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Abstract 

In this this search, we discussed about the effects of development and innovation in 

educational achievement outcomes, will be consistent with the needs and aspirations 

of learners in our contemporary reality. We discussed in detail the "concept of 

development and innovation in the field of education"  We stressed that development 

must be continuously developed based on innovation and creativity, and everything 

related to thinking, criticism, problem solving, leadership and excellence in achieving 

quality projects. We discussed: the importance of achieving education that meets the 

aspirations and needs of individual and social, we explained some basic 

characteristics that should be available in effective product positive education, which 

encourages innovation and supports innovators, transcends stereotypical ways of 

teaching and learning, and opens the horizons and aspirations of the learners, to 

achieve the demands of sustainable development through the investment of ideas 

among the competencies, innovators and innovators between learners and interested. 

While in the "quality education that meets the aspirations of learners" That successful 

education is one who gives opportunities for innovation and creativity among 

learners, practices critical thinking, uses creative mental and intellectual processes, 

In finding solutions to problems, according to quality standards in research and 

achievement of outputs. The Performance quality is practiced in institutions related 

to the public and private educational sector to pursue the right direction towards 

development and innovation, real development and serious change of curricula, 

decisions, strategies, methods and educational mechanisms, with the training of 

teachers and talented and supervisors and administrators, according to the new data 

that meet the requirements of the new reality of the new, and encourage learners to 

acquire flexible and renewable life skills, in accordance with the overall quality 

standards to be an educational institution productive, contribute positively to the 

process of sustainable development.While in the topic "Justifications for Innovation 

in Educational Institutions and its Impact on Sustainable Development" we discussed 
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in detail the factors that make the learning system, from social and civil systems 

effective, the educational institutions must overcome the traditional slow and 

stereotyped work in its outputs and results, and work to change many of its 

mechanisms that do not match the new reality, Through the correct change: methods, 

mechanisms, curricula, activities, the way of thinking, which does not encourage 

creativity and creativity, is a constant barrier to sustainable development, which seeks 

to promote community institutions for a better life and excellence in performance. 

While in the topic of "Challenges and obstacles in the field of educational 

innovation", we pointed to many problems, which is an obstacle to scientific and 

educational innovation between learners and interested students of knowledge, as 

well as lack of appreciation and support from some of the heads of educational 

institutions, decision makers, and some civil and social bodies , which did not take 

into account the ingenuity of innovation, did not realize the problems of social and 

economic situation and its negative effects on development, and the rejection of the 

phenomenon of innovation, and surrender to the negative culture among learners, 

which necessitates an income that requires this situation, with support and the 

allocation of incubators to this marginalized privileged group (excluded) . 

In conclusion we summarized what which   will do or exceed in the educational 

institution to achieve the aspirations and the prospects while keeping pace with the 

requirements in the contemporary reality. 
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 ملخص :

وتطلعات املتعلمني ات مع احتياجمتاشياً يف هذا البحث ، ناقشنا آثار التنمية واالبتكار يف نتائج التحصيل التعليمي ،
 ب تطورر العملية أكدنا على أنه جي،يف واقعنا املعاصر. ناقشنا بالتفصيل "مفهوم التنمية واالبتكار يف جمال التعليم"

التعليمية  باستمرار على أساس االبتكار واإلبداع ، وكل ما رتعلق بالتفكري ، والنقد ، وحل املشكالت ، والرتبية على 
احتياجات الفرد أمهية حتقيق التعليم الذي رليب تطلعات و ، كما تناولنا  يف حتقيق مشاررع ذات جودةفن القيادة والتميز 

واجملتمع ، وشرحنا بعض اخلصائص األساسية اليت جي ب أن تتوفر يف التعليم اإلجيايب الفعال للمنتج ، والذي رشجع 
تعلمني ، رس والتعلم ، و رفتح آفاق وتطلعات املعلى االبتكار وردعم املبدعني ، ورتجاوز األسالي ب النمطية للتدر 

 لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة من خالل استثمار األفكار بني الكفاءات واملبتكررن واملبدعني بني املتعلمني واملهتمني
رًصا لالبتكار ف لتحقيق "التعليم اجليد الذي رليب تطلعات املعلمني واملتعلمني"، فإن هذا التعليم الناجح هو الذي رعطي

واإلبداع بينهم ، وميارس التفكري النقدي ، ورستخدم العمليات الذهنية والفكررة اإلبداعية ، ويف إجياد احللول للمشكالت 
، وفًقا ملعارري اجلودة يف البحث وحتقيق املخرجات.الواقعية اليت  متارس جودة يف األداء ضمن املؤسسات املتعلقة بقطاع 

اخلاص والسري وفق االجتاه الصحيح حنو التطورر واالبتكار والتغيري اجلاد يف املناهج واملقرارات التعليم العام و 
د واالسرتاتيجيات واألسالي ب واآلليات التعليمية ، مع تدرر ب املعلمني واملوهوبني املشرفني واإلداررني باستمرا ملواكبة اجلدر

مني على اكتساب ة اليت تليب متطلبات الواقع اجلدرد ، وتشجيع املتعلوفقا للبيانات اجلدرد،  يف عامل الرتبية والتعليم
مهارات احلياة املرنة واملتجددة ، وفقا ملعارري اجلودة الشاملة لتكون املؤسسة التعليمية مؤسسة منتجة  فعالة وإجيابية 

سسات التعليمية وأثرها كار يف املؤ ومسامهة يف تنمية اجملتمع واستدامته حنو التعمري والتطور، ضمن موضوع "مربرات االبت
يف التنمية املستدامة" ناقشنا بالتفصيل العوامل اليت جتعل نظام التعلم من النظم االجتماعية واملدنية الفعالة اليت جي ب 
على املؤسسات التعليمية التغل ب  وجتاوز العمل التقليدي البطيء والنمطي يف خمرجاته  ونتائجه، والعمل على تغيري 

درد من آلياته، اليت ال تتطابق مع الواقع اجلدرد ، الذي رتطل ب دائمًا التغيري الصحيح: لألسالي ب ، واآلليات ، الع
املناهج ، األنشطة ، طررقة التفكري ، اليت ال تشجع اإلبداع واالبتكار، عرب هذه التوجه اجلدرد يف العمليات التعليمية 

نما يف املؤسسات اجملتمعية من أجل  منط حياة  جدردة ومتيز يف األداء. بيضمن مؤسساتنا التعليمبية تسعى إىل تعزرز 
موضوع "التحدرات والعقبات يف جمال االبتكار الرتبوي" ،التميز يف األداء ،أشرنا إىل العدرد من املشاكل ، اليت متثل 

الدعم من بعض ذلك عدم التقدرر و عقبة أمام االبتكار العلمي والرتبوي بني املتعلمني وطالب املعرفة واملهتمني ، وك
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 اإلبداعمهية أرؤساء املؤسسات التعليمية وصناع القرار وبعض اهليئات املدنية واالجتماعية ، واليت مل تأخذ يف االعتبار 
ءاً بدضاعة اجلهود ماالستسالم للثقافة السلبية بني املتعلمني ، مما رستلزم آثار و املستدامة ،السلبية على التنمية نتائجه و 

ص حاضنات دعم وختصيضرورة ، مع مسرية تغيري يف أي  نصحاب املكات ب الذرن ال ررغبو ،وأ من تغيري الذهنيات
 وربطها باملشاررع التنمورة لصاحل التنية املستدامة املميزة  اتهلذه الفئ

 
 المقدمة :

أمر مطلوب لتعليمي التحصيل ا حيث ونتائجهما اإلجيابيةمن جمال الرتبية والتعليم  التنمية واالبتكاريفاحلدرث عن 
اجات وتطلعات مع احتيبوصفهما رتماشيان  ،ومأمول بني اجلميع ممن رقدر أمهيتهما يف الوسط التعليمي والعلمي 

التعلم ومواكبة كل و  يف جمال التعليموجهان لعملة واحدة تسهمان  التنمية واالبتكار ، و  املتعلمني يف واقعنا املعاصر. 
فكري ، والنقد االبتكار واإلبداع ، وكل ما رتعلق بالترقوم على أساس  تطورر العملية التعليمية بوصف أن  جدرد مفيد ،

 ، وحل املشكالت ، والرتبية على فن القيادة والتميز يف حتقيق مشاررع ذات جودة.

، والذي و جودة عالية ليماً ذوروفر تعتطلعات واحتياجات الفرد واجملتمع ، أن التعليم املأمول هو من رسعى إىل تلبية 
رشجع على االبتكار وردعم املبدعني ، ورتجاوز األسالي ب النمطية للتدررس والتعلم ، و رفتح آفاق وتطلعات املتعلمني 

ني  ورستخدم األفكار بني الكفاءات واملبتكررن واملبدعلتلك من خالل استثمار ،، لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة 
دة يف البحث ، وفًقا ملعارري اجلو لألزمات واملشكالت والقضارا احللول روجد هنية والفكررة اإلبداعية ، و العمليات الذ

عليم العام واخلاص يف األداء ضمن املؤسسات املتعلقة بقطاع التمتيزاً اليت  متارس ،  الواقعية التعليمية  وحتقيق املخرجات،
سالي ب البتكار والتغيري اجلاد يف املناهج واملقرارات واالسرتاتيجيات واألوالسري وفق االجتاه الصحيح حنو التطورر وا،

رب دون تغافل التغيري يف جمال الذهنيات والسلوكيات حنو سلوكيات أكثر انفتاحًا حنو تقافات وجتاواآلليات التعليمية 
 اآلخررن .
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 :التنمية واالبتكار في المؤسسات التعليمية-

 تمهيد:  -
 يف اجملال التعليمي لغة واصطالحاً :التنمية واإلبتكار مفهوم  -1

  صطلحات التنمية واالبتكار: م -1
 لتنمية لغة : امفهوم  •

ر، رقال: منا زاد وكث ومناء، ورعين أرضا الزرادة ومنه منا الشيء منواً . منيا  . مشتق من منا)مفهوم التنمية لغة :  -
  (1()الزرع ومنا الولد، ومنا املال

 منى مبعىن الزرادة، رقال منى رنمي منيا ومنيا ومناء، زاد وكثر، ومنه منيت النار تنمية إذا ألقيت)التنمية مشتق من أما لفظ 
 .(2() عليها حطبا وذكيتها به

 .وارتفاع الشيء من مكانه إىل مكان آخروالزرادة النمو فالتنمية هي وعليه:

 :مفهوم التنمية اصطالحا   - 

يف ،تقدم خمرجات لزمن عرب فرتة من ا، ودائمة يف جماالت حياتية للفرد واجملتمع التنمية: هي حتقيق زرادة سررعة تراكمّية 
عية لتفيد جمموعة من النفلتنظيم األنشطة والتجرربية، نتيجة استخدام اجلهود العلمّيةاملتنوعة ،اإلنتاج واخلدمات جمال 

 ام .األفراد يف القطاعني اخلاص والع

ارتقاء اجملتمع واالنتقال به من الوضع الثابت إىل وضع أعلى وأفضل، وما تصل إليه من حسن الستغالل الطاقات : هي  
رص حياة بعض إّن التنمية هى العملّية اليت تنتج عنها زرادة ف )اليت تتوّفر لدرها، واملوجودة والكامنة وتوظيفها لألفضل 

الناس يف جمتمع ما، دون نقصان فرص حياة بعضهم اآلخر ىف الوقت نفسه، واجملتمع نفسه، وهى زرادة حمسوسة ىف 
حلدرثة ىف التكنولوجيا ااإلنتاج واخلدمات شاملة ومتكاملة ومرتبطة حبركة اجملتمع تأثرياً وتأثراً، مستخدمًة األسالي ب العلمية 

  .(3( )والتنظيم واإلدارة 

                                                           

 .659ص: 4ط   2ج:. القاهرة  مكتبة الشروق الدولية-املعجم الوسيط ( 4002) جممع اللغة العربية - (1)
 .424، ص: 9 ج 3ط  دار صادر بريوت  ، لسان العرب ( هـ 1414)ابن منظور - (2)

 http://mawdoo3.com على موقع 2115درسمرب  14مقال للباحثة "بانا ضمراوي "بتاررخ تعررف التنمية ضمن   -( 3 ) 

http://mawdoo3.com/


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018   

7 
 

 (4وَأحَدثها ()  ْنَبَطهااْستَـ : الرَِّكّية وبدَع. وبدأَه أَنشأَه: وابـَْتَدَعه َبْدعاً  رـَْبَدُعه الشيءَ  )بدَعفهوم االبتكار لغة م 
 احملدث العي ب .وجاء يف نفس الكتاب : املبدع : الذي رأيت أمراً ، أي أول مل رسبقه أحد ، والبدرع : 

  اإلبتكار اصطالحا  :مفهوم 
الطالقة ، واملرونة ، واألصالة ، واحلساسية :جمموعة من القدرات  )هنا أعملية االبتكار ب(  5) جيلفوردجاء يف تعررف 

 (6).(للمشكالت ، واملهارة على التحليل والرتكي ب ، وإعادة التحدرد، والتقومي

 أو مفيد أنه ،على اآلخررن من مهمة جمموعة تقبله جدرًدا منتًجا تنتج )كعملية اإلبداع ررى أن( 7)  ورعرف شتارن
دى جمموعة ل العملية اليت رنتج عنها عمل جدرد مقبول أو ذو فائدة أو مرض   هي " "ما وقت يف مرض   أو لإلشباع قابل

 (. 8()من الناس 

وميكن أن ركون حمكاً  )نتيجة للعملية االبتكاررة  منتجةبتكار كعملية رلحظ على هذا التعررف األخري أنه رركز على اإل
 .(9() هلا 

رونة التلقائية إنتاجاً رتميز بأكرب قدر من الطالقة الفكررة ، وامل ،قدرة املتعلم على االنتاج )رعرف خري اهلل االبتكار بأنه 
 (10( )واألصالة وبالتداعيات البعيدة ، وذلك كاستجابة ملشكلة أو موقف مثري

ا مثيل، أو استحداث هلمل رسبق  ة،جدرد) أفكار (إجياد ميكن تعررف اإلبتكار يف اجملال التعليمي على أنه عملية وعليه : 
 ة يف الواقع لكن بصياغة جدردة غري مألوفة ،وإعادة تصنيعها وتشكيلها بشكلوجودأشياء هي متطورر من قبل ، بل هو 

 عما كانت عليه سابقاً .وخمتلفة بل  مل تكن من قبل،بطررقة  اهيكلتهخمتلف ،مث 

                                                           

  6ص  1الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها  دار الكتاب احلدرث ط  (2119)فتحي عبد الرسول حممد   - (4)
ني الذكاء البشري ، مبا يف ذلك التمييز بذات الصلة بالنفسية ، انشغل بالدراسات  رركيأم نفسي عامل، 1964مارس  4ولد بتاررخ كان بول جيلفورد   (5)

 .1694نوفمرب  29وتويف بتاررخ  اإلنتاج املتقارب واملتقارب واملتباعد
 49ص 1شر والتوزرع عمان االردن ط( نظام ضمان اجلودة التعليمية وتنمية قدرات التفكري االبتكاري دربونو للطباعة والن2111مهدي الطاهر )( 6) 
. كانت له احباث حول العوامل االجتماعية النفسية 1691أستاذ متفرغ يف علم النفس االجتماعي كان عضًوا يف هيئة التدررس جبامعة نيورورك منذ عام ( 7)

 . اًماع 94مارو عن عمر رناهز  9تويف يف  1661اليت تؤثر على اإلبداع؟. تقاعد كأستاذ فخري يف عام 

 44ص 2( نظام ضمان الجودة التعليمية وتنمية قدرات التفكير االبتكاري ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع عمان االردن ط2122مهدي الطاهر )(8)

  51نفس املرجع ص (9)
  49 حبوث نفسية وتربورة : دار النهضة العربية  بريوت ص : كلية الرتبية جامعة املنصورة  ،ىقسم علم النفس الرتبو رئيس  1691خري اهلل سيد )(10)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018   

8 
 

إنه استحداث  أمر جدرد لواقع جدرد ، به ِجدة مل تعرف من قبل ) اإلبداع عنصر ثقايف جدرد يف الثقافة املادرة وغري 
 (11املادرة ، ورقصد ،،، اخلروج عن األوضاع السائدة، والتكيف مع املوقف املتغري ()

حاجاته ومواصفاته و مع متطّلبات املستهلك ،بتكار جي ب أن تتماشى مواصفات اإلررى الباحثون يف جمال اإلبتكار، أنه 
( ومعرفة ماهو األسواق أماكن البيع )، وركون ذلك من خالل استغالل املنتجات املتوّفرة يف  ملنتج اجلدرداليت رطلبها يف ا

 فعالية أعلى ذاتجمال املنتوجات معروض ،ملعرفة ما ميكن توفريه جبودة أعلى وأفضل ،على أساس أن االبتكار يف 

يق مع التزامها العليا، والعمل على متثيلها يف أفكار جدردة ، قابلة للتطبتوجيه القدرات العقلّية عملية بتكار اإلوعليه ف
ه الناس يف اعتادأو اخلروج عن مألوف ،إنتاج شيء جدرد بالشروط املتعلقة باإلبتكار اخْلالَّق ، القائم على أساس 

 .اجملتمع

إن من نتائج وخمرجات اإلبتكار يف عملية التنمية املستدامة ،هي القدرة على املزج بني فائديت كل من التنمية واالبتكار 
 وربط العالقة  الكامنة بينهما ،من خالل املالحظات التالية :

  تجات عملية . ي إىل منوجمال التعليم والتعلم،عرب خمرجات تؤد التنمية واالقتصاديف جمال  تكارباإلرساهم 
 ومتنوعة، خيفف أو حيد من عملية البطالة والركود االقتصادي رص عمل جدردةرساهم اإلبتكار يف إجياد ف،

  وأعباء نفقات احلكومات والدول .
  رسهم يف فتح أسواق جدردة ملنتجات صناعية واستهالكية متجددة يف عدة جماالت منها التعليمية ) الوسائل

  .ال التكنولوجيا التعليمية ،األنشطة ،جمال التقومي والتقييم  وغريها ( وغريهاواألسالي ب ،جم
  فع ر تنورع مصادر الدخل خلزرنة الدول ، عرب موارد إضافيىة، من خالل عمليات االبداع ،ومدى مسامهتها يف

  .عرب املخرجات  النفعية الناجتة عنه  وتنميتهاإلنتاج مستوى 
  جودة أفضل ذاتو أسرع ات ابتكاررة لوسائل وآليات خدمالعامة عرب تقدمي  نفقاتوخفض ال،تقليل التكاليف.  
  عند املبدعني واملبتكررن ،مما رقدمون باندفاعية ومحاسة حنو إجناز منتوجات يف الواقع بالنفسإجناز عامل الثقة 

  لدرهم.ويف إسعاد اآلخررن و إشعارهم بالراحة النفسية  بالذات الرضاعوامل قيق عرب حت
  نتائج ذات فوائد مادرة ومعنورة،تفيد األفراد واملؤسسات وتسهم يف التنمية املستدامة. احلصول على 

                                                           

  11ص  1الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها  دار الكتاب احلدرث ط  (2119)فتحي عبد الرسول حممد (11 )
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  استمراررة عملية اإلبتكار وعدم التوقف عنده ، رسهم يف التنمية املستدامة وحيافظ على سريورة البقاء والتمكني
 اقتصاد ؤسسات املنتجة ، ورؤسس ركيزة ومورداً مالياً اضافياً يفاالقتصادي يف عامل املنافسة التجاررة بني الشركات وامل

 وتطور البلد واستقاللية قراراته.  
 خصائص التعليم الملبي للتطلعات المتعلمين وحاجة مؤسسات المجتمعيىة : -

اجامهم وطموحامهم حل إن التعليم املطلوب واملرغوب توفريه ،رنبغي أن تتوافر فيه أسس تليب تطلعات املتعلمني واملعلمني
وآماهلم ،مما رتطل ب إعادة النظر يف إسرتاتيجيات املؤسسات التعليمية،واهليئات املسؤولة وأصحاب القرار، من  إدراك تام 
بالعملية التعليمية وتقدرر دورها األساس يف هنضة الشعوب وتطورها وررادمها ، ومواكبة  الدول والشعوب يف كل تطور 

 ة  .يف هذا جمال احليا

إن التغريات احلاصلة يف الواقع املعاصر،رفرض بقوة العمل اجلاد على التغيري يف املؤسسات التعليمية ، ووجوب اإلرتقاء 
باملمارسة التعليمية،وجتوردها بدءًا من تطورر أسلوب تقدمي املواد التعليمية وحتسني عرضها جبودة عالية ،وجودة عرض 

ية بني املتعلمني وسهولة استيعاهبا ، وتعزرز االجتاهات السلوكية واألخالقية واألدب الوسائل لتوضيح املادة التعليمية
 والقيميةبني املتعلمني واملعلمني وأولياء األمور والشركاء الفعليون من مؤسسات اجملتمع املدين الفاعلة .

هارات التفكري العلمي باته ربدأ )بتنمية مكما رلحظ أن تنمية املهارات العلمية واملعرفية والفكررة ،واستيعاب الواقع ومتطل
املوضوعي الواقعي لدرهم ومتكينهم من أسالي ب حل املشكالت والعنارة جبوان ب اإلبداع واالبتكار لدرهم ،وتشكيل 
مواقفهم واجتاهامهم اإلجيابية الفعالة وتفتحهم على العامل ،،،، وتنمية مهارات التعليم الذايت لدرهم ، والقيم املرتبطة 

 ( .12بالرتبية املستدمية واملستمرة ( )
إن مواصفات التعليم املليب للتطلعات هو التعليم الذي تتوافر فيها جمموعة من األسالي ب اجلدردة اليت ميكن أن تسهم يف 

 تطورره منها :
لنضج العلمي االتغيري املستمر وفق متطلبات الواقع لألسالي ب والوسائل اجلدردة يف اجملال التعليمي ،ورفع مستوى  -1

والعقلي بني املتعلمني ، وإجناز املتطلبات امللحة يف العمليات التعليمية مثل : تطورر املناهج وطرق التدررس وأساليبه 
 ووسائله، و تدرر ب املعلمني ، بوصفهم موجهني ومرشدرن ومساندرن للمتعلمني.

                                                           

 44 )دار املررخ للنشر الرراض (ص( الرتبية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشررن  2114عبد العزرز بن عبد اهلل السبل )( 12)
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 اجملاالت وب جدرد ، حيدث التغيري يفالعمل بإجيابية حنو تغيري الذهنيات ،وإعادة تشكيل التصورات بأسل -2
دة الفكررة والذهنية والسلوكية واملعرفية للمعلمني واملوظفني والعاملني يف قطاع الرتبية والتعليم ،وإدارته ومؤسساته املتعد
 ب يمبدءًا من عملية التخطيط إىل التنفيذ ، لتسارر وتواك ب ما رتطلبه التعليم اجلدرد واحلدرث ، مع مواءمة األسال

 التعليمية ووسائلها حنو اجلودة والتميز وفق مهارات القرن الواحد والعشررن .
راجمنا التعليم املليب لتطلعات املتعلمني الذي رتميز باالنفتاح واملرونة واجلودة والنوعية العالية)وما تتميزبه مناهجناوب -3

 (.13اً ()،إن قوة أوضعفاً، وإن سلباً أو إجيابوطرائق التدررس فيها من جودة وكفارة،فكما تكون اجلودة ركون التأثري
تناول قضارا التعليم بأسلوب جدرد ،روج ب ااّل ركون رتيباً سكونياً أو ثابتاً منطياً، بل رنبغي أن ركون ذو طابع  -4

ع متغري حنو األحسن واألفضل ،رتسم بالعالقنية والواقعية واالنفتاح اإلجيايب حنو اإلفادة من جتارب اآلخررن واالطال
 على خربامهم وجتارهبم وأطروحامهم اليت ثبت جناحها لقضارا التعليم يف دول أخرى وصارت متميزة.

رركز التعليم املطلوب على استمرار اجلدرة يف العمل واحرتام اخلطط واالسرتاتيجيات، واستخدام التقنية  -5
اته واستثماره على استلهام روح العصر ومعطيوتكنولوجيا املعرفة ، واإلنفتاح احلضاري حنو ثقافات اآلخررن  ،والقدرة 

 يف البناء والتعمري.
ا تعليم رراعي احرتام اإلنسان املتعلم وخصوصياته ،حىت رثق فيمن حوله ومن حوله،ورعتز هبورته وتراثه) إن حتركن -9

وخباصة حررة  سانال بد أن ركون يف جوهر اإلحرتام املتبادل وثقة األجيال فينا،وأن نعمل جاهدرن إلحرتام حقوق اإلن
 ( 14التعبري والقدرة على احلوار وحررة الكلمة()

متكني املتعلمني من فهم أفضل عرب دراسة علمية معمقة وموضوعية للرتاث، والثقافة األصيلة واحلاضرة ،لتكون  -4
 وسيلة انفتاح حنو تلك الثقافات األخرى ، والتعامل معها دون مرك ب نقص، بل حبوار اجيايب متفاعل .

يع املتعلمني من إدراك أمهية تعلم وضرورة اكتساب ومتلك لغات أخرى مكملة للغة األم ، لتكون وسيلة تشج -9
إضافية ،لفهم اآلخر واإلفادة من جتاربه وخرباته ،وفهم طررقة تفكريه وتعامله مع عامل األفكار،والواقع واألحداث 

وكيفية  ، فهم وإدراك أفكار اآلخررنمية، ليطلع  على ،واستخدام مهارة اللغات القرائية والكتابية والسمعية والكال
  .متسارعمتنوع و   أسلوب التعارش ضمن جمتمع متغري، ورنجز التحاور معهم 

                                                           

 (نفس املصدر ص 1345) 
 91(ص  35( عصر املعلومات واملعارف والتعليم ، )جملة املعرفة ، وزارة املعارف ، الرراض ، العدد 1669حممد عبده مياين )(14)
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تعليم ميارس املهارات احلياتية والواقعية، واستخدام صحيح وإجيايب للتفكري الناقد ،والقدرة على اصدار األحكام  -6
ملسؤولية الرتبية واجملتمع ، ومعرفة حل املشكالت ، وتعلم كيفية اإلنضباط وحتمل ا املوضوعية بأسلوب علمي ،جتاه قضارا

 ،وأسلوب كيفية إجناز املشاررع املتوقعة واالفرتاضية وحتورلها إىل منتجات .
لسري  اممارسة منهجية البحث العلمي كأسلوب حياة ، جتاه القضارا الفكررة والسلوكية واالجتماعيةوالتجرربية عرب  -11

 خطوات املنهج ) املالحظة ـ والفرضية ـ التجربة ـ صياغة القوانني ( .فق و 
ممارسة احرتام التعدد الثقايف والعرقي واجلنسي والدرين ،وقبول  آراء املخالف ، والعمل على اإلفادة من هذا  -11

ارا اجملتمع وتنميته، قضالتنوع واالختالف والتبارن ،وجعله أسلوب تعارش وثراء ال صدام وتضاد ، واستثماره يف خدمة 
وتطورره وتعزرز االنتماء و روح املواطنة بني أفراده ) إن االستفادة من هذا اإلطار املرجعي ، ال رلغي إطالقًا متسكنا 
وتشبثنا باإلطار الفكري املستمد من الفكر اإلسالمي ،والشررعة اليت هي موجهنا ورائدنا يف عملية اإلصالح والتطورر 

والثقافة اليت تدعونا إىل احلوار واالنفتاح على اآلخر والتفاعل مع احلضارات أخذاً وعطاًء دون خوف أو  ، هذه الشررعة
 (15تردد ، ودون أدىن عقد حضاررة ( )

 العملية املخرجات ختلف أو جناح مدى قياس ،عرب العاملية باملعارري وااللتزام الدويل التعليمي التطور رواك ب تعليم -12
 . العامل دول يف مثيالمها مع ومقارنتها جودمهاومدى  التعليمية

مني،يف خمتلف مراحلهم التعليمية املتعل بني مت إجنازه ،وما التعليمية جبودة املخرجات املليب للتطلعات ،رهتم وعليه إن التعليم
الرتاكم املعريف احلاصل   لىع اإلحصائيات وفق املعارري العالية الدالة، (و مراقبة نتائج اجلامعي والتعليم الثانوي )التعليم

 ،أو ما اجلامعية وأ الثانورة املرحلة يف الدراسة أثناء أو الرسوب ،سواء النجاح بني هذه املراحل التعليمية ،وقياس نس ب
  واملعلمني. املتعلمني تواجه الزالت اليت والعقبات التحدرات أنواع دراسة ،مع التخرج بعد

 بعيدة التعليمية لرؤىا ،ورضع وأجودها اإلسرتاتيجية وأفضل وأرقى اخلطط أنس ب املرجو حتقيقه هو من رضع  إن التعليم
لتعليمية ، ورليب ا ، لكل الفئات العمررة وفق املراحل املناسبة والواقعية العلمية واملوضوعية ،والقيمية على املعتمدة النظر

 مع ، تاملشكال حل و االجتماعية األخرى، ،وكذلك أفراد الطبقات واملهتمني واملعلمني املتعلمني طموحات وآفاق

                                                           

 119ص(  الرراض  دار املررخ للنشر):الرتبية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشررن (2114)عبد العزرز بن عبد اهلل السبل(15 )
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 املناسبة القرارات اذوواعية ، تسهم يف اخت مدركة منفتحة والواقعية،للصعوبات والتحدرات برؤى الفهم وفق النظرة العلمية
 واخلارجية . الظروف الداخلية رراعي صحيح مسار يف الزمن املطلوب يف

 باملفهوم ولكن العمل، سوق باحتياجات فقط ررتبط أن رنبغي ال التعليم أن)  (16) عبدالرمحن عبداهلل القعبداخل وررى
 واجملتمعية االقتصادرة اتالتغيري  حبس ب وتتغري تتسع ما دائماً  العمل سوق احتياجات أن إىل مشرياً  اجملتمع، لتنمية الشامل

 (. 17)( دائم إصالح إىل حاجة يف باستمرار التعليم رظل وبالتايل التكنولوجية، والتطورات

أو حتت الضغوط  ظرفية ، وليست وأخرى فرتة بني مستمرة دائمة ُسنَّة ركون أنْ  ،رنبغي التعليمية املنظومة يف التطورر إن
 والكت ب ،"املقررات ليمبالتع عالقة له ما ،لكل والتعدرل والنقد بالتقييم والتقومي واملالحظة ، تتناول رمسياً  توجهاً  بل

 فرتة كل يف املعلمونو  املتعلمون حيتاجه مبا ، تدرر ب املعلمني باستمرار "،واالهتمام وغريها والوسائل واألنشطة املدرسية
والسلوكية ،  سيةالرتبورة والنف  والتمكن من اإلملام باملعارف تنورع وتغيري للمناهج ووالطرق واآلليات ،  من تعليمية

،وما رسعون إليه ، وما  عنه ربحثون وما ، والواقعية والرتبورة االقرتاب والفهم حباجات املتعلمني النفسيةلتمكنهم  من 
 ،دون ر واالبداعواعداً، أساس اإلبتكا مستقبالً  ، ليبنوا مباضيهم احلضاري ارتباط يف حاضرهم ليعيشوا رأملون فيه ،

 . اإلحباط أو بالنقص الشعور

 :  عليم الملبي للتطلعات والموائم للواقع المعاصرمعايير الجودة في الت-

عرفت اجلودة يف التعليم بأهنا ) ترمجة حاجات الطلبة واجملتمع وتوقعامهم إىل خصائص حمددة، تكون أساساً يف تعليمهم 
ملفهوم رتعلق  ا وتدرربهم ،لتعميم اخلدمة التعليمية وصياغتها يف أهداف مبا روافق تطلعات الطلبة واجملتمع املتوقعة، وهذا

 (18باجملال التعليمي ،واليت تظهر جودة النتائج املراد حتقيقها ( )

                                                           

أستاذاً مشاركاً يف قسم العلوم السياسية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ومستشار وحدة الدراسات يف جرردة اخلليج  عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن (16)
ى التقررر االسرتاتيجي اخلليجي. حيمل شهادة الدكتوراه من جامعة جورج تاون يف واشنطن يف السياسة املقارنة، ودرجة املاجستري من واملشرف العام عل

جية ية واخلليتاجلامعة األمرركية يف واشنطن يف الفلسفة السياسية. وهو عضو مؤسس وفاعل يف العدرد من اجلمعيات املهنية والثقافية والتطوعية اإلمارا
 والعربية،

وث ات للدراسات والبحواقع ومستقبل التعليم يف دولة اإلمارات العربية  ـ مركز اإلمار  -( موضوعات املنتدى 2111عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن )( 17 )
 54ص املستقبلية 

 13ص  (الرضوان للنشر والتوزرع  عمان  )االعتماد األكادميي يف التعليم العايل   (2114)حيدر حامت فاحل العجرش (18 )
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ا إن اجلودة املطلوبة يف التعليم ،تقتضي مطابقة املواصفات التعليمية اجليدة ،عرب تقدمي اخلدمة املتميزة يف أعلى مستورامه
 وخمرجامها .وأنظمتها ،ويف مناهجها ،و يف ختطيطها واسرتاتيجيامها ،ونتائجها 

إن عملية اجلودة تركز على جتن ب األخطاء، ومهتم جبودة املدخالت والعمليات اليت تسهم يف النتائج واملخرجات ، ومهتم 
بتوفري الفرص للنقاش ،واحلوار وتبادل األراء ، واالطالع على األفكار املنتجة واملبدعة،واملثمرة وتنفيذها عمليًا ، وإىل 

ي ال رقف عند نقطة أو أسلوب أو خطة أو اسرتاتيجية حمددة ، بل رنشد التحسني والتطورر التحسني املستمر، الذ
 والتميز باستمرار .  

ررى بعض املهتمني والباحثني على أهنا ) جمموعة اخلصائص أو السمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن جوهر الرتبية وحالتهامبا 
رجات قرربة وبعيدة، وتغذرة راجعة ، وكذا التفاعالت املتواصلة اليت فيذلك كل أبعادها : مدخالت ، وعمليات ، وخم

 (19تؤدي إىل حتقيق األهداف املنشودة واملناسبة جملتمع معني ، وعلى قدر سالمة اجلوهر تتفاوت مستورات اجلودة () 
زة :منها القدرة على ياحلدرث عن اجلودة يف التعليم هو احلدرث عن جمموعة من اخلصائص ،اليت جتعل خدمة التعليم متم

التكيف املستمر مع تعدد املعلومات ،واالرادة يف التغيري حنو األحسن واألفضل ، مع القدرة العالية يف اكتساب املعرفة 
 وتطوررها ، واستثمارها يف جماالت العملية التعليمية .

دة جي ب أن تشمل جوان ب التعليم وأكد  على أن اجلو  1669لقد مت االتفاق يف مؤمتر اليونسكو للتعليم يف باررس 
مجيعها : )املناهج الدراسية ، والربامج التعليمية ، والبحوث العلمية ، والطلبة ، والتدررسيون ، واملباين والتجهيزات ، 
 وتوفري اخلدمات ...فاجلودة هي درجة األداء اليت رقدمها املنتج التعليمي ملا نتوقعه منه ، فهي الصفات والسمات املطلوبة

 (20لتحسني األداء النوعي والكمي للتعليم ( )
ة لتحقيق اجلودة يف التعليم  رتطل ب تطورر يف العملية التعليمية) البيئة الصفية والالصفية ،واملؤسسة املوجهة ذات العالق

توى يف املؤسسات سبالعملية التعليمية واالجتماعية ( عرب حتسني املناهج التعليمية ، واالرتقاء باخلدمات التعليمية،ألعلى م
التعليمية ، والعنارة بالتقييم والتقومي ،وإعادة النظر باستمرار للربامج واخلطط األكادميية ،وتقييمها وحتدرد مستوى اخلدمات 
املقدمة ،عرب تلبية حاجات املتعلمني  ورضاهم عن هذه اخلدمات و حتقيق تطلعامهم وآفاقهم وحل مشكالمهم ، والعمل 

حد لينتج وربدع  يف جماالت اجلودة، وحتدرد املسؤوليات املتعددة ،وتطورركفاءات األفراد ضمن املؤسسات ضمن الفررق الوا
                                                           

  44اجلزء  (اجلودة واقتصادرامها يف الرتبية: دراسة نقدرة " دراسات تربورة "رابطة الرتبية احلدرثة ، اجمللد السابع  القاهرة (1662)حممود عباس عابدرن  (19 )
 92ص 

 14عايل  ) الرضوان للنشر والتوزرع  عمان ( ص ( االعتماد األكادميي يف التعليم ال2114حيدر حامت فاحل العجرش )( 20)
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عرب التدرر ب بانتظام) معلمني ومتعلمني وأولياء أمور وطاقم إداري ، وأجهزة التسيري الفين واملايل ( لتحقيق مستوى علمي 
علمي موضوعي، مع اعتبار الكل  شركاء يف حتدرد املدخالت  ،يف التسيري واإلشراف على اداراة املؤسسات بأسلوب

 ،وحتسني املخرجات التعليمية وتطورر نتائجها، والسعي إىل مطابقتها للمعارري الدولية ،واملشاركة يف املنافسة العاملية لضمان
 جودة تعليمية متميزة مستمرة. 

تواك ب املستجدات ،  الدولية يف العملية التعليمية، وتطوررها لتتطل ب التقومي املستمر وفق املعارريجودة التعليم إن عملية 
وتفادي حتدرات اإلخفاق يف الواقع التعليمي  ، بدءًا من التمهيد واخلطوات التالية هلا ،مث الوصول إىل عملية التنفيذ 

احل ، ومقاربة كيفيات األداء ر والتجسيد للربامج واإلسرتاتيجيات ، مع املراقبة املستمرة لتصور ب وتوجيه أو تفعيل هذه امل
احلاصلة ،مبعارري وأسس اجلودة ،كما هي يف الواقع ال كما جي ب أن تكون  ، دون إغفال مستوى تقييم األداء وتوجيهه 

 حنو األحسن  واألفضل واجلودة املطلوبة.

ناء وبعد تطبيق بغري قصد أث إن مراجعة وحتدرد األخطاء واالحنرافات املنهجية،واألدائية والسلوكية ،اليت تكون قد متت
عناصر اجلودة يف واقع العملية التعليمية ،رؤهلها لبلوغ اهلدف املرجو ،إن ) املعارري واخلصائص اليت رنبغي أن تتوافر يف 
مجيع عناصر العملية التعليمية باجلامعة سواء منها ما رتعلق باملدخالت أو العمليات أو املخرجات، واليت تليب احتياجات 

تمع ومتطلباته، ورغبات املتعلمني وحاجامهم، وتتحقق من خالل االستخدام الفعال جلميع العناصر البشررة واملادرة اجمل
 (.21باجلامعة ()

وحاجات ،من خالل املنجزات اليت حيققها هذا القطاع اجلودة ،رنبغي أن تتناس ب ومتطلبات اجملتمع ، إن أمهية جمال
لية ثناء األداء ، وتنمية روح القيم ، والتشجيع املستمر على العمل اجلماعي، وتقدرر املسؤو بالرضا أوالشعور  املطلوبة أفراده

الفردرة واالجتماعية جتاه مؤسسة العمل أي كانت، وتلبية طموحات ورغبات العمالء والزبائن عرب توفري اخلدمات املقدمة 
 ؤسسة التعليمية خاصة كانت أم عامة .ذات املستوى املطلوب ، وحتسني السمعة واالنطباع العام جتاه امل

إن اجلودة يف سوق العمل واملؤسسات ، هي من تقوم على تنمية روح املنافسة واملبادرة واملشاركة املستمرة يف تنورع 
وتطوررآليات العمل وتعدد أساليبه ووسائله حنو االجتاه الصحيح، مع تقدمي اخلدمات من قبل إدارة اجلامعة ومعاهدها يف 

ال املهاري أو املعريف أو السلوكي أو االجتماعي ، وما تنجزه من حتقيق للثقة عرب برامج التطورر الذايت لألساتذة اجمل

                                                           

 32ص (األكادميية احلدرثة للكتاب اجلامعي  القاهرة)دراسات يف تطورر التعليم اجلامعي على ضوء التحدرات املعاصرة(2119)فتحي درورش عشيبة (21)
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وورشات العمل اليت رنبغي أن تقام بني الفينة واألخرى مع التقييم هلذه األعمال ،واالطالع على جدرد برامج التنمية 
قائمني  عليم ، وجعل العاملني فيه إما كطاقم تعليمي أكادميي أو موظفني ،أوالبشررة لرفع مستوى الكفاءة واجلودة يف الت

بإجناز اخلدمات أو فررق العمل املختص بتوفري املعلومات وتوضيحها ملن ررردها ،وربحث عنها مع سهولة تناوهلا مباشرة 
ك املعلومات تأخر يف جتدرد تلأو عرب احلصول عليها من وسائل التواصل أو االطالع عليها عرب النت دون تقصري أو 

ومدى مصداقيتها  ،إن اجلودة يف املؤسسات التعليمية ، تقاس مبدى حتقيقها للمعارري الدولية أوالً ،والقدرة على التنافس 
بني مثيالمها ثانياً، عرب خمتلف النشاطات املنجزة ،ومدى االبتكار يف أقسام  املختربات العلمية، أو يف خمتربات العلوم 

نسانية أو االجتماعية ، مع القدرة على  تفعيل الرتابط املستمر، والتواصل اجلاذب بني االدارات املكلفة باملخرجات اإل
التعليمية ،اليت مهدف إىل الررادة والتميز والتفوق وحاجة العمالء  ، وفهم مقتضيات اجلودة  جيعل مؤسسات التعليم 

 وعليه فإن ) الوعي مبفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي لدى مجيعاجلامعية قادرة على إجناز الكثري للمجتمع 
 22املستورات اإلداررة والعلمية باجلامعة ،جي ب أن ُرسهم فيه اجلميع عن اقتناع يف جناح تنفيذ اجلودة الشاملة (

أداء هذه املؤسسات  عربإن الوعي باجلودة ضمن املؤسسات التعليمية، هو مدى إجناز نظام تعليمي وتربوي حيوي ررتقي 
 يف تنفيذ املشاررع الطموحة ،لتصل إىل حتقيق متيز وجودة عالية يف اجملال التعليمي يف أعلى املستورات .

 توصيف اإلبتكار الملبي للتطلعات وتنمية المجتمع وتطوره :-

 تاليت أحدثو  ،نية املختلفةلكرتو شركته ألجهزة التواصل وأجهزة اإلمع شركائه ضمن : ( 23) ستيف جوبز أبتكر ن أمنذ 
بتكار  إىل تبين مبدأ اإل،، دفعت مجيع املؤسسات احلكومية واخلاصة يف العامل واآلليات تكنولوجيا الوسائل  تورة يف عامل

معنية كغريها   مؤسسات التعليمجعل لتغيري الواقع من حسن إىل أحسن ومن متيز إىل ررادة، بل  ،وسيلة وأسلوب حياةك
خلت الوسائل دأاألسالي ب و فبدأ العمل جبدرة  يف تغيري ، والتنافس ذا السباق من املؤسسات اجملتمعية ،ضمن ه

                                                           

  121ص  1الشاملة )دار النهضة العربية القاهرة ( ط( ختطيط ومراقبة جودة املنتج : مدخل إدارةاجلودة 1665توفيق حممد عبد احملسن )(22 )

كان خمرتع وأحد أقطاب األعمال يف الوالرات ،   1655فربارر  24ولد بتاررخ (؛ Steven Paul Jobsستيفن بول "ستيف" جوبز )باإلجنليزرة:  -23 
سار مث عضًوا يف أبل وهو أرًضا الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيك املتحدة. ُعرف بأنه املؤسس الشررك واملدرر التنفيذي السابق مث رئيس جملس إدارة شركة

ثالثة من األجهزة و  جملس إدارة شركة والت درزين بعد ذلك وحىت وفاته؛ وأثناء إدارته للشركة استطاع أن خيرج للنور كالً من جهاز املاكنتوش )ماك( بأنواعه
 .2111أكتوبر  5 ررخوتويف بتا احملمولة وهم )آربود( و)آرفون( و)آي باد(
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 وزرادة تشجيعهم حنو بناء بني املتعلمني، بتكار واالبداع ا وسيلة سررعة لإلمهاعتبار و  التكنولوجية يف العمليات التعليمية
 .يف العملية التعليميةة واملشاررع املنتجة الكثري من املشاررع التعليمي

بداعية اإلنتاجها لألفكار ا وبقدر،لتطور يف جمال التنمية املستدامة معيار ا اليت تؤكد أو تنفي األساسية  وصار من املعارري
بتكار يف املؤسسات شجع رواد اإلاإلنتاج واإلنتاجية جتعلها رائدة ومتميزة بني مثيالمها ، هذا  الذي يف عامل واإلبتكاررة 

من تشجيع املبتكررن واملبدعني والعنارة هبم باعتبارهم رأس مال حقيقي للدولة رستدعي تدعيمهم بكل ،التعليمية 
 الوسائل .ومساندمهم مبختلف 

ية ذو أمه بتكار واالبداع يف اجملال التعليميأن هناك مربرات أساسية جتعل من اإل، كل هذا االهتمام ردفعنا  إىل القول 
ي ب التعليم وفتح اجملال واسعًا لتحقيق تطلعامهم مع تكييف املناهج وأسال ، بتشجيع املتعلمنيربدأ باالهتمام بالغة ، 

 الفعال  يف الصفوف التعليمية وجعلها بيئة صحية لتوليداألفكاراملبدعة املبتكرة عربخمتلف املشاررع القابلة للتحقيق
 والتحقيق. 

أصبح  مهارة أساسية تؤثر بشكل غري مباشر بتكار اإل ) أندارفيد هوجس(  David Hughes) الربفيسور ررى  
 يف االقتصاد العاملي، وأنّه من املؤسف أن تفتقر األنظمة التعليمية التقليدرة إىل تصور علمي قابل للتطبيق داخل الفصول

 (.24) الدراسية جيعل من اإلبداع واالبتكار معيارا هاما يف سريورة التعليم(

الباحثني باملنظومة لكل املهتمني و  ،الزماً  أصبح واقعياً  ،استخدام تكنولوجيا تعليميةيف  األحباث والعوامل املساعدة  إن 
خمتلف مراحلهم التعليمية  اليت مهتم بتعليم املتعلمني يف،سرتاتيجيات اجلدردة وتربررًا لتطبيق الكثري من اإل،التعليمية 
املعرفة  وتعطي جدرد،شأهنا أن حتدث التغيري ، من  قةوتشجيع كل األفكار اخلالّ ، كاري املبدع بتالتفكري اإلوالعنارة ب

 ليمية (منها تكنولوجيا التع)عامل التكنولوجيا املختلفة ، لتتحول إىل 

ونتائج  رنتظر منها حتقيق خمرجاتمؤسسات التعليم مجيع   أن: من مبررات اإلبتكار في المؤسسات التعليمية 
ة ملموسة ،عرب اإلسرتاتيجيات والرؤى املستقبلية للمؤسسة التعليمية يف مجيع الدول ،اليت أدركت أمهية التغيري يف املنظوم

 ررد من املؤسسة التعليمية ،رمبختلف هيئاته التعليمية وجعلها مؤسسة منتجة عرب تزوردها باملشاررع العملية ، واجملتمع 

                                                           
)24( innovate-set-get-marks-your-on-qatar.org/teachers-http://www.wise                

 صاح ب املقال : جني ب زاهة ـ معلم مرحلة ابتدائية .-ضمن موقع قطر للرتبية  "مقال "كيف نشجع اإلبداع واالبتكار يف املدارس -بتصرف     

http://www.wise-qatar.org/teachers-on-your-marks-get-set-innovate1-
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ة واقتصاد مبتكرة نشطة تسهم يف التنميمؤسسة مستهلكة مؤسسة الوفعالة وإجيابية وواقعية،فاعلة  مؤسسةأن تكون 
ت واقعية هلا ، دون خمرجا امليزانيات والنفقاتمؤسسات أخرى تدعمها عرب ختصيص  البلد ، ال أن تكون عالة على

تائج االحصائيات اليت مل  تكن يف مستوى التوقعات عرب نلتحصيلية امنها ، وعطاءامها ونتائجها اهلزرلة من خالل التقاررر 
 يف غمليات النجاح والتخرج من املدارس واملعاهد واجلامعات .

هالك ، بيئة حتول نتاج ال لالستاملؤسسات التعليمية إىل مؤسسات منتجة ، وبيئة لإلهذه العمل على حتورل جي ب لذا  
وتشارك الوطين القتصاد االتنمية املستدامة و تساهم يف ،التعليمية إىل مشاررع إنتاجية  مشاررع املتعلمني مبختلف مراحلهم

 . يف إجياد فرص عمل للخرجيني وتسهم يف حل املشكالت االجتماعية واالقتصادرة

مثلة أمن ،  االبداعو  رواك ب التغيريات احلاصلة يف عامل املعرفة واالبتكار التعليمي النظام االبتكار أن المربرات ومن 
 وهدف.فيها كغارة خترب لي وفهمها للمعلومات على استيعاب : ذلك نظام التعليم الصفي القائم

تفزاز املعريف إلثارة الفكررة واالسعلى اباستمرار تعلمني ع امليتشجتقوم على املناهج املطلوب صياغتها هي من وأن 
 قضارا آجلة أو عاجلة.ول أو توقع حلل كالتوالعصف الذهين ، للوصول إىل إجياد حلول ملش

به فهو امتحان حتصيل حاصل ملا تعلمه وحفظه واستوع،نظام بعيد عن االبتكار واالبداع ،نظام االمتحانات بينما 
جعلها أكثر مما رستدعي إعادة النظر يف صياغة وتنورع األسئلة التعليمية و  ليعيده كما استظهره ،رته كبه ذا  ومألاملتعلم ،

اراً وابداعاً ، لتشجع عمليات التفكري والنقد والتحليل ،وتشجيع األسئلة املفتوحة ، ألعطاء فرص االبتكار واالبداع ابتك
 مر؛مست تطورر إىل حباجة األمم مجيع يف التعليم أن) (25) عبدالرمحن عبداهلل ، ررى عبداخلالق وجتاوز الصندوق املغلق 

 التطورات هذه يالحقل باستمرار ورتطور رتغري أن للتعليم بدّ  فال مث ومن العامل، رشهدها سررعة تغيريات هناك ألن
 (26). (العاملية

                                                           

يف قسم العلوم السياسية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ومستشار وحدة الدراسات يف جرردة اخلليج واملشرف العام على التقررر  مشارك أستاذا(25)
 جورج تاون يف واشنطن يف السياسة املقارنة، ودرجة املاجستري من اجلامعة األمرركية يف واشنطن يف االسرتاتيجي اخلليجي. حيمل شهادة الدكتوراه من جامعة

 الفلسفة السياسية. وهو عضو مؤسس وفاعل يف العدرد من اجلمعيات املهنية والثقافية والتطوعية اإلماراتية واخلليجية والعربية،
وث ات للدراسات والبحواقع ومستقبل التعليم يف دولة اإلمارات العربية  ـ مركز اإلمار  -موضوعات املنتدى ( 2111عبداخلالق عبداهلل عبدالرمحن )( 26 ) 

 44ص املستقبلية 
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فها تفتقد للمهارات ملواجهة احلياة ، بوص يف البيئة الصفية غري كافية ،املعلومات واملعارف اليت رتلقاها املتعلمونإن 
لم كيف رفهم مواجهة ال رتعإىل مهارات حياتية  تحولإن مل تاألساسية اليت جي ب أن ركتسبها املتعلم ،وتلك املعلومات 

لقيام بعض الباحثني أنه ) رنبغي تطورر املناهج الدراسية حبيث تتيح الفرصة للتالميذ  لاحلياة وحل مشكالمها  ، ررى 
لتالميذ  ابالتجرر ب  العلمي والرراضي واألديب والفين ، وأن تتضمن أنشطة  معملية مفتوحات النهارات ، وتشجيع أسئلة 

 يفبينها  واقع الدول والتنافس إغفاله أن  ( مما ال ميكن 27وتقدم هلم الفرص لصياغة الفروض واختيارامهم بأنفسهم ()
،وشدة الطل ب عية اإلبتكاررة واالبدا وتصدرر األفكار ،جمال التكنولوجيا والتسورق والتجارة والصناعة والزراعة والتعليم

كينها ، جيعل الكثري من املؤسسات احلكومية واخلاصة تسعى يف دفع وترية التطورر والتنمية ومتيف كل جماالت احلياة  عليها
بالواقع  هاه ومقرراته وربطمناهجعرب  التعليمواستثمارها يف بتكاررة ،اإلتوليد وتشجيع األفكار يف باملسؤولية ،والشعور 
رب منهجية املنفتح، واألسلوب املبتكر اخلاّلق املبدع ع وجعل العمليات التعليمية أساسها التفكري ،الدويل احمللي و 

البحث والتأمل والتفكري الناقد، واملقارنة العلمية املوضوعية وإدراك العالقات بني الظواهر واستنتاج القوانني واملواقف ، 
ول للمشكالت الواقعية لوالتقيد بالتفكري املنهجي العلمي ، واستخدامه يف فهم الظواهر العلمية، والطبيعية، وإجياد ح

 ومنتجة. مبدعة مبتكرة مما رؤهل الكثري من املؤسسات أن تكون أو احللول ملشاكل افرتاضية متوقعة ،

 

 إشكاليات عمليات االبداع واإلبتكار في المؤسسات التعليمية :-

ة ومعقدة ، جتعل من خمتلفإن النظام التعليمي احلايل يف أغل ب مؤسساته التعليمية يف وطننا العريب ،رواجه حتدرات 
املتعلمني غري قادررن على املواجهة والتحدرات ، مواجهة عوملة األفكار والتطور والتنمية واالقتصاد ومنظمة القيم 
والسلوكيات واهلورة واالنتماء ، جعل الطالب حمتاجني أكثر من أي وقت فات ،إىل تعلم وتعليم رقوم على أساس 

قبل ية مهارات القرن الواحد والعشررن اليت متكنهم من فهم الواقع واستيعابه ، للتخطيط  حنو املستاملهارات اإلجيابية الواقع
 بآليات جدردة تواك ب الواقع املعاصر ،تتحدى  اإلشكاالت املطروحة ،وتبحث عن حلول هلا يف الواقع.

ينها ترابط  وبني معة يف أغلبها ال روجد بكما أنه لوحظ أن خمرجات التعليم يف املؤسسات للمراحل التعليمية، ما قبل اجلا
مدخالت التعليم اجلامعي ، مما رؤدي إىل فجوات وثغرات باملنظومة التعليمية ، وهناك حتدي آخر ركمن يف أن الطالب 

                                                           

  263ص  1دار الكتاب احلدرث ط  الرتبية اإلبداعية ووسائل حتقيقها  (2119)فتحي عبد الرسول حممد ( 27 )
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اخلرجيني،غري ممتلكني للمهارات والكفارات األساسية ملتطلبات السوق،مما جيعلهم عرضة للبطالة وفقد الثقة بأنفسهم ، 
ا رشكلون ع بءاً  كبرياً على مؤسسات الدعم واخلزرنة العامة للدولة ومؤسسات التوظيف ، وصعوبة يف تطبيق معارري مم

 العمل اجلدردة يف السوق املراعية للجودة . 

ستاذ ألهناك حتدرات  أخرى هلا عالقة بالكادر التعليمي واإلداري ) املعلمون واألساتذة واالداررون(، فإذا كان املعلم أو ا 
املسؤول واملشرف على عملية اإلبتكار، رفتقد لآلليات اليت جتعل االبتكار سلوكًا ، هو من ذاته من حيتاج إىل تدرر ب 
 وتعلم كيفيات تشجيع اإلبداع ،وتنورع أساليبه ووسائل تعليمه داخل البئة الصفية التعليمية ، مع إدراك وفهم تام خبصائص

طالبه ،إن عمله ال ررتقي إىل نتيجة علمية  أو رتمكن من إجناز خمرجات تعليمية مبدعة وعوامل اإلبتكار ،ليمارسه بني 
مبتكرة ذات جودة ، بوصف أن املعلم قد ال تتوفر لدره عوامل ومنهجية تنمية اإلبداع بني املتعلمني ،مما جتعل فكرة 

لتعليمية ممن ميتلكون واملؤهلني يف املؤسسات ا اإلبتكار ، صعوبة التحقيق يف تنمية اإلبداع بني الطالب ،مع عجز املدربني
هذه الكفاءة ، إن )قلة معرفة املعلم بإسرتاتيجيات تنمية التفكري اإلبدعي للتالميذ،وهذاررجع إىل سوءإعداداملعلم ،،،حيث 

ن عملية ( ، إ28رهتم بتدرربه على طررقة اإللقاء يف توصيل املعلومات وعدم استخدام أسالي ب وإسرتاتيجيات أخرى..()
اإلبداع هبذه الطررقة ،تكون ضعيفة وقد تكون فاشلة يف أغل ب األوقات ، مما رنعكس سلباً على ظاهرة اإلبداع والعزوف 
عنه يف البيئة املدرسية )إن عدم توافر دورات تدرربية للمعلم هلا عالقة بكيفية تنمية اإلبداع لدى التالميذ ،،، وأن الدورات 

 علم متعلقة بالرتقيات فحس ب ،،، ومن ناحية أخرى اتسام الدورات التدرربية بالشكلية ،،، وعدمالتدرربة اليت تعقد للم
 (.29اجلدرة يف األمر الذي ال رشجع املعلم على االهتمام بتنمية اإلبداع لدى التالميذ ()

  :  التوصيات-
املناهج  واملقررات  اد التعليمية وتعزرزتنمية مهارات التفكري والعمليات العقلية بني الطالب كأساس لالبتكار يف املو  -1

 بأسالي ب ووسائل تساعد على االبتكار واالبداع .
مراجعة وتطورر املناهج الدراسية والكت ب املدرسية ،واألنشطة ووسائلها ،باستمرار ملواكبة جدرد تكنولوجيا التعليم  -2

 ونشط ومبتكر.تطورر آليات العملية التعليمية، لتحقيق تعليم فاعل وفّعال والتعلم،و 

                                                           

    261ص  1اعية ووسائل حتقيقها  دار الكتاب احلدرث ط الرتبية اإلبد (2119)فتحي عبد الرسول حممد  (28)
 261ونفس الصفحة   (نفس املصدر29 )
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إتاحة الفرصة جلميع الطالب وإشعارهم بالقدرة على ابتكار وابداع األفكار واملشاررع ،وحتورلها إىل منتجات صناعية  -3
 استهالكية وفق الطرق العلمية .

تطلبات مبالتقيد باملعارري التعليمية الدولية لتحسني خمرجات التعليم، عند املعلم واملتعلم واإلدارة وربط هذه املخرجات  -4
 الواقع وما حيتاجه.

ختصيص نوادي لإلبتكار ، رشجع فيها انتاج لألفكار لغرس روح االبتكار واالبداع والثقة يف الناشئة والشباب  عرب  -5
مراحلهم التعليمية.،واستيعاب مبادرامهم االبتكاررة اإلبداعية ودعمها مع تقييمها باستمرار وحتورلها إىل منتجات 

 صناعية.
جامها ام للتقنية والوسائل التكنولوجية، يف املؤسسات التعليمية واجلامعية لتدعيم االبتكار ومتابعةأنشطتها وخمر تأسيس أقس -9

 ،وتقييمها باستمرار للوصول إىل جودة شاملة يف املؤسسات التعليمية. 
مسامهة يف صناعية للربط التواصل مع الشركات وأصحاب األموال ،واملستثمررن وأرباب املخابر العلمية،واملعامل ال -4

 تشجيع مهارات املبدعني،ومشاررعهم والعمل على تبنيها وحتورلها إىل منتجات صناعية.
اعتماد اسرتاتيجيات حتسيس الرأي العام يف اجملتمع عرب كل الوسائل املتاحة ـبأمهية االبتكار واالبداع بني طالب  -9

 ملستدامة .املؤسسات التعليمية و والنتائج اإلجيابية على التنمية ا
مسامهة وسائل االعالم املختلفة ،وأمهية ثقافة االبتكار واالبداع ، لألفكار واملشاررع اجلدردة اخلالّقة ، وختصيص حصص  -6

يف االعالم املرئي واملسموع واالشادة بأمهية االبتكار واملبتكررن ،وعرض مناذج ملشاررعهم وتثمينها عرب التشجيع أو 
 الدعم . 

وتكورن وإعداد املعلم الكفء املبدع ،القادر على تنمية وتطورر ذاته بذاته، واإلفادة من جتاربه  العمل على تدرر ب -11
وتعلمه وتعليمه ليكون املعلم املأمول يف إعداد طالبه، واألخذ بأردهم حنو التميز والررادة وتشجيع مواهبهم وفتق 

 طاقامهم.
ع لتعليمية لدول أخرى،وعقد شراكة متكافئة معها ، وتشجيفتح أبواب االستفادة من اخلربات احلدرثة واملخرجات ا -11

التعاون وتبادل اخلربات والتجارب والربامج واخلطط والبحوث العلمية والتجرربية والتعرف على مبادئ النجاح والتميز 
 والررادة واجلودة من خالل تلك اخلربات و استثمارها.
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من مهارات ومهن لعمل اسوق اجلامعة ليكون مؤهالً ملا رتاجه تطبيقية يف شجيع الطالب للولوج لتخصصات توجيه وت -12
 وكفاءات علمية ذات جودة .من مؤهالت االقتصادي وما حيتاجه الواقع ،ووظائف

 

 الخاتمة : -

يف ختام حبثنا نود أن نوجه بعض املالحظات العلمية لرتقية اإلبتكار واالهتمام باالبداع يف اجملال التعليمي ضمن 
  سؤولة على الفئات العمررة يف خمتلف مراحلها التعليمية : املؤسسات امل

حنو تطورر  ،حجتاه الصحيحنو اإلللسعي املختصة ذات العالقة بالقطاع التعليمي العام واخلاص ،أن تقوم  املؤسسات 
املودهني واملشرفني و واآلليات التعليمية، وتدرر ب املعلمني الوسائل حقيقي جاد للمناهج واملقررات واإلسرتاتيجيات و 

كتساب املهارات تشجيع املتعلمني إىل ا ،و املواكبة ملتطلبات الواقع املعاصر اجلدرد وفق املعطيات اجلدردة واإلداررني ،
احلياتية املرنة املتجددة ، وفق معارري اجلودة والررادة الشاملة لتكون املؤسسة التعليمية مؤسسة منتجة تسهم يف املشاركة 

هو التطور والتقدم  ىاألمساليت تسعى هلا مجيع الدول والشعوب ، لبلوغ اهلدف ، يف عملية التنمية املستدامةاإلجيابية 
 .واجلودة الشاملة  والتميز والررادة

وحتورلها ، بتكاررةمشاررع اإلهم للإجناز  خالل الطالب منأن تدعم املؤسسات التعليمية ،إدارات  على كما نعتقد أن 
 احلد حل املشكالت االقتصادرة االجتماعية ،واملشاركة بإجيابية يفيف خدمة اجملتمع عرب إىل منتوجات صناعية ،تسهم 

خلرجيي املدارس واملعاهد واجلامعات ،والبحث باستمرار عن حلول جدردة ،جدردة وإجياد فرص عمل من ظاهرة البطالة 
تكار واالبداع بني املتعلمني وفتح جمال االب،واسرتتيجيات التعليم والتعلم ،  لتعليميةا ناهجامللألزمات املتجددة عرب تطورر 

 ورعارتهم .

 وض بالتعليمللنه سخية وإىل ترشيدها حنو االجتاه الصحيح  نفقات ختصيصحيتاج إىل  اإلسرتاتيجياتكما أننا نرىنجاح 
تنميتها املستدامة.اً يف اسوالتعلم يف كل مراحله باعتباره رأس هنضة األمم والشعوب وأس  
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Routledge -Fourth Edition New York USA. 

 ثالثا  : مراجع المقاالت )على النت( 
1- http://www.wise-qatar.org/teachers-on-your-marks-get-set 

innovate ابتدائية. جني ب زاهة ـ معلم مرحلة  املقال:قطر للرتبية صاح ب  مقال ضمن موقع   
على موقع  2115درسمرب  14مقال للباحثة "بانا ضمراوي "بتاررخ  -2

http://mawdoo3.com : 
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