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 االقتصاد املعريف ودوره يف حتقيق اإلبذاع التكنىلىجي
 بالتعليم اجلامعي املعاصر 

 ()أحمد محسن مصطفى محمود القرشي

 ملخص البحث :
ييدف ىذا البحث إلى  معرفىد دور االقتصىاد المعرفىي فىي تحقيىق االبىداع التكنولىوجي 

مىىىن  ىىىفل تعىىىرف متيىىىوم واىىىمات و صىىىا ص اقتصىىىاد  بىىىالتعميم الجىىىامعي المعاصىىىروذلك
المعرفىىد باإلفىىافد إلىى  توفىىيو متيىىوم واىىمات و صىىا ص االبىىداع التكنولىىوجي ومىىن  ىىم 
تعىىرف مقومىىات االقتصىىاد المعرفىىي لتحقيىىق االبىىداع التكنولىىوجي فىىي نظىىم التعمىىيم المعاصىىرة 

التعمىيم الجىىامعي فىي  التكنولىوجي المعرفىي لتحقيىق اإلبىداع االقتصىاد وأليىاتأدوات وتعىرف 
 المعاصر.

 كتيمىد وطنيىد ايااات تبني فرورةتوصل البحث إل  مجموعد من التوصيات أىميا 
 واالنشىىىطد الريىىى  عمىى  قىىىا م اقتصىىىاد مىىن لفنتقىىىال االقتصىىاد بنيىىىد فىىىي نوعيىىد نقمىىىد بإحىىداث

 مىىىىىن تنطمىىىىق جديىىىىدة تنمويىىىىىد بنيىىىىد الىىىى  المفىىىىافد القيمىىىىىد من تفىىىىد التقميديىىىىد االقتصىىىىاديد
 المعرفد . اقتصادات

Abstract: 

The purpose of this research is to know the role of the 

knowledge economy in achieving technological innovation in 

contemporary university education, by defining the concept, 

characteristics and characteristics of the knowledge economy, in 

addition to clarifying the concept, features and characteristics of 

technological innovation, and thus defining the components of the 

knowledge economy to achieve technological innovation in 

contemporary education systems   The tools and mechanisms of the 

knowledge economy are known to achieve technological innovation 

in contemporary university education. 

                                                 

جامعة أسيوط -كلية التربية -علم النفس التربوي المساعد ستاذ أ . 
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The study reached a number of recommendations, the most 

important of which is the need to adopt national policies that can 

make a qualitative leap in the structure of the economy to move 

from a rent-based economy to low-value traditional economic 

activities to a new development infrastructure based on knowledge 

economies. 

 -مقذمة:
ىىا شيد العصر الحالي  ورة تقنيد تكنولوجيىد فىي شىت  المجىاالت الم تمتىدن وكىان أبرز 

ال ورة المعموماتيد التي أحد ت انقفبًا كبيىرًا فىي طبيعىد تمقىي المعمومىدن ممىا أدت إلى  ت يىر 
 في طبيعد الحياة بشكل عامن وفي طرا ق اكتااب المعرفد بشكل  اص. 
حمىىىت المعرفىىىد  فقىىىد أصىىىبحت المعرفىىىد مىىىن أىىىىم العوامىىىل المىىى  رة فىىىي المجتمىىى  حيىىىث

وانتقىىال العىىالم مىىن ال ىىروة  ال ىىروةناقىىد كواىىا ل لبنىىا  والمعموماتيىىد بىىداًل مىىن رأس المىىال والط
 (1)والعمالد .إل  العولمد وحريد تدفق ر وس األموال والمعمومات د الصناعي

ممىىىا أدت إلىىى  بىىىروز قىىىوت مىىى  رة أعىىىادت تشىىىكيل منظومىىىد االقتصىىىاد وااىىىتدعت ت يىىىرا 
تزايىىد وتيىىرة  أاااىىيا فىىي االاىىتراتيجيات التنظيميىىد لممنظمىىاتن وتتم ىىل أىىىم ىىىذه القىىوت فىىي

العولمىىد واالنتتىىاح عمىى  األاىىواق العالميىىد وتزايىىد ااىىت دام تكنولوجيىىا المعمومىىاتن كىىل ىىىذه 
العوامىل شىىكمت الىىداف  الر ياىي لنشىىو  اقتصىىاد جديىد قىىا م عمىى  المعرفىدن ىىىذه األ يىىرة التىىي 

 تزايدت منتجاتيا وقيمتيا المفافد بدرجد كبيرة.
ظمىىات إلىى  البحىىث عىىن أدوات و ليىىات فتىىي  فىىم كىىل ىىىذه الظىىروف اتجيىىت جىىل المن

تدعم بيا مكانتيا التنافاىيدن وىىو مىا يتىرض عمييىا الت مىي عىن األاىاليب التقميديىد وانتيىاج 
التطبيقىىات الحدي ىىد فىىي مقىىدمتيا نشىىاط اإلبىىداع التكنولىىوجين ىىىذا األ يىىر الىىذ  يعتبىىر أداة 

د مى  بىروز نىوع جديىد ىامد تعتمدىا المنظمات لمتعامل م  التطورات البي يد الجديىدة  اصى
مىىن المنافاىىد يقىىوم عمىى  المنافاىىد باإلبىىداع م قوامىىو تقىىديم كىىل مىىا ىىىو جديىىد مىىن شىى نو دعىىم 

 تتوق وتميز المنظمد في ظل اقتصاد جديد مبني عم  الرصيد المعرفي المتجددم .
                                                 

(1) Ghirmait-Kefela (2010):“Knowledge-Based Economy and Society 

Has Become a Vital Commodity to Countries”, International 

NGO Journal. Vol. 5, No 7t. pp 160:166. 
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وبىىذلك تحولىىىت العديىىد مىىىن المجتمعىىات  ىىىفل الىى فث العقىىىود األ يىىرة مىىىن مجتمعىىىات 
ل ر ياي في نشىاطيا عمى  ااىت فل وتحويىل المىوارد الماديىد لمطبيعىدن صناعيد تعتمد بشك

 )2)إل  مجتمعات معرفيد قا مد عم  إنتاج وتوزي  المعرفد.
يعتبىىر اإلبىىىداع التكنولىىوجي ىىىىدف النشىىىاطات المتميىىزة ألتمىىىب المنظمىىات التىىىي تعمىىىل 

متميىىزة عمىى  نشىىر المعرفىىد ومنيىىا الجامعىىات ن فيىىذه المنظمىىات تعمىىل عمىى  تبنىىي أاىىاليب 
 لتحريك وتحتيز قدرات مواردىا البشريد اإلبداعيد.

يعد العالم اليوم ىو عىالم المنافاىد الحىادة فىي كافىد المجىاالت ن حيىث د مىت المعرفىد 
كافد المجىاالت ن فيىي تاىت دم ألتىراض التعمىيم واالتصىاالت والتجىارة وتبىادل المعمومىاتن 

مىىىا ي كىىىد أتمىىىب البىىىاح ين تكمىىىن فىىىي وتطىىىوير الميىىىاراتن وألن قيمىىىد المنظمىىىات الحدي ىىىد ك
الموجىىىىودات تيىىىىر الماديىىىىد أ  المىىىىوارد البشىىىىريد ن األمىىىىر الىىىىذ  يحىىىىتم االىتمىىىىام باالبتكىىىىار 
واإلبداع التكنولوجي الذ  تنشده المنظمات المعرفيد ن لذا أصبحت قوت الىدول تعتمىد عمى  

إذ إنيىىىىا  مىىىدت امتفكيىىىا ناصىىىىيد العمىىىم والمعرفىىىىدن فحققىىىت بعىىىىض المجتمعىىىات تقىىىىدمًا كبيىىىراً 
الم تصىين والبىاح ين   ااتتادت من طاقات وقدرات مواردىا البشريد ال فقد ن وىذا ما دفى

لقيىىىىىاس تقىىىىىدم المجتمعىىىىىات بعىىىىىدد عمما يىىىىىا ومتكرييىىىىىا ودرجىىىىىد التىىىىىراكم المعرفىىىىىي واإلبىىىىىداع 
 التكنولوجي الناتج لدييا.

 ىىىىورة  يعىىىىد اقتصىىىىاد المعرفىىىىد فرعىىىىًا جديىىىىدًا مىىىىن فىىىىروع العمىىىىوم االقتصىىىىاديد يقىىىىوم عمىىىى 
لىذلك أطمقىت تاىميات ك يىرة  الرقمىيناالتصاالت وتحىول فيىو المعىارف العمميىد إلى  الشىكل 

الرقمىي  واالقتصىادن واقتصىاد اإلنترنىتالمعمومىات  اقتصىادالمعرفىد م ىل  اقتصىادلتدل عم  
الشىىىىىىىىىبكين كىىىىىىىىىىل ىىىىىىىىىىذه التاىىىىىىىىىميات تشىىىىىىىىىير إلىىىىىىىىىى   واالقتصىىىىىىىىىاداإللكترونىىىىىىىىىي  واالقتصىىىىىىىىىاد

 )3)المعرفد.اقتصاد
الحالي تعد الدول التي تقتىرب أك ىر وأك ىر مىن تحقيىق ماىتوت أففىل مىن وفي الوقت 

 لتبني تقدميا عم  المعرفد. العدةالتنميد ىي تمك الدول التي أعدت 

                                                 

ibid, p. 11 (2) 
 بحث ن م المعرفد اقتصاد بنا  في ودوره تطويرالتعميم: م ( 2009) جمعو ايد محمد( 1)

 ن الطا ف جامعد ن بعد عن اإللكتروني لمتعميم األول الدولي لمم تمر مقدم
 .الرياض
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حيىىىث تمىىىر اقتصىىىاديات البمىىىدان الناميىىىد بمرحمىىىد انتقاليىىىد و تواجىىىو  طىىىر المزيىىىد مىىىن 
نظميىا ال اصىد بىالتعميم  التيميش في االقتصىاد العىالمي التنافاىي القىا م عمى  المعرفىد ألن

والتىىىدريب لىىىم تحىىىرص عمىىى  إمىىىداد المتعممىىىين بالميىىىارات التىىىي يحتىىىاجون إلييىىىان ولىىىذا فىىىإن 
النظىام القىىا م عمىى  تمقىىين  ااىىتبدالصىانعي الايااىىد بحاجىىو إلى  ت يىىرات حااىىمد مىن شىى نيا 

المعمومات مىن  ىفل المعمىم والموجىو فىي نطىاق التعمىيم الراىمي إلى  نىوع جديىد مىن الىتعمم 
فىي الىتعمم التعىاوني طىوال  واالن ىراطي كىد عمى   مىقن وتطبيىقن وتحميىلن وتجميى  المعرفىد 

 4 المراحل العمريد الم تمتد من أجل تمبيد متطمبات اقتصاد المعرفد عم  النحو التالي:
تزويد المتعممين بالميارات والكتا ات االااايد م ل: اات دام الواىا ل التكنولوجيىد  -

 بشكل فعال.

 ت يير طريقد تعمم األفراد والعمل في مجموعات تير متجاناد. -

 تربيد جديدة من  فل كل من التعمم من واق  الحياةن طرق تدريس جديدة. -

وقد فرض التحىول نحىو اقتصىاد المعرفىد العديىد مىن التحىديات التىي تواجىو الم ااىات 
ظيىىىىف المك ىىىىىف التعميميىىىىد عامىىىىد وم ااىىىىات التعمىىىىيم الجىىىىىامعي  اصىىىىد مىىىىن أىميىىىىا م التو 

 (5). لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمتحول من ااتيفك المعرفد إل  إنتاجيا
وترتب عم  ما ابق حدوث عدة تحىوالت اقتصىاديد أاااىيد تعتمىد بدرجىد كبيىرة عمى  
طبيعىىىد المجتمىىى  أدت لت يىىىر الىىىنظم نتاىىىيا ن وبالتىىىالي زادت أىميىىىد اإلبىىىداع ومىىىن  ىىىم زادت 

 –اد دور المعرفىىد فىىي التطىىوير ن وأصىىبحت المعرفىىد والمعمومىىات أىميىىد البحىىث العممىىي وز 
 أقطاب عصر المعرفد .  –م ل التوالذ 

 

 
                                                 

(1) The World Bank (2003):” Lifelong Learning and The Knowledge 

Economy Challenges for Developing Countries”, Washington. 

 درااد المعرفد اقتصاد في لفندماج العربيد الدول جاىزيد م: (2012) مرادعمد( 2)
 التجاريدن والعموم والتايير االقتصاديد العموم كميد مجمد ن م  تحميميد نظريد
-45 صص الجزا رن ن الجمف جامعد ن( عشرة الحاديد) الاند(  الراب )العدد
69 . 
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 مشكلة البحث:
الىىىىرتم مىىىىن التوجىىىىو العىىىىالمي ألنظمىىىىد الىىىىتعمم المعاصىىىىرة نحىىىىو اقتصىىىىاد المعرفىىىىد  عمىىىى 

لمتنافاىيد وتفمين كتا اتو وجداراتون بيدف إعداد وتيي د الطىفب فىي مراحىل التعمىيم كافىد 
مىىاتزال فىىي  –ومىىن بينيىىا مصىىر  –القوميىىد واالقميميىىد والعالميىىدن إال ان مجتمعاتنىىا العربيىىد 

التجىىىوة  اتاىىىاعمرحمىىىد الترقىىىب والمشىىىاىدة لمىىىا يحىىىدث مىىىن حولنىىىان االمىىىر الىىىذ  ياىىىتر عنىىىو 
 (  6) . اال رتالمجتمعات المتقدمد  يالحفاريد بين مجتمعنا المصر  وباق

بعىىىىض بىىىىرامج الجامعىىىىات المصىىىىريد مىىىى   اناىىىىجامفىىىىعف  عمىىىى  كمىىىىا ي كىىىىد الىىىىبعض
متطمبات اوق العمل أ  عدم القىدرة عمى  الموا مىد بىين االحتياجىات المجتمعيىد والمعىايير 

(ن وكىىىىىذلك تراجىىىىى  جىىىىىودة الم رجىىىىىات نتيجىىىىىد لك يىىىىىر مىىىىىن العوامىىىىىل الايااىىىىىيد 7العالميىىىىىد )
رتم مىىىن تىىىوافر بعىىىض وال ىىىورة التكنولوجيىىىد المتاىىىارعدن وعمىىى  الىىى واالجتماعيىىىد واالقتصىىىاديد

التعمىىىيم اإللكترونىىىي فىىىي  ااىىىتحداثالتقنيىىىات التكنولوجيىىىد فىىىي الجامعىىىات المصىىىريد وكىىىذلك 
نيىىىا تتتقىىىر إلىىى  توظيتيىىىا بالشىىىكل األم ىىىلن والىىىذ  ياىىىاعد فىىىي تطىىىوير العمميىىىد إمقرراتيىىىا إال 

 .دبالجامعد لتنافس الجامعات العالمي واالرتقا التعميميد وتحاين جودة التعميم والم رجات 
نمىىا فقىىط البقىىا  لىىيس الحدي ىىد المنظمىىات ىىىاجس وأصىىبو  اإلبىىداع  ىىفل مىىن التميىىز وا 

 الجيىىد مىىن تاىىت مر المنظمىىات ىىىذه إدارة فىىإن اليىىدف ىىىذا لتحقيىىق اىىعييا وفىىين واالبتكىىار
 وىىي الموفىوع ىىذا فىي المى  رة بىاألدوات لفاتعاند تاع  أنيا كماالك يرن  والوقت والمال
 .ااتراتيجي ك يار الحدي د والتقاند بالمعرفد التامو

فىي  اقتصىاد المعرفىدم  مىا دور  من ىنا تتحدد مشىكمد ىىذا البحىث فىي التاىا ل التىالي
 مبالتعميم الجامعي المعاصر ؟ اإلبداع التكنولوجي تحقيق 

 ويتترع من ىذا التاا ل التاا الت الترعيد التاليد:
 متيوم وامات و صا ص اقتصاد المعرفد؟ ما .1

                                                 

 إقميميد درااد م حياةلا مدى والتعمم المعرفة اقتصاد(: م 2013)الحايني  أحمد عزة( 3)
مكانيد األوروبي االتحاد ل برة  مجمد في منشور بحث مصرن في منيا اإلفادة وا 
 .مصر ن حموان جامعد ن التربيد كميد

 جامعد م تمر م  التنموية العممية و الجامعات م  : (2006)  زرنوقد االم صفح( 1)

   . 1377 – 1341  صص ن فبراير 17-14ن  العميا الدرااات لتطوير القاىرة
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 التكنولوجي؟ بمتيوم اإلبداع المقصودما  .2

التكنولىىوجي فىىي التعمىىيم الجىىامعي  اإلبىىداع لتحقيىىق المعرفىىي االقتصىىاد مقومىىاتمىىا  .3
 المعاصر ؟

فىىىىي التعمىىىىيم  التكنولىىىىوجي المعرفىىىىي لتحقيىىىىق اإلبىىىىداع االقتصىىىىاد وأليىىىىاتأدوات  مىىىىا .4
 الجامعي المعاصر؟

 أهذاف البحث:
 اإلبىىداع تحقيىىق فىىي المعرفىىي االقتصىىاد دور معرفىىديتم ىىل اليىىدف الر ياىىي لمبحىىث فىىي 
 - التاليد:وذلك من  فل تحقيق األىداف الترعيد التكنولوجي بنظم التعميم المعاصرة ن 

 المعرفد. اقتصادوامات و صا ص متيوم تعرف  -1

 .التكنولوجي اإلبداعواىميد وامات  توفيو متيوم -2

فىىىىي التعمىىىىيم  التكنولىىىىوجي اإلبىىىىداع لتحقيىىىىق المعرفىىىىي االقتصىىىىاد مقومىىىىاتتعىىىىرف  -3
 الجامعي المعاصر.

فىىىي التعمىىىيم  التكنولىىىوجي اإلبىىىداع لتحقيىىىق المعرفىىىد اقتصىىىاد وأليىىىات أدواتتعىىىرف  -4
 الجامعي المعاصر.

 أهمية البحث:

 موفىىوعاً  تنىىاوليتنبىى  أىميىىد البحىىث الحىىالي مىىن أىميىىد الموفىىوع الىىذ  يتناولىىو حيىىث 
مىىن اىتمىىام مجتمعىىات ومنظمىىات اعمىىال الىىدول  متفبىىالر المعرفىىدن  اقتصىىاد ىىىو حىىدي ا حيويىىا

المتقدمىىىد المتزايىىىد فىىىي المعرفىىىد وتطبيقاتيىىىا فىىىي عىىىالم يتجىىىو نحىىىو العولمىىىد وانتتىىىاح األاىىىواق 
أن ىذا الموفوع ال يزال في مراحمىو االولى  ولىم ينفىج  إالاإللكترونيدن واألعمال والتجارة 

 بعد.البحث فيو أو في تطبيقاتو في المجتمعات العربيد 
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 نهج البحث:م
والىىذ  يرتكىىز عمىى   التحميمىىي مىىنيج الوصىىتياللطبيعىىد ىىىذا البحىىث اياىىت دم الباحىىث 

تناولىىت  ي. واىىيتم االاىىتعاند بىىو لفاىىتتادة مىىن الو ىىا ق التىى(8)وصىىف مىىا ىىىو كىىا ن وتتاىىيره 
 .الموفوع لمعرفد مدت مااىمد االقتصاد المعرفي في تحقيق اإلبداع التكنولوجي

 مصطمحات الدراسة:
 -: Knowledge Economyصاد المعرفة قتا-1

والتوجىىو إلىى  المعرفىىد  الر يصىىدنوالعمالىىد  المىىالنعتمىىاد عمىى  رأس نتقىىال مىىن االم اال
 )9)“. ورأس المال التكر  اإلنتاجيدنوالتعميمن

قتصىىىاد الىىىذ  تشىىىكل المعرفىىىد فيىىىو العصىىىب األاااىىىي وتاىىىاىم فىىىي تحديىىىد ىويتىىىو م اال
 )10). وصورتو وحت  فماتتوم

ماىتيدفد إ ىرا  عقىل  وااىتقباليام مجمل األنشطد التي تاع  إل  إبداع المعرفد وب يا 
ن وزيىىىادة كتىىىا ة العمىىىل والعىىىالماالناىىىانن وتنىىىويره وتطىىىويره وتعظىىىيم فيمىىىو لطبيعىىىد المجتمىىى  

(11)“. وعمميات اإلنتاج 
 

قتصىىىىىاد الىىىىىذ  يقىىىىىوم عمىىىىى  أاىىىىىاس م ىىىىىىو االعمىىىىى  انىىىىىو ويعرفىىىىىو الباحىىىىىث اجرا يىىىىىا 
إنتىىىىىاج المعرفىىىىىىد ومشىىىىىىاركتيا وتوظيتيىىىىىىا بيىىىىىىدف تحاىىىىىىين نوعيىىىىىىد الحيىىىىىىاة بكافىىىىىىد مجاالتيىىىىىىا 

                                                 

 القاىرة ن العربيد النيفد دار ن م العممي البحث مناهج: م  (2000) جابرعبدالحميد( 1)
 .100 ص ن

(1) Gal breath, Jeremy (1999): Preparing the 21 Century Worker:” The 

Link Between Computer-Based Technology and Future Skill 

Sets”, Educational Technology, Nov-Dec. 14-22. 

 مركز ن المعرفد اقتصاد م تمرن “  اليند في المعرفد اقتصادم  : (2004) أيوب مدحت( 2)
 ن القاىرة جامعد ن الاياايد والعموم االقتصاد كميد ن الناميد الدول وبحوث درااات

 .  2ص
 الدارم.  الحدا د بعد وما العولمد عصر في تربويد قفايا  : م( 2005) نصار محمد اامي( 3)

 . 82 ص ن القاىرة ن المبنانيد المصريد
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المعمومىىىىىىىات التىىىىىىىي  التقنيىىىىىىىد وتكنولوجيىىىىىىىا بااىىىىىىىت داممىىىىىىىن  ىىىىىىىفل توليىىىىىىىد أفكىىىىىىىار جديىىىىىىىدة 
تاىىىىىىت دم فىىىىىىي الجامعىىىىىىد وم ااىىىىىىاتيا وتوظيىىىىىىف البحىىىىىىث العممىىىىىىي ب ىىىىىىرض بنىىىىىىا  مجتمىىىىىى  

 المعرفد م.

 -: Technological Innovation ولوجيالتكن اإلبداع-2
باألفكىار اإلبداعيىد المتوصىل إلييىا وتحويميىا  التماكم  ب نو التكنولوجي اإلبداععرف ي

( 12).“طريقد عمل متيدة  أونافعد ن إل  امعد أو  دمد 
 

يعىىىرف ب نىىىو م كىىىل جديىىىد عمىىى  اإلطىىىفق أو كىىىل تحاىىىين صىىى ير أو كبيىىىر فىىىىي  كمىىىا
ي بىت نجاحىو  والىذ ن جمىاعيالمنتجات أو أااليب اإلنتاج الذ  يحصل بمجيىود فىرد  أو 

فعاليتىو مىن الناحيىد االقتصىاديد م تحاىين  وكذلكالتكنولوجيدن من الناحيد التنيد أو الناحيد 
(13).“اإلنتاجيد وت تيض التكاليف 

 

بالمنتجىىات  مىىرتبطوتكنولوجيىىدن لمعىىارف عمميىىد  تطبيىىق " يعرفىىو الباحىىث اجرا يىىا ب نىىوو 
 وت تىيض اإلنتاجيىد تحاىين طريىق عىن المنافاىد طياتو في يحملاإلنتاجين وأااليب التن 

 .“التكاليف
 اقتصاد المعرفة مفهوم وسمات وخصائص :أولا 

يعتبىىىىىىر اقتصىىىىىىاد المعرفىىىىىىد فرعىىىىىىًا جديىىىىىىدًا مىىىىىىن فىىىىىىروع العمىىىىىىوم االقتصىىىىىىاديد الىىىىىىذ  
ظيىىىىىر فىىىىىي اةونىىىىىد األ يىىىىىرةن ويقىىىىىوم عمىىىىى  فيىىىىىم جديىىىىىد أك ىىىىىر عمقىىىىىًا لىىىىىدور المعرفىىىىىد ورأس 
المىىىىال البشىىىىر  فىىىىي تطىىىىور االقتصىىىىاد وتقىىىىدم المجتمىىىى  إذ حىىىىدث تطىىىىور فىىىىي العديىىىىد مىىىىن 

افىىىىىىىي ىىىىىىىىي المىىىىىىىورد الىىىىىىىدول التىىىىىىىي انتقمىىىىىىىت مىىىىىىىن االقتصىىىىىىىاد الزراعىىىىىىىي حيىىىىىىىث تكىىىىىىىون األر 

                                                 

Peter Drucker (2004):” innovation and entrepreneurship”, 

Amicoedition, USA, P:30 (4) 

(5) De Bresson, C (2013): “Innovation et development technologies”, 

internet; P :2, site: 

 www. Seg.etstl.ca/tin501/documented/Eric 08. Pdf. 
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االقتصىىىىىىاد  الر ياىىىىىىين إلىىىىىى  االقتصىىىىىىاد الصىىىىىىناعي لتصىىىىىىبو المىىىىىىوارد الطبيعيىىىىىىد واأليىىىىىىد  
 العاممىىىىىىىىىىىىد ىىىىىىىىىىىىىي المىىىىىىىىىىىىوارد الر ياىىىىىىىىىىىىيدن واةن إلىىىىىىىىىىىى  اقتصىىىىىىىىىىىىاد قىىىىىىىىىىىىا م عمىىىىىىىىىىىى  المعرفىىىىىىىىىىىىد

Knowledge based economy .(14)تكون فيو المعرفد ىي المورد الر ياي 

ال ىىورة الصىىناعيد وشىىيوع التكىىر حيىىث نجىىد إنىىو فىىي منتصىىف القىىرن العشىىرين وفىىي أوج 
الرأامالين أطمق بعض االقتصىاديين أجىراس اإلنىذار ليىذه األنظمىد تمييىدًا لنيايتيىان وذلىك 

 بعد ظيور نجم جديد اتت ير بو النظريات االقتصاديدن وأشكال ال روةن وأنماط العمل.
اقتصىىىاد  إنىىىو اقتصىىىاد الىىىوفرة مقابىىىل اقتصىىىاد النىىىدرةن اقتصىىىاد المىىىوارد المتجىىىددة مقابىىىل

المىىىوارد النافىىىبدن اقتصىىىاد الممكيىىىد التكريىىىد مقابىىىل اقتصىىىاد الممكيىىىد الماديىىىدن إنىىىو اقتصىىىاد 
( مىىن  ىىفل مقالىىو فىىي Peter Druckerالمعرفىىد. والىىذ  قىىدم لىىو االقتصىىاد  بيتىىر دراكىىر )

إن المعرفىىىد "  ماىىىت دمًا عبارتىىىو الشىىىييرة(  15)( The age of Discontinuityكتابىىىو )
المجتمىىى  الجديىىىدن واىىىينطمق العىىىالم مىىىن اقتصىىىاد الاىىىم  إلىىى   ي ياىىىي فىىىاتصىىىبو القا ىىىد الر 
 “.اقتصاد المعرفد 

 مفهوم اقتصاد المعرفة:
ااىىىىت دمت عىىىىدة ماىىىىميات تىىىىىدل عمىىىى  اقتصىىىىاد المعرفىىىىىد م ىىىىل: اقتصىىىىاد المعمومىىىىىات 
واالقتصىىاد الرقمىىىين االقتصىىىاد اإللكترونىىىين االقتصىىاد االفترافىىىين االقتصىىىاد المبنىىىي عمىىى  

صىىىاد الشىىىبكين التجىىىوة المعرفيىىىد وتيرىىىىا. ويفحىىىظ ممىىىا اىىىبق أن كىىىل ىىىىذه المعرفىىىدن االقت
 الماميات إنما تشير إل  اقتصاد واحد تحكمو المعرفد.

وعمىى  أيىىد حىىال ىنىىاك مجموعىىد مىىن التعريتىىات التىىي ذكىىرت بشىى ن اقتصىىاد المعرفىىدن 
 :  ييمكن أن نذكر منيا ما يم

                                                 

 تنمية وأهمية المعرفة عمى القائم القتصاد" :  (2011) محمد الدين محي ا( دين1) 
ن ماليزيا  والتجارة لفقتصاد العمميد المجمد ن " ماليزيا في البشرية الموارد

 . 884 ص أكتوبرن مصرنعدد
(2) Drucker, peter f (1969)م:The age of Discontinuity". London: 

Heineman, pp.247-249. 
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رف االقتصىىاد المعرفىىي ب نىىو تعريىىف منظمىىد التعىىاون االقتصىىاد  والتنميىىد: والتىىي تعىى-
االقتصىىاد القىىا م عمىى  اكتاىىاب وتوليىىد ونشىىر وتطبيىىق المعرفىىد لىىدف  عجمىىد النمىىو ولتواصىىل 

(16)التنميد في المدت البعيد.
 

( القتصىاد المعرفىد ب نىو م االقتصىاد الىذ  تحركىو األفكىار APEC , 2000تعريىف )-
إنتاج وتوزي  واات دام المعرفد فيىي والمعرفد وليس الموارد العينيدن فيو اقتصاد قا م عم  

(17)“.المحركات األااايد لمنمو وتوليد ال روة والتوظيف عبر كافد الصناعات 
 

إلىى  أن اقتصىىاد المعرفىىد يتم ىىل فىىي إنتىىاج  K. Spellman W. Powell’sيىىذىب -
الاىىىىىم  وال ىىىىىدمات المعتمىىىىىدة عمىىىىى  نشىىىىىاطات المعرفىىىىىد المكمتىىىىىد التىىىىىي تاىىىىىاىم فىىىىىي تاىىىىىري  

التقىىىىدم العممىىىىين اعتمىىىىادًا عمىىىى  القىىىىدرات التكريىىىىد بىىىىداًل مىىىىن ال ىىىىروات الماديىىىىد التكنولوجيىىىىا و 
والطبيعيىىىدن مىىى  دمىىىج جيىىىود التحاىىىين فىىىي كىىىل مرحمىىىد مىىىن عمميىىىات االنتىىىاج عىىىن طريىىىق 
البحىىىوث والتطىىىوير والعفقىىىد مىىى  العمىىىف  التىىىي تىىىنعكس إيجابىىىًا عمىىى  تزايىىىد النىىىاتج المحمىىىي 

(18) اإلجمالي.
 

تصىىىاد  متطىىور قىىىا م عمىى  االاىىىت دام الوااىى  النطىىىاق اقتصىىاد المعرفىىد ىىىىو نمىىط اق-
لممعموماتيىىد وشىىىبكد اإلنترنىىت فىىىي م تمىىف أوجىىىو النشىىاط االقتصىىىاد  و اصىىد فىىىي التجىىىارة 
اإللكترونيىىىدن مرتكىىىزًا بقىىىوة عمىىى  المعرفىىىد واإلبىىىداع والتطىىىور التكنولىىىوجي  اصىىىًد مىىىا يتعمىىىق 

(19)بتكنولوجيا اإلعفم واالتصال.
 

                                                 

(1) Organization for Economic Cooperation and Development  (1996 ) :“
The Knowledge-based Economy ن”  OECD Documents, OECD 

/GD, 1996, pp 9 – 11. 
(2) Asia-Pacific Economic Cooperation. Available at: 

www.apec.org/Meeting-papers/leaders declaration/2000- aclm-

aspx. 

(3) Water W. Powell Kasia Spellman (2004): “The Knowledge 

Economy, Annual Review of sociology”, Vol 30, pp 200-201. 

 في المعرفة لقتصاد التحتية البنية " : (2005) منصور وكمال  ميتي عيا ( 4)
 الركيزة المعرفد:  حول الدولي الممتق  ن " واآلفاق الواقع ، العربي الوطن
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ن اقتصىىاد المعرفىىد يعىىد انطفقىىد كبيىىرةن حيىىث إنىىو م اقتصىىاد ممىىا اىىبق يمكننىىا القىىول بىى 
جديد م يقدم مكااىب إنتاجيىد ال حىدود ليىا ونمىوًا اىريعًا تيىر متفى م وأاىواق مىال واعىدةن 
كمىىا أن  ىىورة تكنولوجيىىا االتصىىاالت والمعمومىىات التاعىىل الر ياىىي فىىي ىىىذا االقتصىىاد حيىىث 

والتنتيذيىىىد وأعطىىىتيم ميىىىزة تنافاىىىيد  اىىىمحت لمشىىىركات بااىىىت فل األاىىىس العمميىىىد والمعرفيىىىد
 تير مابوقد.

ومىىن  ىىم يمكننىىا القىىول إن العامىىل المشىىترك بىىين التعريتىىات الاىىابقد القتصىىاد المعرفىىدن 
ىو العامل البشر  الىذ  يععتمىد عميىو ك اىاس قىو ن فيىو القىا م عمى  العمميىات التىي يرتكىز 

فىىىمونو ومحتىىىواه عمىىى  عمييىىىا اقتصىىىاد المعرفىىىد ككىىىلن حيىىىث يبنىىى  اقتصىىىاد المعرفىىىد فىىىي م
المعىىىىارف والمعمومىىىىات ومراكىىىىز التعمىىىىيمن والبحىىىىث العممىىىىي وتوليىىىىد المعرفىىىىد وابتكارىىىىىان كمىىىىا 

 ويعتبر اإلناان ىو المحرك الر يس القتصاد المعرفد.
االقتصىىاد القىىا م عمىى  االاىىت مار فىىي "  وياىىتنتج ممىىا اىىبق أن اقتصىىاد المعرفىىد ىىىو:

د التعميم من  ىفل البحىث والتطىوير والتىدريب رأس المال التكر  والبشر  إلصفح منظوم
والتطوير الماتمرين في بي ىد تقنيىد معموماتيىد توظىف التكنولوجيىان وتىدعم وتشىج  اكتاىاب 

نتاج المعرفد في نظام محكم من التقويم والماا لد والمشاركد المجتمعيد م.  ونشر وا 
 -سمات وخصائص اقتصاد المعرفة: -3

يىد مىن الاىمات ن والتىي تميىزه عىن االقتصىاد التقميىد  ن إذ يتام اقتصىاد المعرفىد بالعد
ال يتام فقىط بالقىدرة عمى  توليىد وااىت دام المعرفىد أ  القىدرة عمى  االبتكىارن حيىث ال يم ىل 
نمىا يعىد الميىزة األاااىيد الناىبيد المكتاىبد فىي االقتصىاد  فقط المصدر األاااي لم ىروة ن وا 

لتحقيىق كتىا ة عمميىات اإلنتىاج والتوزيى  وتحاىين  الجديد ن فالمعرفد ىىي الواىيمد األاااىيد
بالناىىىىبد  نوعيىىىىد وكميىىىىد اإلنتىىىىاج وفىىىىرص اال تيىىىىار بىىىىين الاىىىىم  وال ىىىىدمات الم تمتىىىىد اىىىىوا 

ن وبشكل عام يتميز االقتصىاد المبنىي عمى  المعرفىد بعىدة اىمات نىذكر لمماتيمكين أو المنتجين 
 -( : 20منيا ما يمي )

                                                                                                                        

 ن االقتصاديد العموم كميد ن القتصاديد لمم اااتا التنافاي والتحد  الجديدة
 . 25 ص نوفمبرن 13-12 الجزا ر

 القتصاد في البشرية الموارد وتنمية التعميم" :  (2004) اإلبراىيم حمد يواف( 1)
 االاتراتيجيد والبحوث لمدرااات االمارات مركز ن "  المعرفة عمى المبني
 . 103 – 102 ص ن أبوظبي
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أبعادىىىىا أ  عىىىا ق أمىىىام عمميىىىد التنميىىىد االقتصىىىاديد أو ال تم ىىىل الماىىىافات أيىىىًا كىىىان -
 االتصال أو التعميم أو نجاح المشروعات واالندماج الكامل في المجتم  بشكل عام.

إن المعرفىىد متاحىىد بشىىكل متزايىىد لكافىىد األفىىراد ويىىتم توفيرىىىا بصىىورة مىى  االحتياجىىات -
صىىورة أك ىىر حكمىىد فىىي كافىىد الترديىىد واالجتماعيىىد بمىىا يمكىىن كىىل فىىرد مىىن ات ىىاذ القىىرارات ب

 مجاالت الحياة.

إن كىىل فىىرد فىىي المجتمىى  لىىيس مجىىرد ماىىتيمك لممعمومىىاتن ولكنىىو أيفىىًا صىىان  أو -
 مبتكرليا.
ويتميز اقتصاد المعرفد بمجموعد من الامات وال صىا ص األ ىرت التىي تميىزه عىن -

 -(: 21)االقتصاد التقميد ن ومن بينيا الامات التاليد
يرتكىىز عىىل االاىىىت مار فىىي المىىوارد البشىىىريد باعتبارىىىا رأس المىىىال أنىىو ك يىىف المعرفىىىد 

 المعرفي والتكر .

 االعتماد عم  القوت العاممد الم ىمد والمدربد والمت صصد في التقنيات الجديدة.-

توظيىىىف تكنولوجيىىىا المعمومىىىات واالتصىىىاالت توظيتىىىًا يتصىىىف بالتعاليىىىد لبنىىىا  نظىىىام -
 قد واالاتجابد.معمومات واتصاالت فا ق الارعد والد

انتقىىىىىال النشىىىىىاط االقتصىىىىىاد  مىىىىىن اقتصىىىىىاد الاىىىىىم  إلىىىىى  إنتىىىىىاج وصىىىىىناعد ال ىىىىىدمات -
 المعرفيد.

المرونىىد والاىىرعد والت يىىرن حيىىث يتطىىور لتمبيىىد احتياجىىات مت يىىرةن ويمتىىاز باالنتتىىاح -
والمنافاد العالميدن إذ ال توجد حواجز لمد ول إل  اقتصاد المعرفدن بل ىو اقتصىاد متتىوح 

 مل.بالكا

 (:22اما ال فير  فيرت أن اقتصاد المعرفد يتميز بما ي تي )

                                                 

 دار ن االول  الطبعد ن " المعرفي القتصاد ":  (2008)  المي ي وناديا الشمر  ىاشم(1)
 .2 ص ن األردن ن عمان ن التوزي  و لمنشر صتا 

 ن العربيد النيل مجموعد ن"  المعرفة اقتصاد ": (2001) ال فير  أحمد محان( 2)
 . 48 ص ن القاىرة
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تجدد الحاجد إليو والرتبد والطمب عم  منتجاتو المعرفيد التي تد ل في كىل نشىاطن -
وكل عمل ووظيتدن وبشكل متصىاعد إلى  درجىد يمكىن القىول بااىتحالد قيىام نشىاط مىا دون 

 المعرفد.

وازديادىىىىا وعىىىدم نفىىىوجيا اىىىوا  باالاىىىتعمال أو تجىىىدد المصىىىادر المعرفيىىىد ونموىىىىا -
باالاىىت دام أو باالحتتىىاظ  بىىل وبمىىرور الىىزمن وتعىىدد االاىىت دام تىىزداد المصىىادر المعرفيىىد 

 وتتراكم وتتنوع مجاالتيا.

وبنىىاً  عمىى  مىىا اىىبق يوفىىو الباحىىث  صىىا ص واىىمات اقتصىىاد المعرفىىد فىىي الشىىكل 
 -التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 ( خصائص وسمات اقتصاد 1شكل )المعرفة 
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 ثانيا: ماهية اإلبداع التكنولوجي :
يصىف أرنولىد تىوينبي األفىراد المبىدعين بى نيم المصىادر األاااىيد لممجتمى ن كمىا ي كىىد 
ألبرت أينشتاين الحاجد إل  عمما  مبدعين من أول ك الىذين ال يقىدمون إفىافات إلى  حجىم 

أيفىىىًا المعرفىىىد لمتطبيىىىق  يطوعىىىونالمعرفىىد اإلناىىىانيد بالطريقىىىد المعتىىىادة فحاىىىبن بىىل ممىىىن 
 (23)يم لفات دامات تير الوافحد ألعماليم. وياتطيعون النتاذ ببصيرت

ونفحظ أن عبارة اإلبداع التكنولوجي تتكون من مصىطمحين : اإلبىداع والتكنولوجيىا ن 
حيىىىث عىىىادة مىىىا ياىىىت دم مصىىىطمو اإلبىىىداع لمداللىىىد عمىىى  الحدا ىىىد ويىىىدور موفىىىوعو حىىىول 

يقىىد مباشىىرة أو المنتعىىد ن أ  أنىىو يم ىىل كىىل األعمىىال التىىي يقىىوم بيىىا األفىىراد والمنظمىىات بطر 
ن أمىىا التكنولوجيىىا فتتعمىىق  (24)تيىىر مباشىىرة لمحصىىول عمىى  نتىىا ج إيجابيىىد فىىي كافىىد الميىىادين

بالمنتجىىىىىات وأاىىىىىاليب اإلنتىىىىىاج ن حيىىىىىث يشىىىىىير متيوميىىىىىا إلىىىىى  جممىىىىىد المعىىىىىارف وال بىىىىىرات 
والمماراات التقنيد والعفقىات المتبادلىد بىين األنظمىد الترعيىد لمعمىل ن فتطبيقيىا ياىاىم فىي 

 الحاجات االقتصاديد واالجتماعيدن الحقيقيد والمتوقعد.  إشباع
 مفهوم اإلبداع التكنولوجي :-1

تعىىددت متىىاىيم اإلبىىداع التكنولىىوجين ويرجىى  ىىىذا التعىىدد لاىميىىد الكبيىىرة التىىي يحظىى  
 ىناك تعاريف عدة لإلبداع التكنولوجين منيا:نبيا من طرف منظمات األعمال

ق تبىىديفت فىىي التكنولوجيىىا أو توليتىىات التكنولوجيىىا م اإلبىىداع التكنولىىوجي ىىىو تطبيىى-
 (25)التي ت د  إل  ت يرات في المنتجن في أااليب اإلنتاجن وفي التنظيمم. 

م اإلبىىىداع التكنولىىىوجي ىىىىو فكىىىرة جديىىىدة أو اىىىموك جديىىىد مىىىن قبىىىل إدارة المنظمىىىد أو -
ىىىو التماىىك باألفكىىار اإلبداعيىىد  الاىىوق أو المحىىيط الىىذ  تعمىىل فيىىون فاإلبىىداع التكنولىىوجي

(26)المتوصل إلييا وتحويميا إل  امعد أو  دمد نافعدن أو طريقد عمل متيدة. 
 

                                                 

ن مكتبد جزيرة الوردن المنصورةن المهارات الفكرية واإلبداعية "" تنمية ( ايد عميوة : 1)
 .14الطبعد األول ن ص 

 ديوان ، "  الصناعية المؤسسة ونشاطات وظائف: " ( 1991)أوكيل  سعيد محمد( 1)

 . 111:  110 ص ص ، 11 ط ، الجسائر ، الجامعية المطبوعات

 للنشر الحديث الكتاب عالم ،"  األعمال اقتصاديات( :" 2009)خلف  حسه فليح( 2)

 . 404 : ص ، األردن ، الطبعةاألولى ، والتوزيع
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يتفىىىىو مىىىىن  ىىىىفل التعىىىىاريف الاىىىىابقد أن اإلبىىىىداع التكنولىىىىوجي ىىىىىو تجاىىىىيد األفكىىىىار 
والمعىىىارف التكنولوجيىىىد الجديىىىدة المات مصىىىد مىىىن عمميىىىد البحىىىث والتطىىىوير عمىىى  م تمىىىف 

بطىىد بالمنظمىىدن وذلىىك مىىن ناحيىىد المنتجىىاتن األاىىاليب والتقنيىىات اإلنتاجيىىدن الجوانىىب المرت
 وحت  األاواق.

 خصائص اإلبداع التكنولوجي :-2

   :يتميز اإلبداع التكنولوجي بمجموعد  صا ص تميزه عن باقي األنشطدن من أبرزىا
معنىى  اإلبىىداع التكنولىىوجي ىىىو تطبيىىق معىىارف تكنولوجيىىد فنيىىد جديىىدة معتىىرف بيىىان -

ىىىىذا أن كىىىل جديىىىد يقىىىوم عمىىى  معمومىىىات تيىىىر دقيقىىىد يىىى د  إلىىى  نتىىىا ج تيىىىر فعالىىىدن رتىىىم 
 جاذبيتيا من حيث الجمال أو تير ذلك ال يعتبر تجديدا تكنولوجيا.

اإلبىىداع التكنولىىوجي ىىىو محصىىمد عمميىىد البحىىث والتطىىوير أ  أن المعىىارف الجديىىدة -
 المتحصل عمييا ىي نتيجد ىذه العمميد.

لتكنولىىوجي ىىىو التكامىىل الىىوظيتي بىىين الينداىىد اإلنتاجيىىد الجديىىدةن الاىىوقن اإلبىىداع ا-
 المنتجن الموردن والتاويق.

اإلبىىداع التكنولىىوجي عمميىىد تتاىىم باالاىىتمراريد فىىي جوانىىب ك يىىرة: اإلنتىىاجن التنظىىيمن -
 المنتجاتن المعموماتن التقنيات.

عمميىد البحىث والتطىوير اإلبداع التكنولوجي ىو تجاىيد األفكىار المتوصىل إلييىا مىن -
 ميدانيا عم  أرض الواق .

 من  فل ما ابق يمكن اات فص ال صا ص األااايد التاليد والمتم مد في :
أن يكون مرتبطىًا باإلنتىاج واإلنتاجيىد بحيىث أن كىل إبىداع ال يى د  إلى  تحاىين فىي -

ين جديىىىىدة أو تحاىىىىتىىىىوفر منتجىىىىات  عمميىىىىد الصىىىىن  أو إاىىىىت دام عناصىىىىر اإلنتىىىىاج وال فىىىىي
 . المتواجدة ال يعتبر إبداعًا تكنولوجيًا بالمعن  الصحيو

أن اإلبداع التكنولوجي بدون انتشار في األاىواق يكىون محىدود الكتىا ة والتعاليىد أ  -
أن االبىداع التكنولىىوجي عامىل أاااىىي فىىي المنافاىد وحتىى  تتحقىىق التنميىد االقتصىىاديد البىىد 

 أن يكون لو أ ارًا أوا  ما يكون .

                                                                                                                        

(3) Peter Drucker (2004) : ” innovation and entrepreneurship “ ,  

Amacomeditionن usa , P:30. 
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 اإلبداع التكنولوجي  أهمية-3

لىىىىم ينتبىىىىو ماىىىىير  منظمىىىىات األعمىىىىال ألىميىىىىد اإلبىىىىداع التكنولىىىىوجي إال  ىىىىفل التتىىىىرة 
 :(27)األ يرةن بعدىا تقبموا فرورة اإلبداع ألىميتون ىذا الت يير راج  لاببين 

الاىىبب األول: ازدىىىار اقتصىىاديات الىىدول التىىي دعمىىت اإلبىىداع التكنولىىوجي مقارنىىد  -
 وقتت عا ق في وجو اإلبداع.بالدول التي 

التىىي تنتىىق ك يىىرا عمىى  البحىىث والتطىىوير تتحصىىل عمىى   تالاىىبب ال ىىاني: المنظمىىا -
 نتا ج ماليد جيدة.   

 :(28)تبرز أهمية اإلبداع التكنولوجي من خالل 
اإلبىىداع التكنولىىوجي يعتبىىر أن التنىىافس عمىى  امىىتفك التكنولوجيىىا أك ىىر تطىىورا أاىىبق -

إنتىىاج منتجىىات ذات جىىودة عاليىىد وتاىىميميا فىىي  جىىال قيااىىيدن ذلىىك أن مىىن التنىىافس عمىى  
لتحقيق التنافس ال اني بىل إنىو لىم يعىد ىنىاك مجىال لمحىديث  التنافس األول ىو الابيل

 عن قدرة تنافايد بتكنولوجيا عاليد.
اإلبىداع التكنولىوجي يرمىي إلى  دعىم القىىدرة التنيىد لممنظمىد بصىورة ماىتمرة وبالتىالي فىىمان -
 يا الحالي.وفع

تبىىرز أىميىىد اإلبىىداع التكنولىىوجي مىىن  ىىفل  تىىض التكىىاليف وزيىىادة أربىىاح المنظمىىد عىىن -
 طريق تصريف منتجاتيا الجديدة.

مماااا سااابق يمكنناااا اساااتنتاج أهمياااة عممياااة الباااداع التكنولاااوجي فاااي الم سساااات 
 التعميمية وخاصة الجامعات فيما يمي :

عمىىىل جديىىىدة ودعىىىم القىىىدرة التنافاىىىيد ومىىىن  ىىىم يم ىىىل الحىىىافز األاااىىىي ل مىىىق فىىىرص -
 تحقيق الريادة .

 تنميد كوادر إداريد متميزة .-

                                                 

 " التكنولوجي المحيط وتحديات القتصادية الم سسة( : م 2003)حاين  رحيم( 1)
 االقتصاديد الم ااد حول الوطنياألول الممتق  ن وااتراتيجيات تش يص
 . 63:  ص ن األتواط جامعد ن الجديد االقتصاد  المناخ وتحديات الجزا ريد

 .الاابق المرج ( 2)
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 مماراد القدرة عم  حل المشكفت بطرق أصيمد ومتيدة .

يعمىىىىىىل عمىىىىىى  دعىىىىىىم التنميىىىىىىد االقتصىىىىىىاديد مىىىىىىن  ىىىىىىفل إيجىىىىىىاد األاىىىىىىاليب والتقنيىىىىىىات -
 والتكنولوجيات المف مد المدعمد لمتنميد .

 الحمول لممشكفت الدا ميد وال ارجيد التي تواجييا الجامعات .يعمل عم  إيجاد 

 (29)عوامل نجاح أو فشل اإلبداع التكنولوجي :
 عوامل نجاح اإلبداع التكنولوجي:-

ىنىىاك العديىىد مىىن العوامىىل المحركىىد لإلبىىداع والتىىي تاىىاعد فىىي انجاحىىو يمكىىن إيجازىىىا 
 في:

 ال قد بالنتسن الطموح...إلخ.عوامل فرديد وأىميا القدرة العقميد )الذكا (ن 

عوامىىل اقتصىىاديدن حيىىث أن تىىوافر المىىوارد االقتصىىاديد يعتبىىر أحىىد العناصىىر اليامىىد -
المنظمىىىات التىىىي تتىىىوفر ليىىىا بىىى ن  فىىىي ااىىىت ارة الت ييىىىر واإلبىىىداع واال تىىىراعن إذ يمكىىىن القىىىول

يركىىز كىىل  المىىوارد االقتصىىاديد الكافيىىد تاىىتطي  أن تىىوفر الحىىوافز الماديىىد التىىي تجعىىل التىىرد
وقتو وجيده عم  عممون حيىث أن نقىص المىوارد االقتصىاديد ليىا تى  ير اىمبي عمى  اإلبىداع 

 التكنولوجي.
عوامل ايااىيدن حيىث يتم ىل الىدعم الايااىي لعمميىات اإلبىداع التكنولىوجي فىي إنشىا  
المنظمىىىىات والبىىىىرامج البح يىىىىد فىىىىىي م تمىىىىف المجىىىىاالت وفىىىىىي ت صىىىىيص الحىىىىوافز الماديىىىىىد 

زمىىدن وكىىذلك فىىي وفىى  المنىىاىج التعميميىىد والتربويىىد التىىي تاىىاعد عمىى  نمىىط والمعنويىىد الف
 .اإلبداعيدالقدرات 

                                                 

(1) Michon-. R., R&D: trop important pour tree confiée aux chercheurs 

les affaires. T 10.in: innovation et development technologies. 

Internet: pp 7- 8. 
 نقًف عن:

( : م دور االقتصاد المعرفي  في تتعيل اإلبداع التكنولوجي م ن 2013بعاج الياشمي )
اعد  حول ) اقتصاديات المعرفد واإلبداع ( ن جامعد   الممتق  الدولي األول

 . 7: 6ن  ص ص   دحمب البميدة
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 عوامل فشل اإلبداع التكنولوجي: 

كما يوجد عوامل لنجاح اإلبداع التكنولوجي يوجد بعض مىن العوامىل التىي تى د  إلى  
 فشل اإلبداع التكنولوجي :

 لااواق.  التقييم الاي-

 م  م تمف الم ااات.المنافاد الشراد -

 تكاليف اإلنتاج واالات فل.-

 تياب أو او  االاتراتيجيد التاويقيد.-

 عدم الت كد من التا دة التقنيد واالقتصاديد المنظرة من مشروع اإلبداع التكنولوجي.-

ومن  م يمكننىا القىول أن ىنىاك مجموعىد مىن العوامىل التىي تىدعم وتاىاعد عمى  نجىاح 
 ي م ااات التعميم العالي :اإلبداع التكنولوجي ف

الىىىتعمم المىىىدمج : وفيىىىو يىىىتم مىىىزج أحىىىداث معتمىىىدة عمىىى  النشىىىاط تتفىىىمن الىىىتعمم فىىىي -
التصىىول التقميديىىد التىىي يمتقىىي فييىىا األاىىتاذ المعمىىم مىى  الطىىفب وجيىىًا لوجىىو ن إذ يعتمىىد فيىىو 

 عم  التعمم الذاتي الذ  ي  ذ النمطين ) المتزامن وتير المتزامن ( .

اإلدارة بالمشاركد : وىي طريقد تشاركيد بين الترق واألفىراد بيىدف اإلبىداع الماىتمر -
فيىىي تتطمىىب اإلتصىىال بالدرجىىد األولىى  ن الحىىوار ن وتتىىويض الاىىمطات ممىىا ياىىاعد عمىىى  

 تطوير أدا  المنظمد .

عصىىىف األفكىىىار : وياىىىت دم لتشىىى يص الحمىىىول الممكنىىىد لممشىىىاكل وتحديىىىد التىىىرص -
 ودة .الكامند لتحاين الج

 مراحل عممية اإلبداع التكنولوجي :
أصبو اإلبداع التكنولوجي فرورة حتميد تاع  كل منظمىد أعمىال إلى  تحقيقىو ن يىتم 

 :وفق  فث مراحلن يمكن تم يصيا فيما يمي
 توليد األفكار:-

فىىي ىىىذه المرحمىىد يىىتم توليىىد أفكىىار اإلبىىداع التكنولىىوجين مىىن  ىىفل االىتمىىام بتطىىوير 
 قافد المنظمدن وتشجي  انتقال المعمومات الجديدة بين األفراد عبر االتصاالتن ممىا يى د  
إلىى  اىىيولد حصىىول المنظمىىد عمىى  ىىىذه المعمومىىات بطىىرق وأاىىاليب م تمتىىد كىى را  الزبىىا ن 
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عن طريق البحث عىن التكنولوجيىات الصىناعيد الجديىدةن ومىن  ىم  والممولين والموردينن أو
ا تيىىىار األفكىىىار الجديىىىدة المنااىىىبد والممكىىىن تطبيقيىىىا مىىىن طىىىرف األفىىىراد والمعىىىدات و الت 

 (30)اإلنتاج وكذا قدرة المنظمد الماليد. 

 من الفكرة إلى المشروع:-
طبيقىىىين يىىىتم تحويىىىل األفكىىىار الجديىىىدة إلىىى  مشىىىروع وذلىىىك مىىىن  ىىىفل وفىىى  م طىىىط ت

يتفىىىىمن نىىىىوع اإلبىىىىداع الماىىىىت دم وحىىىىدود تطبيقىىىىون ونىىىىوع واىىىىا ل العمىىىىل أ  نىىىىوع اةالت 
والمعىىىداتن والتكنولوجيىىىا الحدي ىىىد الماىىىت دمدن مىىى  درااىىىد منااىىىبد لكىىىل ىىىىذه الظىىىروف مىىى  

 احتياجات الزبا ن الماتيدفين.
ليف إفافد إل  ذلك تقوم المنظمد بتحديد تكاليف مشروع اإلبداع التكنولوجي مىن تكىا

البحىىث والتطىىويرن وكىىذا التكىىاليف المتعمقىىد بىىانطفق المشىىروع اىىوا  مىىن الناحيىىد الصىىناعيد 
أو التجاريىىدن ووفىى  درااىىد تتعمىىق بتوقىى  المبيعىىات والتطىىورات المتعمقىىد بالاىىوق ورد فعىىل 
المنافاىىين لنتىىا ج مشىىروع اإلبىىداع التكنولىىوجين أ  مواكبىىد الت يىىرات الجديىىدة الحاصىىمد فىىي 

 (31)والتي يمكن إد اليا في أ  لحظد.  محيط المنظمد

                                                 

Angelo Bonomi et George HAOUR (1999): “ Innovation Technologies 

et as promotion dams enterprise “, Edition DALLOZ, Paris, P: 

45. 

 نقًف عن: 
المعرفي كألية لتفعيل اإلبداع التكنولوجي القتصاد (: م 2011أحمد طرطار و  رون )

من الممتق  الدولي )اإلبداع والت يير التنظيمي في  في منظمات األعمال
 .14: 13مايون ص ص  19-18المنظمات الحدي د(ن 

(1) Tayeb loaf et Francis-luck perret,créativité et innovation –intelligence 

collective au service management de project-, edition presses 
polymethines et universities romandes, Espagne,2008, p:303 

 نقًف عن: 
القتصاد المعرفي كألية لتفعيل اإلبداع التكنولوجي (: م 2011أحمد طرطار و  رون )

من الممتق  الدولي )اإلبداع والت يير التنظيمي في  في منظمات األعمال
 .14: 13مايون ص ص  19-18حدي د(ن المنظمات ال
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 تنفيذ المشروع:-
تت لف ىذه المرحمد من مجموعد  طوات تقىوم بيىا المنظمىدن حيىث تبىدأ ىىذه األ يىرةن 
بإنتىىىاج منتىىىوج تجريبىىىي ياىىىمو ليىىىا مىىىن الت كىىىد مىىىن جاىزيىىىد واىىىا ل اإلنتىىىاج الجديىىىدة ) الت 

صصىىىد فىىىي تطبيىىىق التكنولوجيىىىا ومعىىىدات( والمىىىواد األوليىىىد ومىىىدت كتىىىا ة اليىىىد العاممىىىد المت 
الجديىىدةن ىىىذا المنتىىوج التجريبىىي ياىىمو لممنظمىىد بتحميىىل  را  وردة فعىىل الزبىىا ن والمىىوردين 

 والموزعين.
بعىىىدىا تنتقىىىل المنظمىىىد إلىىى  اإلنتىىىاج التعمىىىين حيىىىث البىىىد أن تتصىىىف عمميىىىد التصىىىني  

 نىىا  اإلنتىىاجن بالمرونىىد والقابميىىدن أ  أنىىو يمكىىن إفىىافد أ  تعىىديفت جديىىدة فىىي أ  لحظىىد أ
 (32)بعد اكتمال عمميد التصني  يصبو المنتوج جاىز لمد ول إل  الاوق. 

 التكنولوجي : اإلبداع تفعيل في المعرفي القتصادمقومات ثالثاا : 
تم ىل فييىا المعرفىد الكيتيىد والنوعيىد  يالتى االقتصىاديد الىنظم من فديعتبر اقتصاد المعر 

 االقتصىىاد ىىىذا ويمتمىىكال ىىروة ن  لتكىىوين الدافعىىد الر ياىىيد والقىىوةعنصىىرًا لإلنتىىاج األاااىىي 
 المنظمات. في التكنولوجي اإلبداع نشاط تتعيل عم  تعمل التي المقومات من جممد

راىىمي لفقتصىىاد القىىا م عمىى  المعرفىىد يتكىىون مىىن  إطىىارعمىى  بنىىا  أول  مىىاكموبعمىىل 
 والتطىىىويرن البحىىث نفىىي االقتصىىاد وىىىي: التعمىىيم اإلنتىىىاجاىىتد قطاعىىات فرعيىىد مىىن قطىىاع 

عىام  وبشىكل االتصىالن واىا ل المعمومىاتن  ىدماتالمعمومىات ن تكنولوجياالتنىي ن  اإلبداع
أبىىرز أىميىىد انتىىاج المعرفىىد لمنمىىو االقتصىىاد  مىىن  ىىفل المنافاىىد والمشىىاركد  مىىاكموبفىىان 

 (33). والنشر في االقتصاديات الحدي د وتشجي  البحوث في اقتصاد المعرفد

                                                 

 .الاابق المرج  (2)

(1)  Afzal, M. N. I., & Lawrey, R. KBE Frameworks and Their 

Applicability to a Resource-based Country :The Case of Brunei 

Darussalam. Asian Social Science, Vol. 8, No. 7; June 2012. 

Retrieved Feb 3, 2015.from http//: 
www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/17624/11

806.  

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/17624/11806
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/17624/11806
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 عمى  دولىي اتتاق ىناك وليس ن المعرفد اقتصاد لقياس المنيجيد االاس بعض ىناك
الىىىرتم مىىىن أن ىنىىىاك اىتمىىىام  وعمىىى  المعرفىىىدن عمىىى  القىىىا م االقتصىىىاد لقيىىىاس بعينىىىو م شىىىر

 ( 34)فقط.بتطوير تمك الم شرات إال انيا عادة ما تكون متاحو عم  الماتوت القومي 

 :فيما يمي ايتم ااتعراض تمك الم شرات وىي كالتالي 

 : م شر البنك الدولي الم شرالول
مىىدت  لقياسالمعرفىىدنعمىىل معيىىد البنىىك الىىدولي عمىى  تطىىوير اداة بااىىم منيجيىىد تقيىىيم 

دولىد لقيىاس  146مت يىر ل  148مىن  وتتكونالمعرفىدنعم  انتاج وتبني ونشر  الدولقدرة 
 (35):أااايدوىيأدا يا بناً  عم  أربعد ركا ز 

 . الم ااي والنظام االقتصاد  الحافز -1

 . البشريد در والموا التعميم -2

 . تصاالتواإل المعمومات تكنولوجيا -3

 االبتكار نظام -4

م شىىر القتصىىاد  إلنتىىاجأداة تتاعميىىد عمىى  ال ىىط المباشىىر  ىىىي KAMوبباىىاطد فىىإن
  وى المعرفد وتعمل  فل اتد أنماط ر يايد لقياس م شرات االقتصاد القا م عمى  المعرفىد

 :Basic Scorecardاألساسية األداء  بطاقة-

 وموقعيىا لمدولىد االقتصىاد  األدا  عمى  لمتعىرف كم شىرات ر ياىين ت يىرم 12 اات دام يتم
 1995 منىىذعام الزمنيىىد الت طيىىد تبىىدأ المعرفىىدن عمىى  قىىا م القتصىىاد اقتصىىادىا تحويىىل طريىىق فىىي

 .دول  ف د من أك ر بين بالمقارنات وتامو المقارندن لمدول التقدم لقياس

                                                 

(2) IBID . 

(3) Knowledge Assessment Methodology.2012.  Retrieved Nov 26, 

2014, from http://  
www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRA

MS/KFDLP/EXTUNIKAM/0, 

contentMDK:20584250~pagePK:64168427~piPK:64168435~the

SitePK:1414721,00.html.    
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 :Custom Scorecardأداء خاصة  بطاقة-

عمىى   ىىفث دول فىىي  يزيىىد المىىن المت يىىرات ومقارنىىد مىىا  مجموعىىدبا تيىىار أ   تاىىمو
 وقت واحد باات دام بيانات أحدث اند متوفرة.

 :Knowledge Indexesالمعرفة  م شرات-

 – Knowledge Indexىذا النمط من م شرين فىرعيين ىمىا م شىر المعرفىد  ويتكون

KI  وم شىىر اقتصىىاد المعرفىىدThe Knowledge Economy Index- KEI  مىىن أجىىل
 تقديم درجات أدا  الدول اعتمادًا عم  الركا ز األربعد.

الى  ييى ق يىدرل الدولىة توى  توليىد المعرفىة وحشىر   ب يى   يهدف:  مؤشرالمعرفة-

التعوىىيم :  ىىن مؤشىىرا  ثىى   مىى  ويتىىفلف ،فىىن حهمهىى  اايتصىى دية تشىى ل حم ىى  يو ريىى 

 .اابت  ر وااتص ا ، المعووم   ت حولويي  ،والتدريب

ويسىىع  الىى  ييىى ق مىىد  ي  ئيىىة البيعىىة والميتمعىى    المعرفىىة : ايتصىى د مؤشىىر-

 تيميعىن مؤشىر يعىد بذلك و و ،استخدام المعرفة  مقوم ايتص دي فن حهمه  اايتص دية

 خىى ل مىى  يم ىى   يىى  ديىىةالتقوي اايتصىى دية المتغيىىرا  وبىىي  المعرفىىة متغيىىرا  بىىي 

مى   ويتىفلف المعرفىة، ح ىو المويى  الدولىة ايتصى د الرا حة ال  لة تو  يقف أ  تيميعه 

ايتصىى د المعرفىىة و ىىن: حهىى م ال ىى فئ اايتصىى دي  ر ىى عئتمثىىل  والتىىنأربعىىة مؤشىىرا  

 .وااتص ا  المعووم   ت حولويي  اابت  ر، حه م والتدريب، التعويم ،المؤسسن

 :Overtime-Comparisonعمى مر الزمن  المقارنة-

 عىىام مىىن المعرفىىد وم شىىرات المعرفىىد اقتصىىاد ركىىا ز فىىي الىىدول تطىىور بعىىرض ياىىمو
 .متوفرة اند أحدث إل  1995
 :Cross-Country Comparisonبين الدول  المقارنة-

 م شىىىىرات فىىىىي دولىىىىد 20 أك ىىىىرمن بىىىىين البيانيىىىىد الراىىىىوم  ىىىىفل مىىىىن بالمقارنىىىىد ياىىىىمو
 .المعرفد
 :World Mapالعالم   ريطد-

 .المعرفد القتصاد العالميد لمنظرة مموند مرمزة  ريطد يوفر
 : م شرات منظمد التعاون االقتصاد  والتنميد الم شرال اني
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 (36): ىي ر يايد محاور  ماد عم  وىوقا م ن1996 وفعو تم

 المحور األول )االقتصاد القا م عم  المعرفد(:
 يون:وتتمثل مؤشرات  فيم  

استثم را  المعرفة )التعويم، برامج الب   والت وير(  حسبة معوية م   -

 إيم لن الح تج الم ون.

 66 -25الحسبة المعوية إليم لن تعويم الب لغي  الذي  تتراوح أتم ر م بي   -

 م  إيم لن  يم الس   .

 إيم لن حسبة ااحف ق تو  الب   والت وير م  إيم لن الح تج الم ون. -

حف ق ي  ع ااتم ل تو  الب   والت وير م  إيم لن الح تج إيم لن إ -

 الم ون لوصح تة.

 إيم لن إحف ق ي  ع الب و  والت وير فن ي  ع ااتم ل فن التصحيع. -

االاىىىىىت مار فىىىىىي رأس المىىىىىال ذو الم ىىىىىاطر )ك اىىىىىيم شىىىىىركات تكنولوجيىىىىىا المعمومىىىىىات 
 الجديدة( من اجمالي الناتج المحمي.

 )تكنولوجيا المعمومات والتصالت(: الثانيالمحور 
 وتتم ل م شراتو فيما يمي:

إجمىىالي ناىىبد االنتىىاق عمىى  قطىىاع تكنولوجيىىا المعمومىىات واالتصىىاالت مىىن اجمىىالي -
 الناتج المحمي. 

 إجمالي نابد االنتشار لمحااب االلي في المنازل.-

 حمي.حصد المشاركد لصناعات تكنولوجيا المعمومات في إجمالي الناتج الم-

 نامد في الدولد. 1000إجمالي عدد مفيتات االنترنت لكل -

                                                 

(1) OECD(1999): “ THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY” 

,GENERAL DISTRIBUTION OCDE/GD(96)102. 
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 حصد مشاركد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في برا ات اال تراع الممنوحد.-
 العموم والتقنيات(: اياااتالمحور ال الث )

 وتتم ل م شراتو فيما يمي:
 الح تج الم ون.إيم لن  يم ااب    والت وير فن الق  ع الع م م  إيم لن -

إيمىى لن حفىى ق ال  ومىىة توىى  الب ىى   والت ىىوير ال  ىىومن فىىن اإليمىى لن ال وىىن -

 لألب    والت وير داخل الدولة.

إجمىىىالي نتىىىاق الحكومىىىىد عمىىى  األبحىىىىاث والتطىىىوير الحكىىىومي فىىىىي اإلجمىىىالي الكمىىىىي -
 لابحاث والتطوير دا ل الدولد.

القطىىىىاع الحكىىىىومي وقطىىىىاع حصىىىىد نتقىىىىات التمويىىىىل لقطىىىىاع األبحىىىىاث والتطىىىىوير فىىىىي -
 األعمال.

 معدل اإلعانات الفريبيد لقطاع البحث والتطوير دا ل الدولد.-
 المحور الرابع )العولمة(: 
 وتتم ل م شراتو فيما يمي:

 إجمالي نابد مشاركد الشركات األجنبيد في األبحاث والتطوير.-

 ات.إجمالي مشاركد الممكيات التكريد االجنبيد في إجمالي اال تراع-

 إجمالي عدد التحالتات التكنولوجيد الدوليد.-

 النابد الم ويد لإلنتاج التكر  العممي الصادر بالتعاون م  م لف أجنبي مشترك.

 األجنبي. إجمالي النابد الم ويد لبرا ات اال تراع الصادرة باالشتراك م  المات مر-

 المحور الخامس )المخرجات والتأثير(:

 نامد. 100000العمميد لكل  إجمالي حجم المنشورات-

إجمىىالي بىىرا ات اال تىىراع لمدولىىد مىىن إجمىىالي بىىرا ات اال تىىراع الممنوحىىد مىىن قبىىل -
 مكتب برا ات اال تراع األوروبي.

 حجم مشاركد الم ااات في االبتكار.-

 إجمالي الناتج المحمي لمش ص العامل.-
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 افد.نصيب الصناعات القا مد عم  المعرفد في اجمالي القيمد المف-

 نصيب الصناعات التكنولوجيد المتواطد في التصدير الصناعي.-

 النابد الم ويد لمتكنولوجيا في ميزان المدفوعات من جمالي الناتج المحمي.-
انطفقىىىا ممىىىىا اىىىبق يتفىىىىو أن مقومىىىات اقتصىىىىاد المعرفىىىد تعمىىىىل عمىىى  تتعيىىىىل نشىىىىاط 

باعتبىىىاره النشىىىاط  اإلبىىىداع التكنولىىىوجي فىىىي المنظمىىىات مىىىن  ىىىفل نشىىىاط البحىىىث والتطىىىوير
الم طىىط لىىو إلفىىافد معىىارف وتقنيىىات جديىىدة عمىى  ماىىتوت كافىىد مجىىاالت المنظمىىد ككىىلن 

تطبيقيىىا بتاعميىىد وكتىىا ة فىىمن المنظمىىدن  ىىىذه المعىىارف الجديىىدة تعمىىل إدارة المعرفىىد عمىى 
انطفقىىىا مىىىن تكنولوجيىىىا المعمومىىىات واالتصىىىال كىىىل ىىىىذا مىىىن اجىىىل تعزيىىىز بقىىىا  وااىىىتمرار 

 المنظمد.
رابعااا: أدوات ويليااات القتصاااد المعرفااي لتفعياال اإلبااداع التكنولااوجي 

 في نظم التعميم المعاصرة
إن اقتصاد المعرفد ليس مبنيًا عم  القاعدة المعرفيد فقطن ولكنىو اقتصىاد يتجىاوب مى  
المتطمبىىات والمت يىىرات فىىي الاىىوق العالميىىدن أ  إنىىو المحىىرك األاااىىي لمنمىىو االقتصىىاد ن 

عمميد التنميد وفقًا لفقتصاد الجديد تعتمد عم  جممد مىن األدوات تاىاىم فىي  وبالتالي فإن
 تتعيل عمميد اإلبداع التكنولوجي في المنظمد .

ممىىىا اىىىبق يمكىىىن القىىىول بىىى ن الجامعىىىات ىىىىي أك ىىىر المنظمىىىات احتياجىىىا لتطبيىىىق إدارة 
البي ىد الجامعيىد  المعرفد بيىا   وذلىك لمىا تحققىو مىن أىىداف ومىا تىوفره مىن مزايىا وفوا ىد فى 

مما يايم في نجاحيا  التنظيمي ن وزيىادة قىدرتيا عمى  البقىا  والمنافاىد ن والتكيىف الاىري  
والذك  م  م تمف المت يرات ن مما ياىيم فى  زيىادة ذكا يىا التنظيمى  وتحوليىا مىن الشىكل 

 التقميدت إل  جامعد ذكيد بما يفمن ليا البقا  واالاتمراريد .
تتعيىىل  حقىىق إدارة المعرفىىد العديىىد مىىن الوظىىا ف التىى  تىى د  إلىى باإلفىىافد لمىىا اىىبق ت

زيىىىادة معىىىدل الىىىذكا  التنظيمىىىي بالجامعىىىد ن  االبىىىداع التكنولىىىوجي بالجامعىىىد باإلفىىىافد إلىىى 
 (37)وتتم ل ىذه الوظا ف فيما يمي : 

                                                 

دار العمم  نكتر الشيخ  ن  م إدارة المعرفة : م( 2013أاامد محمد ايد عمي )( 1)
 . 166  – 162ص ص ن  وااليمان لمنشر والتوزي 
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التطىىىىوير التنظيمىىىىي لمجامعىىىىد : ويتطمىىىىب ذلىىىىك إدارة كىىىىل مىىىىن المعرفىىىىد الفىىىىمنيد -1
وتكنولوجيىىىا المعمومىىىات   ب يىىىد االرتقىىىا  بماىىىتوت األدا  الم ااىىىي  والظىىىاىرة فىىىي الجامعىىىد

 والترد  عم  حد اوا  . 
تحاىىين اإلبىىداع التنظيمىىي دا ىىل الجامعىىد : يىىرتبط اإلبىىداع التنظيمىىي بوجىىود ر يىىد -2

يجىىىاد  قافىىىد منتظمىىىد تشىىىج  اإلبىىىىداع  ماىىىتقبميد لمصىىىورة األشىىىمل لمم ااىىىد )الجامعىىىىد( ن وا 
ن  ىىىم تاىىىاعد إدارة المعرفىىىد عمىىى  تحاىىىين قىىىدرة الم ااىىىد عمىىى  واالبتكىىىار فىىىي العمىىىل ن ومىىى
 اإلبداع اإلدار  والتنظيمي.

التكيىىف مىى  المت يىىرات : ويعنىى  ذلىىىك قىىدرة الجامعىىد عمىى  االاىىتجابد لمماىىىتجدات -3
ديناميكيىىىد فىىىي تعىىىديل وتطىىىوير برامجيىىىا لتتنااىىىب مىىى   ومتطمبىىىات البي ىىىد بيىىىا ن وأن تكىىىون
  فل توفير بنا  تنظيمي مرن ن ومناخ تنظيمي جيد الظروف الجديدة ن يتحقق ذلك من 

تحقيىىىىق التاعميىىىىد التنظيميىىىىد فىىىىي الجامعىىىىد : تشىىىىير التعاليىىىىد التنظيميىىىىد إلىىىى  قىىىىدرة -4
الجامعد عم  تحقيق األىداف الت  تاع  إلييىا والقىدرة عمى  التكيىف عمى  البي ىد ال ارجيىد 

تصىىىال التنظيمىىىي دا ىىىل ن وتتحقىىىق التعاليىىىد التنظيميىىىد مىىىن  ىىىفل تىىىوفير نظىىىام متتىىىوح لف
الجامعىىىد ن كمىىىا تاىىىاعد إدارة المعرفىىىد فىىىي تحقيىىىق التعاليىىىد التنظيميىىىد  دا ىىىل الجامعىىىد مىىىن 
 ىىىىىفل  تحويىىىىىل ونقىىىىىل ال بىىىىىرات والمماراىىىىىات الجيىىىىىدة عبىىىىىر الوحىىىىىدات الوظيتيىىىىىد لتجنىىىىىب 

 المماراات تير المتيدة.

 :   ويتطمب نجاح تطبيق إدارة المعرفد بالجامعد توافر بعض العوامل منيا
وجىىود إاىىتراتيجيد إلدارة المعرفىىد : أت تتبنىى  الجامعىىد ايااىىد وااىىتراتيجيات معمنىىد -1

ووافحد لجمي  العاممين بيا وتحدد فماىتتيا فى  نشىر المعرفىد والتشىارك فييىا ودعىم تىدفقيا 
 باإلفافد إل  حمايتيا .

تىىىوافر الييكىىىل التنظيمىىى  المف ىىىم وفىىىرورة التحىىىول مىىىن الييكىىىل التنظيمىىى  ىرمىىى  -2
شىىىكل متعىىىدد الماىىىىتويات إلىىى  اليياكىىىىل التنظيميىىىد األك ىىىىر تتمطحىىىًا ن والبعىىىىد عىىىن الشىىىىكل ال

اليرم  التقميدت ن ومىن أىىم اليياكىل التنظيميىد األك ىر مف مىد : الييكىل األفقى  المتاى  ن 
  (38)والييكل الشبك  ن واليياكل المعكواد .

                                                 

إدارة المعرفة مدخل لإلبداع التنظيمى فى  ": ( 2005نيمد عبد القادر ىاشم )( 1)
 . 68-9ص ص . ماتقبل التربيد العربيد ن  "الجامعات المصرية 



 

 

 

 
 االقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق اإلبداع التكنولوجي بالتعميم الجامعي المعاصر

 

 2019ايو مالعدد      والعشرون  امسخالمجمد ال
403 

لمقناعىىد وال قىىد ن  تىىوافر بنىىي تحتيىىد لفتصىىاالت ونظىىم المعمومىىات ن وبنىى  إناىىانيد-3
وبنىىىي تنظيميىىىد ن ودعىىىم مىىىالي ن وبنيىىىد تحتيىىىد لحكومىىىد إلكترونيىىىد ن وبنيىىىد تحتيىىىد لممعرفىىىد 

 واإلبداع . 

تىىىوافر الىىىدعم البشىىىرت المتم ىىىل فىىى  ااىىىت دام التكنولوجيىىىا الحدي ىىىد ن وتىىىوفر قواعىىىد -4
عميىل البيانات ن والو ا ق والاجفت ن ىذا مى  وجىود  ليىات أو قنىوات اتصىال تصىل بىين ال

  (39)وبين عمال المعرفد .
ال قافىىد التنظيميىىد : ويتطمىىب ذلىىك وجىىود  قافىىد تنظيميىىد تتميىىز بتىىدعيم رأس المىىال -5

االجتمىىاع  دا ىىل م ااىىات التعمىىيم العىىال  ن وفىى  العفقىىات التنظيميىىد واألكاديميىىد ن ممىىا 
إنتىىىاج وتوليىىىد معىىىارف إبداعيىىىد متعىىىددة الت صصىىىات كاىىىبيل لبنىىىا  رأس مىىىال  ياىىىاعد فىىى 

المعرفىىىىد ن ويطمىىىىق عمىىىى  ال قافىىىىد التنظيميىىىىد البرمجىىىىد الجماعيىىىىد لعقىىىىول أعفىىىىا  الم ااىىىىد 
الواحىىىدة وىىىى  التىىى  تميىىىزىم عىىىن اة ىىىرين ن ولىىىذلك عنىىىد تطبيىىىق إدارة المعرفىىىد  يجىىىب أن 

دع  ن حيىىىث تحىىىدد ىىىىذه القىىىيم طريقىىىد تتفىىىمن  قافىىىد الم ااىىىد قىىىيم ا تىىىرع ن اكتشىىىف ن ابىىى
تتكيىرىم كمىا تنقىىل إلى  العىىاممين الجىدد ن فال قافىىد التنظيميىد ليىىا تى  ير كبيىىر عمى  المشىىاركد 
ف  إنتاج المعرفد وتبادليا ن كما تايم ف  تحتيز العاممين عم  تبادل المعرفىد وال يىتم ذلىك 

   (40)اإل ف  ظل  قافد وديد تتام بالمروند وأااايا التعاون.

 -التىصيات: 
انطفقىىا ممىىا اىىبق يمكىىن القىىول أن نجىىاح المنظمىىد فىىي ظىىل االقتصىىاد الجديىىد المبنىى  
عمىى  المعىىارف و تتعيميىىا مىىن  ىىفل عمميىىد اإلبىىداع التكنولىىوجي يكىىون انطفقىىا مىىن جممىىد 
أدوات تشىىير إلىى  أىميىىد التعمىىيم و التىىدريب لمعىىاممين فىىي المنظمىىد بمىىا يتماشىى  مىى  أىىىداف 

يىىىدة ن ىىىىذه األ يىىىرة التىىىي تاىىىاىم فىىىي عمميىىىات التطىىىوير التنظيمىىىي التىىىي ىىىىذه المعىىىارف الجد
                                                 

 ن " مداخل حديثة فى إدارة الم سسات التعميمية ": ( 2015عد  ميل )نبيل ا( 2)
 . 369ص ن  دار التجر لمنشر والتوزي  ن القاىرة

دراسة مقارنة " : (  2013محمد عبد الحميد الشين ن ونيمد ايد أبو عميوة ) ( 3)
مكانية  لتطبيقات إدارة المعرفة في بعض الم سسات الجامعية األسيوية وا 

مجمد التربيد  ن تصدر عن  ن" منها في مصر والمنطقة العربية اإلفادة 
الجمعيد المصريد لمتربيد المقارند واإلدارة التعميميد ن الاند الااداد عشر ن 

 . 208 – 113( ن  39العدد ) 
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تمىىىىس م تمىىىىف مجىىىىاالت المنظمىىىىد مىىىىن  ىىىىفل ااىىىىتحداث اليياكىىىىل التنظيميىىىىد ن و تعىىىىديل 
منظومد قيم ال قافىد التنظيميىد القا مىد عمى  توليىد وتحويىل المعرفىد الجديىدة و بالتىالي تيي ىد 

 بداع التكنولوجي في منظمات األعمال .المناخ و البي د المناابد لتتعيل عمميد اإل
 التوصيات التاليد :يمكن الوصول ال   قوفي ىذا اإلطار وعم  فو  ما اب

اإلبىىىىىداع و  والتوظيىىىىف باالاىىىىت دام كمايتىىىىر  متجىىىىدد مصىىىىدر المعرفىىىىد أنإدارك  يجىىىىب-
 .باالات دام تنفب محدودة فيي الطبيعيد المصادر اما االبتكارنو 

 الدولىىىد جيىىىود بىىىين التكامىىىل الىىى  يحتىىىاج الدولىىىد اقتصىىىاد بنىىىا  فىىىي المعرفىىىد توظيىىىف-
 االجتماعيىد التنميىد لتحقيىق نمىوه وزيادة االقتصاد تنوع أجل من والمجتم  ال اص والقطاع

 حىىل فىىي الجامعىىد دور زاوابىىر  المعرفىىد مجتمىى  يىىققلتح الىىنتط عوا ىىد ااىىت مار الىى  ويحتىىاج ن
 .العممي بالشكل واالجتماعيد االقتصاديد التنميد قفايا

 لفنتقىال االقتصىاد بنيىد فىي نوعيىد نقمىد بإحىداث كتيمىد وطنيىد ايااات تبني فرورة-
 الى  المفىافد القيمىد من تفىد التقميديىد االقتصىاديد واالنشىطد الريى  عمى  قىا م اقتصاد من
 المعرفد. اقتصادات من تنطمق جديدة تنمويد بنيد

 فىىىي ماىىىاىمتو بتفىىىل المعرفىىىد اقتصىىىاد فىىىي ر ياىىىياإلبىىىداع التكنولىىىوجي دور  عىىىبيم-
 الىىدول وتجىارب ناجحىىد وصىناعيد انتاجيىد مشىىاري  الى  التطبيقيىد واالبحىىاث االفكىار تحويىل

 .الناجحد والتجارب االم مدأحد  كاليابان المتقدمد الصناعيد

 رف  ماتوت النشاطات التكنولوجيد لترممد عجمد االاتيراد المباشر لمتكنولوجيا.-

يجىىىاد منظومىىىد البحىىىث عىىىن مصىىىادر - دا ميىىىد و ارجيىىىد جديىىىدة لتكنولوجيىىىا جديىىىدةن وا 
تمويل تكنولوجي ماتقمد عن المنظومات العامدن قىد يكىون برنىامج الحافىنات التكنولوجيىد 

 إحدت ىذه المنظومات.
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 . 111:  110ن ص ص  11المطبوعات الجامعيد ن الجزا ر ن ط 
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 لكتروني عن بعد ن جامعد الطا ف ن الرياض.لمم تمر الدولي األول لمتعميم اإل

( : م درااد مقارند لتطبيقات  2013محمد عبد الحميد الشين ن ونيمد ايد أبو عميوة ) 
مكانيد اإلفادة منيا في  إدارة المعرفد في بعض الم ااات الجامعيد األايويد وا 

لمتربيد  مصر والمنطقد العربيد م ن مجمد التربيد  ن تصدر عن الجمعيد المصريد
 – 113( ن  39التعميميد ن الاند الااداد عشر ن العدد )  المقارند واإلدارة

208 
( : م تنميد القدرات االبتكاريد لدت األفراد والمنظمد من مجموعد 2002مدحت أبو النصر)

 . 115النيل العربيد ن مصر ن ص : 

اد المعرفد ن مركز ن م تمر اقتص“ المعرفد في اليند  : م اقتصاد (2004) أيوب مدحت
درااات وبحوث الدول الناميد ن كميد االقتصاد والعموم الاياايد ن جامعد القاىرة 

 . 2ن ص 
(: م جاىزيد الدول العربيد لفندماج في اقتصاد المعرفد درااد نظريد 2012مرادعمد )

راب  تحميميد  م ن مجمد كميد العموم االقتصاديد والتايير والعموم التجاريدن العدد)ال
 . 69-45( الاند )الحاديد عشرة( ن جامعد الجمف ن الجزا رن صص 

( : م مدا ل حدي د ف  إدارة الم ااات التعميميد من  القاىرة ن 2015نبيل اعد  ميل )
 . 369دار التجر لمنشر والتوزي  ن ص 

ت ( : م إدارة المعرفد مد ل لإلبداع التنظيم  ف  الجامعا2005نيمد عبد القادر ىاشم )
 . 68-9المصريد م . ماتقبل التربيد العربيد ن ص ص 

( : م االقتصاد المعرفي م ن الطبعد االول  ن دار 2008ىاشم الشمر  وناديا المي ي  )
 .2صتا  لمنشر و التوزي  ن عمان ن األردن ن ص 
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( : م التعميم وتنميد الموارد البشريد في االقتصاد المبني 2004يواف حمد اإلبراىيم )
المعرفد  م ن مركز االمارات لمدرااات والبحوث االاتراتيجيد أبوظبي ن ص  عم 
102 – 103 . 
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