه القصور الحالية في مؤسسات 
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التعليم في الوطن العربي لمواكبة مجتمع المعرفة . واستخلصت الدراسة األدوار 

الجديدة التي ينبغي أن تلعبها هذه المؤسسات في وطننا إلعداد المتعلمين القادرين على 

 . م مع مجتمع المعرفةالتوائ

إلى ضرورة التخلص  (25) م(2012)محمود عبدالحميد عساف ،  سةوانتهت درا ــ

فورا  من النموذج النمطي في تنفيذ المناهج ليحل محله نموذج الفروق الفردية ، 

والمطلب الشخصي للمتعلم ، والذي يحقق التنوع والتفرد ، ويدرب الطالب على 

المعرفة ، ، ودعت الدراسة  جديدة تتفق ومتطلبات مجتمعإستخدام مصادر تعليمية 

وأساليب تدريسية متنوعة من  لى تدريب المعلمين على استخدام تقنيات حديثةكذلك إ

ن يتمكنوا من تنمية المهارات العليا في التفكير لدى الطالب ، وتكوين اتجاهات أجل أ

 يجابية لديهم نحو التعلم المستمر .ا

ن الكفايات تؤكد أ (26) م(2010،  العنزي )بشير خلف دراسة في حين أن ــ    

لتزام لمي المتميز ، واالالضرورية لمعلم المستقبل تتمثل في : إإلعداد النظري والع

بقواعد المهنة األخالقية ، االستعداد الطيب لخدمة المجتمع المحلي والتواصل معه ، 

 .  وأخيرا  إجراء البحوث العلمية

تقديم  (27) ه (1434)عقيلة محمد موسى ، الطاهر الحنان ،  دراسة ستهدفت ــ وا 

تصور مقترح لتطوير كفايات معلمي اللغة العربية والتاريخ في ضوء متطلبات مجتمع 

المعرفة ، وكذلك الوقوف على اتجاهات المعلمين نحو تطبيق هذه المتطلبات ،عالوة 

ا الكفايات وفقا  لمتطلبات على رصد المعوقات التي تحول دون تحقيق تطوير هذ

 مجتمع المعرفة .

 :   استخالص ما يليالسابقة يمكن  اساتعرض الدرمن خالل    

بالغة لدى كثير شكل موضوع االقتصاد المعرفي وأثره في الواقع التربوي أهمية      

من  استخالصهوفي ضوء ما تم من الباحثين في مختلف الدراسات واألبحاث العربية ،

بإجراء هذه الدراسة مستفيدا  من تلك الدراسات في  ثةالباح متقا، لسابقةالدراسات ا

يد تحدمن الدراسات المنفردة في وهي أسئلتها،  وصياغةبلورة فكرة الدراسة الحالية 

اقتصاد  دوار المعلم في : توليد المعرفة ، ونشر المعرفة ، وتوظيف المعرفة ، بعصرأ

ها بحسب علم الباحثة واطالعها من مهارات للقيام بالمعرفة ، وما تتطلبه هذه األدوار 

. 
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 : تساؤالت الدراسة األجابة عن 

ما التحديات التي يواجهها المعلم في  عصر  ـــ األول التساؤل اإلجابة عن 

 ؟اقتصاد المعرفة 

تلقى على المعلميين  العديد من  هإن طبيعة عصر اقتصاد المعرفة وخصائص    

التحديات والمطالب وبخاصة في دول العالم الثالث، ومنها الدول العربية، منها ما هو 

ماثل للعيان وصارت تؤثر بقوة على تلك النظم التربوية، دون استجابة حقيقية لتلك 

يتوقع  التحديات، أو في غالب األحوال شكلية، ومنها ال يزال في طور التشكل، والتي

لذا على تؤثر على دور المعلم ومهامه أن تشتد قوة تأثيرها على النظم التربوية ،و

وجة ، ومن أهم هذه التحديات كمل على أة ترسال ن أداءيتمكن مالمعلم أن يعيهاحتى 

 اقتصاد المعرفة : في عصرمعلم الالتي تواجه 

 :همها والً ـــ التحديات العالمية ، ومن أأ

لقد أحدثت ثورة االتصاالت الثورة المعرفية والتطور التكنولوجي :    .1

ا، وبدأت القيم النسبية للمعرفة  وتكنولوجيا المعلومات ونظمها تغييرات واسعة ومهمة جد 

إلى   (28) ويشير التل آخرون تبرز في مجتمع عالمي يتوجه نحو االقتصاد المعرفي،

والمكتشفات المعلومات  فالمعارف والتغير يعيش في وسم اجتماعي ذائب أن المعلم 

وبالتالي  . المؤسسات االجتماعية والتربوية المستقبلية ـل التحديات لعمأكبرشكلت 

الذي لم يعد مطلوب ا منه االكتفاء بنقل لمواجهة هذا التحدي تزايدت أعباء المعلم 

المطلوب منه تنمية بل أصبح  ،ن فحسبلتقنية بإتقاالوسائل ام استخدالمعرفة للمتعلم، وإ

قدرات المتعلمين على الوصول للمعرفة من مصادرها المختلفة، وكذلك االستثمار 

األمثل للمعلومات من خالل البحث عن الطرق الفعالة معها لتحقيق أقصى استفادة 

، من المعرفة بناء ي آليات ـر فـه وإعادة النظوتطويره التعلم الذاتي  وتشجيع  ممكنة.

، ومواكبة التطورات المتالحقة في تقنيات المعلومات لتقنية البيئة اتصميم خالل 

أننا بحاجة  (30)عندما قال : داود وهذا ما أكده  ،(29) والتعامل معها بكفاءة ومرونة

  .نسان الذي تعلم كيف يتعلم إلى إيجاد اإل

يعد تحديا  هذا األمر العلوم  المختلفة : مجاالت البحث العلمي في تطور  .2

بويين الذين يسعون الي تنشئة األجيال بما يواكب تطلعات والترالعلماء و كبيرا للباحثين 

التنمية دراستها إلى تقرير في  (31)وتشير الشرعيل . العصر وطموح المستقب
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يشكو من ضعف ث العلمي في البلدان العربية ـن البحإالقائل  2003اإلنسانية العربية

المعلومات مثل ثقافة المتقدمةالحقول ي ـاب فـوغياألساسية البحث في مجاالت 

 .  من انخفاض اإلنفاق عليه ني كذلك ايعو، وغيرها

وتطوره يمثل البحث العلمي ظل غياب إستراتجية بحثية للدول العربية سيظل وفي     

سها المؤسسة التربوية التي يمثل رألة وعلى مام تطور مؤسسات الدوة أـوعقب تحديا  

في جديد كل على مطلعا   يكون على المعلم أن لهذا ينبغيو، األساسيةكانها أرأحد المعلم 

 العلمية والدراسات الميدانية.األبحات ميدان 

تمثل تحديا  : فالعولمة الهويةعلى وأثرها العولمة في عصر اقتصاد المعرفة  .3

، وأصبح الوعي بهذا التحدي وغيره من التحديات العولمة أمرا  إلزاما  لجميع ثقافيا  

تعد المدرسة من أكثر المؤسسات المجتمعية  جتمع ، وأكثر إلزاما للمعلم ، إذأفراد الم

العولمة ومحاولة  التي تعد األفراد لمواجهة التغيرات التي يتعرض لها المجتمع في ظل

لذا يتطلب على المعلم في  ، (32)الطالب على شكل أنماط سلوكية عملية ترجمتها لدى

هذا العصر أن يكون ذا طبيعة خاصة لمواجهة العولمة الدولية وإذابة دورها ، 

لطابع القومي أثناء إدخال التكنولوجيا في التعليم وفي تنفيذ الدروس اوالحافظ على 

لسلبي  األثر اإلى  (33)ويشير الخضري ما هو مستحدث وجديد ،  وعند تعليم  كل

تغييب ية ـالهوية الشخصتغييب على الثقافة في في عصر اقتصاد المعرفة للعولمة 

وحتى يمكن االستفادة  من وسائل االتصال ، والحضارة الوطنية المحلية  الثقافة 

فإن نحو مجتمعه ، الطالب شعور تعميق الدور األساسي في يلعب ذي ـالمعلم اللتثقيف 

يستطيع الفهم والثقافة العالمية لكي مستوى من إلى يصل على المعلم أن يفرض ذلك 

 هدفين أساسيين مع طالبه  لتدعم هوية وثقافة مجتمعه وهما:تحقيق 

أو نغالق يعني ذلك االوال  دعم الهوية الثقافية للمجتمع العربي واإلسالمي ،أ . 

العربية اإلسالمية ثقافة فالثقافة خرى  الثقافات األمع ل ورفض التفاعالتقوقع الثقافي 

فقد صنع العرب واحد من أهم موجات ،مند القدم ة ـالثقافات العالميمنفتحة على

 وهداة  تجارا  المعمورة شتى بقاع ى ـإلخرجوا نساني عندما في التاريخ اإل "العولمة "

المجتمع العلمي من أهم مسؤوليات نظام للتعلم ومنظومة ل عن المعرفة .  ولعوباحثين 

، ثم أوال  ع  ـأفراد المجتمرأسه معلم المستقبل هو إقامة عالقة متوازنة بين وعلى 

 جية    على المجتمعات الخارنفتاح اال
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شرح الخطم الوطنية والقومية لتعزيز األفكار والقيم اإليجابية السائدة في ب. 

 يكون أن على المعلم أن وهذا يعني ، المناسبةالعالمية الثقافات واألفكار ومجتمعاتنا 

مدى ظاهرة التوظيف انتهاء   (34)بهذا  للتعامل معهام واإلدراك ـالفهمن على قدر 

لدى واحد في عمل استمرار الفرد عهد سيشهد عصر اقتصاد المعرفة انتهاء  -الحياة :

 الكثيرين سيضطرون أن سنجد ، بل العمليةحياته  طيلة مؤسسة واحدة أو شركة 

، سنوات خمس أو مستمرة كل ثالث بشكل عملهم وظائفهم ومهنهم أماكن لتغيير 

تمتد طوال الحياة في أوقات وأماكن متعددة ربية المستدامة التي للت وستكون الحاجة 

ب كتساالتي تمكنه من امن فرص التعلم دة إلفاوا خارج حدود المدرسة النظامية

ء قاءعلى البوتمكنه المختلفة  لمواجهة المواقف الحياتيةتؤهله بشكل عام التي الكفايات 

مراعاة لذا على المعلم ل والتعايش مع اآلخرين .، أو االنتقال لوظيفة أفضفي الوظيفة

ويمتلك متطلبات العصر  إلىتستجيب لثالثة جوانب لتحقيق التربية المستدامة و

 :لمواجهة تحدياته األدوات

لمعرفة: والذي يتضمن كيفية البحث عن مصادر المعلومات وتعلم كيفية التعلم التعلم ل - أ

 لإلفادة من فرص التعلم مدى الحياة.

التعلم للعمل: والذي يتضمن اكتساب الكفايات التي تؤهله بشكل عام لمواجهة  - ب

 المواقف الحياتية المختلفة، وانتقاء مهارات العمل.

يتضمن اكتساب لمهارات فهم الذات التعلم للتعايش مع اآلخرين: والذي  - ت

واآلخرين، وإدراك أوجه التكافل فيما بينهم، واالستعداد لحل النزاع، وإزالة الصراع، 

 وتسوية الخالفات.

غلب الدول لتمهين التعليم في عصر اقتصاد المعرفة ، تتجه أ : تمهين التعليم .5

مهنة ترقى لمصاف المهن وتتمثل تلك الثورة في اتخاذ السبل الكفيلة بجعل التعليم 

المرموقة والمتميزة في المجتمعات العربية كالطبيب والمهندس، ويرتبم التمهين 

توجهت معظم وقد  بأنظمة ضمان الجودة ومعاييرها  ومواصفات أداء للمعلمين ،

لى تحديد السلم الوظيفي للمعلم بخمسة مستويات ويعتبر درجة معلم النظم العالمية إ

جات في السلم الوظيفي والترقية من درجة الى درجة تتم وفق خبير أعلى الدر

مستويات الخبرة واألداء وبرامج التدريب التي يحصل عليها المعلم  ولكل مستوى من 

مستويات مؤشراته التي تعكس المعايير الخاصة به، كل هذا حتم علي المعلم  أن يقوم ال

ة فاعليته، واالستخدام المتقدم بتطوير أدائه من أجل رفع كفاءته اإلنتاجية وزياد
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للتكنولوجيا، والتحول إلى المصمم المحترف لبيئة التعليم وأدواتها ، وذلك لكي 

 ستجيب إلي متطلبات ومعايير أداء الجودة.ي

ا الحياة متتميز به المجتمـع الطالبـي والتعقـد اللذين التنوع المتزايـد فـي .6

ل مع التنوع في الطالب والتعقد الذي تتميز : إن المعلم يحتاج إلى أن نتعام المعاصرة

به الحياة المعاصرة بأسلوب علمي وبما يتفق مع االتجاهات الجديدة. فمثال  من أهم 

أن لدى كل فرد نصيبا من الذكاءات  مالمح نظرية الذكاءات المتعددة لجاردن

األمر الذي  المختلفة، وأنه يمكن تنمية هذه الذكاءات واالرتقاء بها إلى مستوى مناسب،

يتطلب من المعلم تنمية هذه الذكاءات لدى تالميذه وطالبه. هذا إضافة إلى األنواع 

 ويستلزم األمراألخرى من التنوع مثل التنوع في الثقافة والبيئة والتقاليد والمظهر... 

أيضا  إعداد المتعلمين للتعامل مع ظاهرة التعقد التي أصبحت سمة العصر الذي 

  .نعيشه

ن هذا التحدي للمعلم في عصر اقتصاد المعرفة إ : للتعليماألهداف المعاصرة  .7

لجميع  والطالب وهذا يتطلب: التركيز على المفاهيم ليتركز في تحقيق تعلم فعال 

الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية  الجديدة للتعلم، التعلم طوال الحياة، التعلم الذاتي

 المهنية للمعلم

  : همهاالتحديات المحلية ، ومن أ ثانياً ـــ

: ليبيا تعد من الدول التي تعيش مرحلة تحول وتغير التحديات السياسية  .1

سياسي ، وذلك أعطى تطوير النظام التعليمي والتدريبي أولوية مطلقة كي ينسجم مع 

مبادئ الدولة الجديدة ، مع التأكيد على عالمية المعرفة وحق اإلنتفاع بها وفق المصالح 

الوطنية والقومية . وبما أن هناك عالقة وثيقة بين التربية والتعليم وبين النظام السياسي 

 في المجتمع ، تصبح هذه العالقة أكثر ضرورة في المجتمع الديمقراطي   

من سياق اجتماعي غير موات للتعلم ،  ا: تعاني ليبي جتماعيةالالتحديات ا .2

ياب ثقافة التعلم ، وعقلية مقاومة للتغير ، وبيئة خصبة تترعرع فيها الالعلمية ، وغ

 جتماعية . ام رأس المال البشري في التنمية االهعف إسوض

:  فالعقل التربوي ضائع بين التعبيئة والبحث عن الهوية  تحديات تربوية .3

جتماعية ، وفقدان ثقة كثير من الضغوط السياسية واالقتصادية واالتفرضها عليه 

الليبيين في مؤسسات التعليمية الرسمية ، وترسخ ذلك مع تكرر فشل جهود إصالح 

 التعليم .  
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ويتعلق هذا التحدي بقدرة  : التسامح وثقافة اإلنسان حقوق بمبادئ اللتزاما .4

تجاه إدخال مفاهيم وقيم ومبادئ جديدة في النظام التعليمي أوجدتها التداعيات المعلم 

السياسية  واالقتصادية ،حتى ولو لم يتضمنها المنهج ، تتعلق بااللتزام بمبادئ وقيم 

حقوق اإلنسان ، وإزالة كافة أشكال تعصب والتمييز القائمين علي التبعية القبائلية أو 

الطالب نحو حماية هذه الحقوق لتعزيز التعاون والتراحم  التنظيم المسلح ، وتوجيه

والتضامن وتنمية روح التفتح والحوار الهادف والتشاور واحترام آراء اآلخرين، 

 بناء الوطن وتوحيد صف أوالتأكيد علي مبادئ العدالة والمصالحة الوطنية 

 بأدوار ،والقيام ليةالمح التحديات هذه مع للتعامل مسؤليات المعلم على يحتم وهذا     

 اقتصاد بناء إن حيث ، التعلمية الحياة سبل كل في علمي بإسلوب مخططة جديدة

 ، بشرية مشكلة أيضا   هو بل ، فحسب ليبية اقتصادية مشكلة مجرد ليس سليم معرفي

  . المدبرة والعقول الخالقة الطاقات لىإ ماسة حاجة في اإلقتصادية لتنميةا آلن

ما أدوار المعلم في ضوء التحديات التي  ـــ التساؤل الثاني اإلجابة عن

 جهها في عصر اقتصاد المعرفة ؟ايو

 دور المعلم في انتاج المعرفة :  أوالً ـــ

إن جوهر مجتمع المعرفة يركز على عمليات ابتكار وتكوين المعرفة من خالل     

توظيف التراكم المعرفي الموجود بالمؤسسات الوطنية واألفراد لتكوين معرفة جديدة ، 

ونعني باإلبتكار هنا تقديم منتجات أو خدمات جديدة بما من شأنه أن يوفر قيمة مضافة 

  (35)تعديل أو تطوير نموذج عمل معين  للمجتمع ، وقد يكون اإلبتكار

 معلم في إنتاج المعرفة  ما يلي :ومن أهم ادوار ال 

 تمكين الطالب من القيام بأنماط إنتاج المعرفة وهي :

اكتساب المعرفة الموجودة من مصادر خارجية ، ويكون ذلك من خالل  –

 تدريب األفراد وتعليمهم .

 والتجربة ، واإلبداع واإلبتكار.توليد معرفة جديد من خالل األستكشاف  –

قدرات العقل وطرائق التفكير التي يمكن تطبيقها على حاالت جديدة  نتكوي –

وهذا يعني اكتساب المتعلمين مهارات في اكتشاف طراق لتطوير نظام ،من الواقع 

 أعلى من مهارات التعلم،وهذا مفتاح اإلبداع واإلنتاج المعرفي .
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حل المشكالت ، والعمل رات التفكير الناقد وتشجيع الطالب على تطبيق مها –

  (36) كتساب الطالب القدرة على مواصلة التعلم مدى الحياةالتعاوني ال

 تكتساب المتعلمين مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالالتركيز على ا –

حد مصادر توليد المعرفة واقتصادها ، فهي تستخدم واإلسهام في تطويرها باعتبارها أ

كوسائم لنقل المعرفة ، وتداولها بطريقة ميسرة وسريعة ، ومن جانب آخر تعد معرفة 

  (37)قتصاد المعرفيا رئيسيا  ومشاركا  بارزا  في االومصدر

  . سلوب التفكير العلميتدريب الطالب على  حل المشكالت بأ –

تطوير األطر المعرفية  والمهارية للمتعلم ، وتوظيف المخزون المعرفي  –

، فعملية تطوير المخزون المعرفي  (38) هاري للمتعلم في عمليات التفكيروالم

 وتوظيفه ينتج عنها معارف جديدة. 

 اإلهتمام بالتعلم مدى الحياة وذلك من خالل :  –

 توجيه المتعلمين نحو مصادر المعرفة . .1

 التعلم من خالل العمل . .2

 تعلم المتعلمين في مجموعات تعاونية ، ومن بعضهم بعض . .3

 تخدام التقويم لتوجيه إستراتجيات التعلم .اس .4

 تطوير آليات تعلم المتعلمين من خالل التعلم الفردي . .5

 اعتماد التدريب والتطوير المهني المستمر كمبدأ للتعلم مدى الحياة . .6

     (39)امتالك المتعلمين فرص التعلم مدى الحياة .7

المعارف والمهارات لكي يقوم وعليه ترى الباحثة أن المعلم يحتاج إلى عدد من   

بدوره المنوط في تمكين طالبه من إنتاج المعرفة ، مثل المعرفة المهنية ، المعرفة 

العلمية ، المعرفة الوظيفية ، المعرفة المستمدة من التجارب اليومية ، والمرتبطة 

 القدرات اإلبداعية .بالقدرات الخاصة بحل المشكالت و

 نشر المعرفة :دور المعلم في  ثانياً ـــ

ملية استخدام المعرفة ، وتعني " إن عملية نقل المعرفة هي الخطوة األولى في ع   

يصال المعرفة المناسبة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وضمن شكل إ

مما يعني ضرورة أن يجيد األفراد القائمين على نقل ، مناسب وبتكلفة مناسبة 

ن وأ اختيار األنسب من بين عدة خيارات متاحة ، -ومنهم المعلم  -ونشرالمعرفة 

 يتوفر الحافز للقيام بذلك ، وأال تكون هناك معوقات تحول دون إتمام العملية .
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أن المعرفة  (40)ومن آليات نشر المعرفة داخل المنظمات المتعلمة ، ما أشار إليه      

 نظمات بشكلين هما :تنقل داخل الم

قصديا  داخل  ( : ويعني أن تنتقل المعرفة وتنتشر الشكل المقصود )الرسمي -1

األساليب عن طريق تصاالت الفردية المبرمجة بين األفراد ، المنظمة من خالل اال

المكتوبة مثل : المذككرات ، والتقارير ، والنشرات الدورية ، ومختلف أنواع 

، وعقد  المطبوعات الداخلية ، أو من خالل استخدام الفيديو واألشرطة الصوتية

 نالمؤتمرات والندوات الداخلية ، وبرامج اإلرشاد ، وبرامج التدريب ، بحيث تكو

 لها مسبقا  . امبرمجة وهادفة ومخطط

مقصود ) العفوي ( : ويعني أن تنتقل المعرفة وتنتشر بصورة غير الالشكل غير  -2

ية لتبادل مقصودة داخل المنظمات من خالل : الشبكات غير رسمية ، واللقاءات الدور

 الخبرات السابقة لدى األفراد ، والقصص اليومية ، وما يشبة ذلك.

ن : األول رأسي بين م في نشر المعرفة يكون في مستوييوعليه فإن دور المعل    

المعلم والطالب من خالل التدريس سواء داخل الصف أو خارجة ، والثاني أفقي بين 

يكون النشر على شكلين هما : رسمي مجموعة الزمالء اآلخرين من المعلمين . و

مقصود من خالل الوثائق والتقارير والبحوث العلمية ، وعفوي غير مقصود من خالل 

 األحاديث الشفهية مع الطالب وزمالء المهنة في اللقاءات المختلفة .

ولما كانت المكتبات هي الوسيلة األهم تاريخيا  لنقل المعرفة ونشرها بين المجتمعات    

مر العصور، فإن على المعلم أن يقوم بدور فعال في نشر المعرفة من خالل على 

 من خالل اآلتي :_ المكتبات بأنواعها ) التقليدية والحديثة(

أن يكون عضو فاعال ومؤثرا  في بناء مركز مصادر تعلم متطور وشامل يخدم -1

فنية والعلمية العملية التعليمية والتربوية ، وهذا يتطلب معرفة المعلم باألسس ال

 لمصادر التعلم وكيفية التعامل معها .

أن يحقق مبدأ التعلم الذاتي للطالب من خالل تشجيع الطالب على ارتياد مصادر  -2   

  (41)التعلم داخل المدرسة وخارجها 

وهناك وسائل عديدة أخرى على المعلم استخدامها في نشر المعرفة ، مثل استخدام      

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات كاإلنترنيت والوسائم المتعددة الحاسب اآللي ، و
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والتعليم اإللكتروني ، وكذلك تشمل عملية نقل الخبرات المعرفية إلى العاملين الجدد 

  (42)عن طريق التدريب وطرق وتقنيات تقديم النصح واإلرشاد

الطالب كيفية ولما كان نشر المعرفة  يقضي تشاركها مع اآلخرين ، فإن تعليم    

لمعلم في نشر المعرفة ، حيث الحوار مع اآلخرين يعد من الجوانب المهمة في دور ا

ن يعلم المعلم الطالب حسن التواصل مع اآلخرين ، من خالل استخدام طرق يجب أ

التدريس المختلفة كالتعلم التعاوني وغيرها ، وتعلم الطالب أال يكونوا أحاديي الرأي ، 

  (43)كا  معرفيا  صحيا  وبهذا نضمن تشار

   :معلم  في توظيف المعرفة الدور  ثالثاً ـــ

ينبغي على المعلم تدريب طالبه على توظيف معارفهم من خالل عدد من الوسائل 

 واألساليب منها : 

هتمام بإستراتيجيات التدريس ونماذجه ، وخاصة تلك التي تسهم في تحقيق اال –

استراتجية التعليم الذاتي ، إستراتجية حل سمات وأركان مجتمع المعرفة مثل : 

المشكالت ، إستراتجية االكتشاف،إستراتجية التدريس بالفرق ، إستراتجيةالمناقشة 

 والحوار، إستراتجية التعليم التعاوني، إستراتجية العصف الذهني .

ومن المالحظ أن جميع اإلستراتجيات السابقة تعمل على تنمية القدرة على التفكير    

صل إلى أفكار وحلول ممكنة ون فرض رقابة أو قيد من أجل التووتحرير العقل د

كما إن جميعها أمور مالئمة للركن األول من  (44) للمشكالت والموضوعات المطروحة

 أركان مجتمع المعرفة القائم على حرية التفكير والتعبير وتلبية متطلباتها .

 :الطلبة  التمييز بين نوعين من األداء الموهوب لدى –

الموهبة المدرسية : والتي تتميز بسهولة اكتساب المعرفة والقيام باالختبار، وتظهر من  -1

 خالل الدرجات المرتفعة على اإلختبارات .

الموهبة المبدعة المنتجة : وهي التي تنطوي عن خلق نتاج وأفكار جديدة لها تأثير مجال -2

كل نوع ، ويعالج نقاط الضعف التي يعانون معين وعلى المعلم أن ينمي نقاط القوة لدى 

 منها من خالل اإلستعانة بالنظريات التي تعتمد على النظرة المتعددة للموهبة .

رعاية الطالب ذوي الحاجات الخاصة من الموهوبين ، حيث تمكن فيهم  –

قدرات ومعارف ينبغي توظيفها ، وذلك من خالل : الكشف والتعرف إلى الموهوبين 
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راتهم األكاديمية ، أو تفكيرهم اإلبتكاري ، أو قدراتهم على اإلنجاز كتشاف قدبإ

والتخطيم الجيد للدرس ، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة ، وتطوير وبناء المناهج 

الدراسية وتطبيقها ، وإثراء تلك المناهج وتقييمهم وتوعيتهم ، وارشادهم وتدريبم على 

    (45)اإلنتاحية المبدعة 

واستخدام ممارسات وطرق تقويم حديثة ، فمتطلبات العمل ومهاراته تطبيق  –

ومعارفه في مجتمع المعرفة تختلف على النمم القائم ، ولذلك يحتاج الى أنواع وبدائل 

، وعلى المعلم تقع مسؤولية تقويم عملية التعليم  (46) واستراتجيات تقويم حديثة

رف التي اكتسبها الطالب بمستويانها والتعلم لدى الطالب ، وقياس المهارات والمعا

 العليا لتتناسب مع متطلبات العصر .

أن يتعامل المعلم مع طالبه بإنسانية ، ويوضح إهتمامه بهم ، ويوجد عالقة  –

دافئىة معهم ، ويشجع األحترام المتبادل بينهم ، ويشجع التقويم الذاتي والعمل التعاوني 

  (47) -إن وجدت  - بينهم ، ويحد من كراهية الطالب لبعضهم

ربم ما يدرسه لطالبه بما يوجد في المجتمعات ، أي توظيف ما تعلمه هؤالء  –

الطالب من معلومات ومهارات وخبرات في حياتهم ، وان يقوم ببناء عالقات بين 

  (48).المدرسة والمجتمع المحلي

ماهي المهارات المطلوبة من المعلم  ألداء  ـــالتساؤل الثالث  اإلجابة عن

 تحديات عصر اقتصاد المعرفة ؟ه في ظل أدواره  المتوقع

 المهارات المطلوبة للقيام المعلم  بدوره  في توليد المعرفة :  أوالً ـــ

بتكار واإلبداع يعد المظلة التي تحث على تفعيل قدرات المعلمين إن االاإلبتكار :  -1

لى حالة التميز ، وتقديم من خالل أنشطة المتنوعة للوصول إ التعليمية ،في المؤسسة 

ماهو جديد بصورة مستمرة لتتولد من خالل ذلك الميزات التنافسية التي تجعل 

 المؤسسة رائدة في مجالها .

وترى الباحثة أنه ليقوم المعلم بتوليد المعرفة المبتكرة فال بد من توافر المعرفة عنده    

ا بالبحث والتجربة، وتوظيفها ليتولد منها معرفة جديدة ، وكذلك عليه القيام وتطويره

الدعم والتشجيع في هذا  برعاية األفكار والمواهب واكتشافها لدى الطالب، وتقديم 

 المجال 

يسهم قدرة المعلم في التفكير اإلبداعي في توليد المعرفة  التفكير اإلبداعي : -2

وتحسين نموه المهني بشكل يعكس على تنمية التفكير وتطوير مواهبه الفردية ، 
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غير متوقعة،تطبيقه  ءاإلبداعي لدى طالبه،من خالل تمكنه من : تعامله مع األشيا

وكشفه للعالقة التي تربم بين األشياء  للمعرفة التي يعرفها في المواقف الجديدة،

مع المتغيرات وتفاعله ،والمعلومات المختلفة ،وإستخدمه للمعرفة بطريقة جيدة 

وتميزه بالمرونة في ستفادة من األفكار واألدوات المختلفة ، ، واال السريعة

التفكير،تشجعه لنقاشات الطالب المفتوحة وإدرتها بحكمة ، وإعطاء الطلبة فرصة 

 في أفكارهم ويخرجوا فيها بمعارف ومهارات جديدة . اليبدعو

ستنباط ، ختلفة ) االستقراء ، االرته الميسهم التفكير الناقد بمهاالتفكير الناقد :  -3

التقويم ( في عملية توليد وإنتاج المعرفة الجديدة ، من خالل الحكم على المعرفة 

يم المعرفة جزء مهم من توليد يالمتاحة ، وتقيمها وتطويرها بما يتناسب مع الفرد، فتق

علم أن يجيد مهارة المعلى فليس كل األفكار الجديدة هي أفكار جيدة ، ولذا ،المعرفة 

ن يتميز بها المعلم المفكر تقيمها ومن ابر السمات التي يجب أتحليل األفكار ونقدها و

أن يكون : منفتح على األفكار الجديدة ، اليجادل في  (49)جروان الناقد كما أوردها

ما ، يعرف  تى يحتاج إلى معلومات أكثر حول شيء، يعرف م ئاأمر اليعرف عنه شي

يبدو غير  ءأن لدى الناس أفكار مختلفة حول ذات الموضوع ، تسأل عن أي شي

معقول أو غير مفهوم له ، يحاول الفصل بين التفكير العاطفي والتفكير المنطقي ، يتخد 

موقف يتخلى عن موقف عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك ، يأخد جميع جوانب 

ية ، يحاول تجنب األخطاء الشائعة في تحليل األمور ، الموقف بالقدر نفسة من األهم

يستخدم مصادر علمية موثوق بها ويشير لها ، يتوخى الدقة في تعبيرته اللفظية وغير 

اللفظية، يبقى على صلة بالنقطة األساسية او جوهر الموضوع ، وتساعد هذه السمات 

لقائمة وتوليد منها معارف التي تكسب المعلم مهارة التفكير الناقد، لتقيم المعارف ا

 جديدة تناسب المجتمع وظروفه .

المهارات لتوليد   ىتعتبر أسلوب حل المشكالت  إحداسلوب حل المشكالت :  -4

معلومات ومعارف سابقة  للمعلم ، ومهاراته المكتسبة ،  وانتاج المعرفة الجديدة من

ارة  حل المشكالت من يعيد تنظيمها ،  لتلبية موقف غير عادي يواجهه ، وتتطلب مه

 المعلم القدرة على التحليل والتركيب لعناصر الموقف الذي يواجهه . 

ن من ابرز المعالم األساسية لمجتمع اقتصاد إاللغات األجنبية للتواصل العالمي :  -5

المعرفة هو تخطي المحلية إلى العالمية ، واللغة هي وسيلة التواصل مع العلم 

لمعلم من اإلستفادة من المصادر المتنوعة للمعرفة  وتقيمها بما الخارجي ، ولن يتمكن ا

يتناسب ومجتمعتنا ، واستخدامه في توليد معارف جديد ونشرها دون إجادة اللغة 
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بإعتبارها اللغة الدولية الرسمية . وهذا الخيا ر األفضل في الوقت الذي ،اإلنجليزية 

 والفوضى .اتسم فيه الترجمة في البلدان العربية بالركود 

:  يسهم  البحث العلمي بمهارته المختلفة في عملية توليد وإنتاج  البحث العلمي -6

المعرفة الجديدة ، من خالل: تعاون المعلم مع زمالئه كفريق واحد متجانس متعاون 

زعة الى التجريب والتجديد ، يتبادلون الخبرة فيما بينهم ، وإمتلكه روح المبادرة والن

ا  من الكتب والمراجع العربية واألجنبية حسب التخصصه ، باإلضافة كه  عددوإمتال

إلتقانه التعامل مع الكمبيوتر واألنترنيت ووسائل التكنولوجيا الحديثة للوصول 

 المختلفة من الدوريات  والمجالت والنشرات التربوية والعلمية ، لمصادر معرفة

   لتربوية والتعلمية ،االجمعيات  ىحدوإنتسابه إلى إ

ماكن تعلم مدى الحياة تعلم المعلم في أ: يتضمن الالتعلم المستمر مدى الحياة  -6  

بالمدرسة والمنزل ، وليس فقم ضمن مؤسسات تعليمية محددة  -وقت الفراغ  -مختلفة 

 ، وأماكن رسمية .

وترى الباحثة أن التعلم مدى الحياة يصعب قياسه لدى المعلم ، لذا يمكن أن يقاس     

المؤشرات الدالة عليه مثل حرص المعلم على حضور الدورات التدريبية بعض 

 وتفعليها في المجال المهني .

 المهارات المطلوبة للقيام المعلم  بدوره  في نشر المعرفة :  ثانياً ـــ

ها  ، والغرض من نشر ن قصر المعرفة على أفراد وفئات معينة يفقدها  قيمتإ     

 مرها داخل المؤسسة وخارجها . المعرفة لكل من يهمهم أالمعرفة هو إيصال 

ن ال الفعال التي تعين المعلم على أتصعلنا ندرك اهمية توافر مهارات االوهذا يج    

يشارك المعرفة مع زمالئه داخل المدرسة ، ومع الطالب داخل الفصل ، ومع 

حقق التالقح الثقافي المؤسسات التعليمية األخرى ، سواء كانت محلية أو عالمية ، ليت

والمعرفي بين األفراد والجماعات ، بما يحقق أهداف العملية التعليمية ، وترى الباحثة 

 تصال الفعال ، زادت قدرته على نشركان المعلم متمكنا من مهارات اال أنه كلما

 خرين بها المعرفة  واقتناع اآل

 ي توظيف المعرفة : المهارات المطلوبة للقيام المعلم  بدوره  ف ثالثاً ـــ

استخدام المعرفة في حل المشكالت التربوية : أصبحت المعرفة مبدأ أساسيا  في  -1

ن المعرفة ي البحث وأساليبه فقم ، وبتالي فإحل المشكالت ، بدال من إستخدامها ف
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أصبحت تلعب دورا  مهما  في حياتنا اليومية ، لذا ينبغي أن يكون هذف التعليم ليس 

 رفة فقم وإنما استخدامها في حل المشكالت .تحسين المع

وعليه ينبغي على المعلم األستفادة من المعلومات والخبرات والتجارب التي يمر     

ساليب التي يمر بها مع طالبه بطريقة وأ بها ويتعلمها ، ويوظفها في حل المشكالت

لى امتالك مبتكرة ، علما بأن توظيف المعرفة في حل المشكالت التربوية يحتاج ا

مهارات التفكير الناقد واإلبداعي واألسلوب العلمي لحل المشكالت  وتوظيفها في 

 الحياة الواقعية .  

توظيف البرمجيات التعليمية بهدف تجويد التعلم لدى الطالب في المقررات  -2

 الدراسية : يعد النشر الكامل للتعليم راقي النوعية ، أحد أسس قيام مجتمع المعرفة التي

ف تجويد وعليه فأن على المعلم استهدا (50)أكد عليها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 همة فيها بكل قدراته .العملية التعليمية والمس

ومراحل العملية التعليمية  وقد ظهرت أنماط لبرمجيات تعليمية تستخدم وفقا  ألنشطة    

التدريس الخصوصي ، التدريب لى رفع كفاءة العملية التعليمية ، منها : نمم تهدف إ

 والمرن ، وحل المشكالت ، واأللعاب التعليمية ، والتشخيص والعالج ، والمحاكاة .

إستخدام طرق التدريس الحديثة المعتمدة على تنمية التفكير : تتجسد الغاية الرئيسية  -3

ي كتساب تتضمن فلمعرفة للطلبة ، وعملية النقل والمن التدريس في نقل وإكتساب ا

 حد ذاتها عملية  عملية نشر وتوزيع المعرفة .

سترتجيات الجديدة و المناسبة طالع الدائم على االاال ويقع على المعلم واجب      

هم وتوظيفهاهذه وتتالئم مع مستويات الطالب وحاجات للتدريس في مجتمع المعرفة 

 الدرس . المعرفة  في تنفيذ

المعلمين والطالب على شبكة اإلنترنيت  تكوين مجتمعات معرفية تخصصية تجمع -4

في ظل العجز نظام التعليم التقليدي على تلبية حاجات المتعلمين ، وفي ضوء التحول  :

تصاالت ، أصبحت المعرفة والتطور الذي تشهدها اال السريع في عصر اقتصاد

 ستفادة من جميع التقنياتمطالبة بمواكبة هذا العصر ، واال المؤسسات التعليمية

واستثمار المعلم لهذه المواقع على الوجهة األمثل وتوظيفها  للتواصل مع طالبه 

خفف من كم المعلومات الكثيرة التي العالقات معهم  ألن العالقات اإلنسانية ت وتوطيد

يتلقاها الطالب في مجتمع المعرفة .من جهة  و يضمن نشر المعرفة وتداولها بين 

 هداف العملية التربوية في هذا العصر .أفراد هذه التجمعات ، لتحقيق أ
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على :  توظيف المعرفة لبناء عالقة شراكة قوية مع األسرة والمجتمع المحلي -5

المعلم أن يتمكن من تعريف الطالب بأهم المشكالت اإلجتماعية ، ثم يدرب الطالب 

والبيئة على حل هذه المشكالت بأسلوب علمي ، وأن يعمل على خدمة المجتمع المحلي 

المحلية من خالل مادة التخصص ، وأن يكون قادرا  على إعداد دورات وندوات حول 

 تداعيات المشكالت األقتصادية واإلجتماعية والسياسية العالمية على المنطقة المحلية .

وترى الباحثة أن المعلم الجيد لديه إمكانية بناء عالقة بين المدرسة والمجتمع        

خالل مشاركة الطالب في القيام بزيارات ميدانية ألماكن ومواقع في المحلي من 

المجتمع توجد فيها المشكالت ، ومشاهدة أبعادها وأثارها على الطبيعة ، وذلك 

لألحساس العميق بوجود هذه المشكلة وهو القادر ايضا على تطوير أساليب التعاون 

 جتماع مجالس األباء والمعلمين .بين المدرسة وأسر الطالب ، والمشاركة الفاعلة في إ

أن أهم  (51)البطارسة توظيف المعرفة في المواءمة مع سوق العمل : ترى  -6

الكفايات التي البد للمعلم من امتالكها في مجال التوجيه واإلرشاد المهني في عصر 

 اإلقتصاد المعرفي هي : 

 السوق . توجيه الطالب للدراسة المستقبلية ، وفرص العمل المتاحة في  –

تعريف الطالب بأنواع وإجراءات وفوائد إقامة المشروعات الصغيرة ، والتشغيل  –

 الذاتي ضمن التخصص المهني .

 التعريف بمتطلبات سوق العمل وأخالقيات العمل في المهنة المحددة .. –

وهذا الدور للمعلم يتطلب منه أن يكون قادر على كل هذه المهام ، من خالل      

ة اطالعة  ومتابعة كل ما هو جديد في مجال تخصصه وإقامة عالقة اهتمامه وسع

إيجابية  بينه وبين أصحاب سوق العمل في المجتمع ضمن تخصصه المهني ، ليكون 

 حلقة وصل بين الطرفين .

أن إدارة  (52)الهوارياستغالل الموارد البيئية المتوافرة بكفاءة عالية : وترى  -7

 الموارد التعليمية وتوظيفها  من أهم مهارات المعلم الناجح وتشمل: 

 القدرة على انتقاء الموارد التعليمية الماسبة والتعامل معها .  –

 أن يتأكد من وجود المواد التعليمية الآلزمة ، وكيفية االستخدام األمثل لها . –

 تراح المواد البديلة .ان يحدد المواد التعليمية واألجهزة المناسبة ، واق –

 أن يشجع دور الطالب في اختيار الموارد التعليمية وتنظيمها وإدارتها . –
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 أن يجرب المواد التعليمية المبتكرة بغية تطويرها . –

 أن يصمم بعض المواد التعليمية المناسبة ، وينتجها ويستخدمها بفاعلية . –

ات المعلم ألداء  كيف يمكن تنمية مهار ـــالتساؤل  الرابع  جابة عناإل

  ؟     تحديات عصر اقتصاد المعرفةظل ادواره المتوقعة في 

إن عمليات التنمية والتغير تتطلب تبنى سياسيات ومعاييروإجراءات جديدة لدعم      

الجهود التي تتم لتحقيق التغير،ويمكن أن يتم تغير حقيقي فقم عندما تتوفر الفرص 

للعاملين في المدرسة والمؤسسات التعليمية لتنمية االتجاهات والمعتقدات والمهارات 

وانعكاس ،فكار والمفاهيم إلى خطم محدودة للتغيير والمعارف الالزمة لترجمة هذه األ

 هذا على ممارساتهم اليومية وأنماط تفكيرهم

إن أي إصالح يحاول تغيير التعليم دون تفهم ودعم تام ألداء المعلمين داخل حجرة 

الدراسة سيكون أكثر فشال  حتى من أي إصالح آخر لم تتوافر له التكاليف الالزمة 

لكتاب المتميز، والمبنى النموذجي، والوسائل المعينة المتطـــورة فالمنهج الجيد، وا

ا على المهارات المطلوبة المحددة  امطلع ، جميعها ال تجدي إذا لم يكن المعلـــم قادر 

لكل ادواره المتجدده.
  

يستجيب لتوقعات المجتمع من اإلصالح إال عندما تنمو  ولن

أسرع من نمو شخصية وثقافة الناشئة شخصيته وثقافته العامة والمهنية بوتيرة 

 وجمهرة العاملين، وبرؤية استشرفيه للمستقبل المتوقع ومتطلبات التعامل معه.

قتصاد المعرفة هارت المعلم للقيام بأدواره في ضوء تحديات عصر اولتنمية م    

وتحسين جودة التعليم ومخرجاته التعليمية وتخريج طلبة متعلمين يمتلكون مهارات 

ههم من التعامل بسالسة وتميز وإبداع مع معطيات هذا العصر ويشارك فيه , فإن تمكن

 الباحثة  تقدم رؤية لتنمية هذه المهارات  .

ل مهمة في تنمية مهارات المعلم للقيام بدوره في عصر ولكن بداية هناك مسائ   

تأمل فيه. أما : تتصل بتعقد عملية التدريس ، وأهمية اإلبداع وال اقتصاد المعرفة األولى

ن التعليم لعصر اقتصاد المعرفة  يتطلب معلمـا : انية : تتصل بإعداد المعلم ، إذ إالث

كيف سيزود الطالب بمهارات هذا العصر إن لم تكن قد  مثقف ، مبدع ، متأمل  والا 

لى العادي ؟ لقد اصبحت الحاجة ماسة إأصبحت جزءا من سلوكه وتدريسه اليومي 

مؤسسات إعداد معلمين ومناهج تنتمي إلى هذه المهارات . والمسألة الثالثة : تتصل 

رة قاطتعد  أنها على مهارات المعلم نظرنا إلى التنمية بالتدريب أثناء الخدمة، فإذا 
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التقليدية  الممارسات من وتطوير التعليم فإننا ينبغي أن نخرج لعمليات التنمية ئيسية ر

مساعدة على يركز غالبا  ،فالتدريب أثناء الخدمة التدريب المهنية والتنمية ألنشطة 

عمليات من كثر أو أمهارات محدودة بصورة معزولة لتحيسن جانب لتنمية المعلمين 

لي مهارات غالبا إينظرالذي التقليدي االتجاه جاءت بسبب التعليم والتعلم وهذه النظرة 

لذلك نتيجة و ، يتم تنميتها منفصلةأن مكن مترابطة يغيرالمعلم بأنها مهارات منفصلة 

العالقات تعكسوال تعالج قصور المعلمين بصورة مجزأة  التدريب نشطة  فإن أ

 لعملية التعليمية  .انب ااخل  بينه وبين جووالتد

تحديات عصر  وءلذا فالباحثة تقترح لتنمية مهارات المعلم إلداء أدوار في ض   

، عداد قبل الخدمة اإلمن  نظومة شاملة ومتكاملة تبدأخالل م إقتصاد المعرفة أن يكون

عنصر فإن هذه ختل أي فإذا امتعددة ، وكثيرة فيها عناصر ثناءها وتتداخل وتستمر أ

ته المعلم قدرهواألساس فيها و التالي يفقد الموجهسوف تفقد فاعليتها ، وبالمنظومة 

 على لعب الدور الحضاري الحيوي.

 لمعلم  : لعداد أوالً ـــ فترة اإل

 عدادهم،إال يمكن أن ينفصل الحديث عن المعلمين وفاعلية أدائهم التربوي عن نظام   

حيث أدى التغير في دور المعلم إلى إعادة النظر في نظام اعدادهم   وأسلوب اختيارهم

 .   وأسلوب اختياره

فعندما نحسن اختيار  بكليات التربية:يجب انتقاء أفضل المتقدمين لاللتحاق  .1

المعلم فإننا نكون قد حققنا إنجازا تربويا نوعيا ينعكس أثره على تحصيل طالب التعليم 

العام، بل على النظام التعليمي برمته ، لذا يجب أال يكون الهدف من المقابلة الشخصية 

ه جس الثقافة العامة عند الطالب أو فحص قدراته المعرفية ، بقدر ما يهم كيف يقول

 ويعرضه.

تطوير مناهج كليات التربية في ضوء االتجاهات التربوية المعاصر لعصر  .2

 اقتصاد المعرفة. 

استقطاب الكفاءات المميزة للعمل بكليات المعلمين لالستفادة من خبراتهم  .3

 لتحسين نوعية البرنامج المنفذ.   

ندوات  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واالرتقاء بمستويات أدائهم وإقامة .4

 علمية وتوعوية لهم.

 توظيف تكنولوجيا التعليم في مناهج التخصصات المختلفة لمواكبة العصر. .5
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ربم الكليات بعضها ببعض وبالوزارة بواسطة شبكة الحاسب لتسهيل   .6

 االتصال والتشاور المعرفي.

تنويع استراتيجيات التدريس بكليات التربية ، وزيادة استخدام األساليب  .7

 المتطورة مثل التعلم الذاتي, التعلم التعاوني, وحل المشكالت وغيرها.التعليمية 

تشريع أنظمة اعتمادية لمتابعة وتقويم كليات التربية بشكل دوري وقد شرعت  .8

بعض الدول منذ زمن في تحديد أنظمة وقواعد وكفايات اعتمادية لتقويم وتصنيف 

 المؤسسات التربوية وفق معايير محددة للجودة . 

الطالب/ المعلم بإعداد مشروع للتخرج يكشف من خالله عن مدى  تكليف .9

 إلمامه بأصول المهنة وأساسياتها، ودرجة تمكنه من مادة تخصصه.

تطوير التربية الميدانية وفتح المجال لدى الطالب/ المعلم للمشاهدة الصفية  .10

د التربوي المبكرة, والتطبيق العملي الميداني, حيث تعد التربية العملية عصب اإلعدا

 للمهنة ومشكالتها . المهني ومواجهة حقيقية

االهتمام بالتنمية المهنية للمعلم أثناء الخدمة في ضوء االتجاهات التربوية  ــ  ثانياً 

        : المعاصر وتحديات عصر اقتصاد المعرفة

التدريس أن يتخرج الطالب من كلية تربوية بتقدير  فال يكفي لضمان التميز في   

ع, بل األهم أن يتطور مستواه من حسن إلى أحسن في ميدان العمل المدرسي، مرتف

فالتدريب أثناء الخدمة هو الذي يحدد نوعية  التعليم الذي يتلقاه التالميذ والطالب في 

 المدارس ولذا يجب أن يراعى في برامج التنمية المهنية للمعلم ما يلي:

لتدريسي وإطالع المعلم عليها وضع قائمة بمعايير معتمدة للجودة األداء ا .1

بهدف الوصول إليها أثناء أدائه وتحديد احتياجه من برامج التدريب في ضوء معايير 

 األداء هذه. 

إعادة النظر في بنود تقويم األداء الوظيفي للمعلم ليتماشى مع معايير الجودة  .2

 األداء التدريسي .

المطلوبة في ضوء تحديات عصر تصميم برامج تدريبية للمعلم وفقا للهارات   .3

 اقتصاد المعرفة كما وردت في هذه الدراسة.

أن يكون التعلم الذاتي والتعليم المستمر هما نقطة ارتكاز عملية تنمية المعلمين  .4

 مهني ا.
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اإلبقاء على عالقة وطيدة مستمرة بين المعلمين ومؤسسات اإلعداد وتزويدها  .5

 بتغذية راجعة مستمرة.

مشروع االختبارات الدورية للمعلمين كل أربع سنوات لقياس البدء في تنفيذ  .6

 مستواهم في الجانب العلمي والتربوي والثقافي, ويترتب على ذلك ما يلي:

 حصول المعلم على رخصة التدريس لمزاولة المهنة. –

 اختيار المشرفين التربويين ومديري المدارس من المتفوقين في هذه االختبارات. –

 الدراسات العليا للمتفوقين في هذه االختبارات.إتاحة فرص  –

 منح المتفوقين في هذه االختبارات درجة إضافية في السلم الوظيفي. –

 إنذار المقصرين في هذه االختبارات، وإعطاؤهم مهلة محددة لتعويض هذا القصور. –

وضع األنظمة والقوانين التي تجعل من التنمية المهنية في أثناء الخدمة مطلب ا  .7

 ستمرار في مهنة التعليم والتقدم فيها.لال

وضع سلم لرتب المعلمين على أن تكون معايير الجودة من ضمن الشروط الالزمة  .8

 لترقية المعلم من رتبة إلى أخرى. 

ولة عن تطوير برامجها بوي في المدرسة، وجعل المدرسة مسؤتوطين اإلشراف التر .9

 تقويم الذاتي وتقويم األقران.ونشاطاتها، وتدريب المعلمين على األخذ بطرق ال

التحول من مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة كإطار محدود إلى مفهوم  .10

تتعدد فيه التنمية المهنية كإطار عام يشمل جميع العاملين بقطاع التعليم من جهة، و

 ولة عن التنمية المهنية من جهة أخرى.المؤسسات والجهات المسؤ

التدريب المستمر أثناء الخدمة من خالل توفير  تحسين دافعية المعلمين نحو .11

 الحوافز البعدية، وتجديد محتوى البرامج التدريبية، وتطوير أساليب تنفيذها. 

عمل دورات تدريبية مستمرة للمشرفين التربويين لمتابعة تطبيق وتنفيذ  .12

 معايير الجودة في أداء المعلم بشكل مستمر.

فين التربويين  بناء على مواصفات وضع معايير علمية عند اختيار المشر .13

 جديدة ترتبم بكفايات وخبرات علمية ترتبم بمفاهيم الجودة ومعاييرها في التعليم .

تهيئة الجو العام في المدرسة وخارجها على تقبل وانتشار ثقافة الجودة في  .14

 التعليم.
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تطبيق نظام ماجستير الممارسة كما هو معمول به في الواليات المتحدة األمريكية  -16

أخذ للمعلم الذي يرغب في الحصول على الماجستير وهو مستمر في العمل بدون 

 جازة دراسية كاملة ويعمل بالتدريس بعد حصوله على درجة الماجستير.  إ

 بواسطة المعلم نفسه عن طريق ما يلي : يمكن تفعيل التنمية المهنية الموجهة ذاتيا  -17

 تعويد المعلم على كيفية تقدير احتياجاته من خالل :  –أ 

ممارسة التأمل حيث تعتمد عملية التقدير الذاتي لالحتياجات من برامج التنمية  -

المهنية على مدى تمكن المعلم من ممارسة التأمل بحيث يفكر بالموقف التدريسي 

ائه واألهداف المراد تحقيقها منه ثم يشرع في التخطيم لهذا ومكوناته، وكيفية أد

الموقف، ثم يعود ويمارس التفكير بعد تنفيذ الدرس وتقييم جدواه ، ويتعامل مع الفجوة 

بين ما كان مستهدفا  من خالل النظرية ، وبين ما تحقق فعليا من خالل الدرس. حيث 

 وصول إلى عالجها بالتنمية المهنية .تعد هذه الفجوة مشكلة مهنية ينبغي تشخيصها وال

تنمية مهارة المعلم في قراءة وتحليل التقارير والبيانات ونتائج طالبه  -

وغيرها من مصادر المعلومات التي تعد بمثابة مؤشرات كمية ونوعية على نقاط 

 القصور والضعف في أدائه. 

 ي: النمو الذاتي عن طريق استخدام مصادر التعلم من خالل ما يل –ب 

تشجيع المعلم على إعداد البحوث اإلجرائية حول مشكالت منبثقة من داخل  -

حجرة الدراسة حيث تعد من أهم وأغنى مصادر التعلم والنمو المهني الذاتي فهي تتيح 

عدلة ومطورة من للمعلم فرصة اختبار معارفه ومهاراته المهنية ، والخروج بأخرى م

 الكتابات النظرية فقم . ش ، وليس من خالل خالل الواقع المعي

تكوين مجتمع مهني للتعلم يضم المشرف التربوي والزمالء داخل المدرسة  -

 يمكن االعتماد عليه والتفاعل معه . 

النمو المهني المقارن حيث يعمد المعلم إلى مقارنة أدائه )نفسه( بما يتاح لها  -

 من مشاهدة دروس نموذجية ، أو من كتابات توثيقية حول التجارب الناجحة . 

 خالل:متابعة التقدم والتغلب على المشكالت ويتم من  -جـ 

في ضوء  يستطيع المعلم تقييم مدى تقدمه المعلم، بحيثوضع معايير ألداء  -

معايير األداء ويستطيع رصد أوجه القصور وتشخيص المشكالت والمعوقات التي 
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 تعترض ذلك التقدم. 

ضرورة وجود شبكات للمعلومات المتعلقة بالنمو المهني للمعلمين ومعايير  -

  ومستوياته.ذلك النمو 

  : تائج الدراسةن

رات المعلم في ضوء التحديات التي مهاعملت الباحثة في هذه الدراسة على تحديد 

  : لى، وتوصلت إتنميتهايفرضها عصر اقتصاد المعرفة وطرق 

إن طبيعة عصر اقتصاد المعرفة وخصائص تلقى على المعلميين  العديد من  .1

العربية، منها ما هو التحديات والمطالب وبخاصة في دول العالم الثالث، ومنها الدول 

ماثل للعيان وصارت تؤثر بقوة على تلك النظم التربوية، دون استجابة حقيقية لتلك 

  . التحديات، أو في غالب األحوال شكلية

 :تتمثل في اقتصاد المعرفة عصر  في ضوء تحدياتأدوار المعلم  .2

والمهارات لكي يقوم فالمعلم يحتاج إلى عدد من المعارف  : توليد المعرفةدوره في  –

بدوره المنوط في تمكين طالبه من إنتاج المعرفة ، مثل المعرفة المهنية ، المعرفة 

العلمية ، المعرفة الوظيفية، المعرفة المستمدة من التجارب اليومية ، والمرتبطة 

 بالقدرات الخاصة بحل المشكالت والقدرات اإلبداعية .

يين : األول رأسي بين المعلم والطالب وفي مستويكون   نشر المعرفة دوره في  –

من خالل التدريس سواء داخل الصف أو خارجة ، والثاني أفقي بين مجموعة 

ويكون النشر على شكلين هما : رسمي مقصود ،الزمالء اآلخرين من المعلمين 

من خالل الوثائق والتقارير والبحوث العلمية ، وعفوي غير مقصود من خالل 

 .مع الطالب وزمالء المهنة في اللقاءات المختلفة األحاديث الشفهية 

ساليب دريب طالبه من خالل عدة أينبغي على المعلم ت توظيف المعرفة دوره في  –

ووسائل على توظيف معارفهم لتستفيد منها البشرية  ونشرها وكيفية تالقحها مع 

 معرف اخرى  لتطويرها وتوليد معرفة جديدة منها 

يفها في ظادوراه المناطه به فى  توليد المعرفة ونشرها وتو ليتمكن المعلم من اداء .3

يجب أن تتوفر في المعلم ونعمل على تنميتها مهارات هناك ، اقتصاد المعرفة عصر

 : وهي

86



بتكار، التفكير اال : المهارات المطلوبه ألداء المعلم لدوره في توليد المعرفة –

اللغات األجنبية للتواصل العالمي سلوب حل المشكالت، أ اإلبداعي ،التفكير الناقد ،

 ،البحث العلمي ،التعلم المستمر مدى الحياة

توافر مهارات فهي : أما المهارات المطلوبه ألداء المعلم لدوره في نشر المعرفة  –

تصال الفعال التي تعين المعلم على ان يشارك المعرفة مع زمالئه داخل المدرسة ، اال

مؤسسات التعليمية األخرى ، سواء كانت محلية أو ومع الطالب داخل الفصل ، ومع ال

عالمية ، ليتحقق التالقح الثقافي والمعرفي بين األفراد والجماعات ، بما يحقق أهداف 

العملية التعليمية ، وكلما كان المعلم متمكنا من مهارات اإلتصال الفعال ، زادت قدرته 

من نشر محاوالتهم فيما توصلو على نشرالمعرفة وإقتناع األخرين بها ، تمكين طالبه 

 اليه من معارف . 

تتمثل في استخدام  ألداء دوره في توظيف المعرفةفي المعلم  والمهارات المطلوبه –

المعرفة في حل المشكالت التربوية ،وتوظيف البرمجيات التعليمية بهدف تجويد التعلم 

ثة المعتمدة على لدى الطالب في المقررات الدراسية ، وتوظيف  طرق التدريس الحدي

تنمية التفكير في تنفيذ الدروس ، وتكوين مجتمعات معرفية تخصصية تجمع المعلمين 

والطالب على شبكة اإلنترنيت ، وتوظيف المعرفة لبناء عالقة شراكة قوية مع األسرة 

إلرشاد المهني للطالب  في والمجتمع المحلي، وتوظيف المعرفة  في مجال التوجيه وا

 المعرفي. قتصادعصر اال

تحديات عصر إقتصاد المعرفة  وءت المعلم للقيام بأدواره في ضانمية مهارولت .4

وتحسين جودة التعليم ومخرجاته التعليمية وتخريج طلبة متعلمين يمتلكون مهارات 

 من ،تمكنههم من التعامل بسالسة وتميز وإبداع مع معطيات هذا العصر ويشارك فيه 

ثناءها وتتداخل خالل منظومة شاملة ومتكاملة تبدأ من اإلعداد قبل الخدمة  وتستمر أ

سوف تفقد عنصر فإن هذه المنظومة ختل أي فإذا امتعددة ، وكثيرة فيها عناصر 

على لعب الدور ته المعلم قدرهواألساس فيها وتالي يفقد الموجة الفاعليتها ، وب

 الحضاري الحيوي.

 التوصيات:

 كليات التربية للوقوف على كفايتهنراسة تقويمية لبرامج إعداد المعلمات بجراء دإ .1

 المهنية في ضوء متطلبات مجتمع اقتصاد المعرفة.
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لتي ات ستفادة من المهارا ااألداء الوظيفي للمعلم ويمكن اال وضع معايير لقياس .2

 وردت في هذه الدراسة لبناء هذا المقياس .

 بناء طيموالتخ المعلم تواجه التي والعالمية المحلية للتحدليات المستمر الرصد .3

  . التعليمية الحياة سبل كل في إلداوره استشرافي علمي سلوببأ عليه
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 الهوامش :قائمة 

، متطلبات التحول التربوي في المدارس المسرتقبل الثانويرة بالمملكرة 2009على بن حسين القرني :  .1

اقتصراد المعرفرة ) تصرور مقتررح ( رسرالة دكتروراه ، كليرة العربية السعودية في ضوء تحرديات 

 10التربية ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية، ص

، أثر االقتصاد المعرفري فري تحقيرق القردرة التنافسرية لالقتصراديات العربيرة، 2005:محمد خضري  .2

 93، ص  عمان،األردننة ، ، جامعة الزيتوصادية ـة االقتـوالتنميوقائع مؤتمر اقتصاد  المعرفة 

للنشر الصرررفاء  دار، ة  ـررري إدارة المعرفـرررف، اتجاهرررات معاصررررة   2008محمد عواد الزيادات :   .3

 14، صعمانن ،األردوالتوزيع ، 

محتررررررروى االقتصاد المعرفي المتضمنة في  ، مالمرررررررح  2011محمد بن علي بن أحمد القيسي :  .4

العربية السعودية : الثررانوي  بالمملكررة    مقررررات العلرروم الشرررعية فرري مشررروع تطرروير التعلرريم

 6، ص  رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،األردن

 ،، اقتصراد المعرفرة، مجموعرة النيرل العربيرة ،القراهرة ، مصرر 2001محسن احمد الخضرري :  .5

 23ص

، اقتصرراد المعرفررة وتحررديات التعلرريم العربرري ، دار عررالم الكتررب للنشررر  2011عمررر حمرردو الحمررود: .6

 65، المملكة العربية السعودية ، صوالتوزيع 

،دار عرالم ه ،اقتصراد المعرفرة فري العرالم العربري مشركالته وافرق تطرور 2005عبد الخالق فاروق :  .7

 33الكتب ، للنشر والتوزيع ،ابو ظبي ،االمارت العربية المتحدة، ص

، ، المرردخل المنظررومي فرري تطرروير التعلرريم نحررو االقتصرراد المعرفرري فرري 2005مرراهر الصررمادي، : .8

- 45اإلردن ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر األردني المصري  جامعة اربرد األهليرة، األردن، 

48  

، معوقررات بنرراء مجتمررع المعرفررة فرري الجامعررات السررعودية  2013سررهير عبررد الرررحمن عويضررة  :   .9

  46طيبة أنموذجا رسالة ماجستير غير منشورة ، أصول التربية ، جامعة طيبة ،ص :جامعة ِ

،، الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفرة ، عرالم المعرفرة 2005نبيل على ،نادية وحجازي :  .11

 ، الكويت ، نسخة الكترونية .  318، العدد 

تحرديات تأسريس مجتمرع المعرفرة  ، دور التعليم العالي في مواجهرة 2008أشرف السعيد محمد :  .11

  121-3ص  1ج 68في مصر ، مجلة كلية التربية ، المنصورة، مصر ، العدد  

، نحررو إقامررة مجتمررع المعرفررة ،عمرران ،المكتررب 2003تقريررر التنميررة اإلنسررانية العربيررة للعررام:   .12

 اإلقليمي للدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

  121-3جع سابق، ص أشرف السعيد محمد : مر .13

  49سهير عبد الرحمن عويضة  : مرجع سابق ، ،ص  .14
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، التربية وبناء مجتمع المعرفرة ، األردن ، عمران،الوراق للنشرر 2013رمزي أحمد عبد الحي :  .15

       45والتوزيع ، ص

،فلسرفة التعلريم الجرامعي فري الروطن العربري برين إنتراج المعرفرة  2005عبد القرادر حسرن مبرارك :   .16

،  15واستهالكها )كلية التربية نموذجرا  (، مجلرة جامعرة الزقرازيق ، كليرة التربيرة ، العردد ، مجلرد 

 156ص 

، تقريرر  2003:  برامج اآلمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتمراعي .17

، نحرو إقامرة مجتمرع المعرفرة ، عمران ، المكترب اإلقليمري  2003التنمية اإلنسرانية العربيرة للعرام 

 69للدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، ص

، التقريرر العرالمي لليونسركو،من  2005منظمة األمرم المتحردة للتربيرة والعلرم والثقافرة )اليونسركو( :  .18

   190- 181ص  190-علومات لمجتمع المعرفة  ، اليونسكو ، فرنسا مجتمع الم

العرردد  28، مفهرروم المعلومررات وإدارة المعرفررة ، مجلررة جامعررة دمشررق ،المجلررد  2012أحمررد علرري:  .19

  439األول ،ص

 25أشرف سعيدمحمد: مرجع سابق ، ص .21

  439، مرجع سابق ، ص2012أحمد علي :   .21

،اقتصرراد المعرفررة ، مركررز دراسررات وبحرروث الرردول  2006أحمررد عبررد الررونيس، مرردحت أيرروب :  .22

  22صالنامية 

  439أحمد علي : مرجع سابق، ص .23

، األدوار الجديدة لمؤسسات التعليم في الروطن العربري فري ضرل  2004عبد االطيف حسن حيدر:  .24

 44 -1، ص 21العدد  9العربية ،السنة مجتمع المعرفة ، مجلة كلية التربية ، جامعة اإلمارات 

، األدوار الجديردة لمعلمري اللغرة العربيرة بالمرحلرة الثانويرة  فري  2012محمود عبد الحميد عساف:  .25

ظل تطورات مجتمع المعرفرة مرن وجهرة نظرر أعضراء هيئرة التردريس بالجامعرة ومروجهي اللغرة 

  2149 - 2130، مصر،  ص  العربية بالمرحلة الثانوية ، كلية التربية ، جامعة الفيوم

، تطروير كفايرات المعلرم فري ضروء معرايير الجرودة فري التعلريم العرام  ،  2010بشير خلرف العنرزي:  .26

بحررث مقرردم للقرراء السررنوي الرابررع عشررر للجمعيررة السررعودية للعلرروم التربويررة والنفسررية  بعنرروان : 

   34-1الجودة في التعليم العام ، جامعة القصيم ،الرياض ، ص 

، تصررور مقترررح لتطرروير كفايررات معلمرري اللغررة  1434لررة محمررد موسررى ، الطرراهر الحنرران : عقي  .27

العربية والتاريخ في متطلبات مجتمرع المعرفرة والوقروف علرى اتجاهراتهم نحرو تطبيقهرا ، جامعرة 

 4اسيوط ، مصر، ص

   93ص ،، مبادي التربية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان  1993سعيد التل وآخرون  :   .28

90



لعشرين ، ، معلم القرن الحادي وا 2012 أحمد عوضه الزهراني ، يحيي عبدالحميد إبراهي:  .29

 على مجلة المعرفة متوفرة

00&SubModelhttp://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=4

=138&ID=1682 

 ، ماهي التربية ، دار األمان ، اإلمارات العربية المتحدة .   2000داود : حسان  .31

منظررررور اسررررالمي لمواجهررررة تحررررديات المعلم من ،، تفعيررررل دور 2005غالب الشرعي: بلقرررريس  .31

 20العدد االجتماعية ، مجلة الدراسات ، 

، التعلرريم المصررري وتحررديات العولمررة ، مجلررة التربيررة المعاصرررة  1999محمررد إبررراهيم المنرروفي:  .32

 178ص ، 1999،  46اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، العدد 

، مطبعة في فكر االقتصاد وإدارة عصر "الالدولةمقدمة العولمة ،   2000محسن أحمد الخضري : .33

  .القاهرةالنيل العربية ، 

 2العدد ضوء التطورات الدوليرة ،رسرالة المعلرم ، الدور الثقافي للمعلم في  1999جويحان  : ماهر  .34

 . األردن39المجلد 

هـ ، سلسلة دراسات نحو مجتمع المعرفة ، اإلصدار الثالثون ،  1433جامعة الملك عبد العزيز :  .35

  13فجوة المعرفة ، مركز اإلنتاج اإلعالمي ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة  ، ص 

،  ، اإلحتياجررات التدريبيررة للمعلمررين وفقررا للخصررائص 2007محمررد  مصررطفى ، عبررد ا الجررراح :  .36

المهنية للمعلم في ضوء توجهرات تطروير التعلريم نحرو اإلقتصراد المعرفري ، مجلرة كليرة التربيرة ، 
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