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فنون البصرية، ومعرفة طرق لي التعرف على اليات تنظيم المعرفة، ضمن مجاالت الإالدراسة الحالية  تسعى

دراكية الجمالية، والخبرات، وصياغة الفنون داخل وأساليب توجيه تنوع المعرفة من الناحية التكنولوجية واإل
ساسية، وتوظيف مفهوم االقتصاد المعرفي لتدريب كوادر لها قدر ثقافي ومعرفي المجتمع، وتفعيل وظيفته األ

سر المنتجة في عصر االقتصاد المعرفي من وجهة اجه مشروعات األو تشكيلي، و تحديد المعوقات التي تو

ليات آلى التوجه نحو إيجاد إتتلخص مشكلة الدراسة في الحاجة و، سر المنتجة والقائمين على برامجهانظر األ

 ومن .ستفادة من اقتصاد المعرفة في مجاالت الفنون البصرية في المملكة العربية السعوديةيمكن بواسطتها األ

ما ؟.ما أمكانية العمل على اقتصاد المعرفة واالستفادة منها في مجال الفنون البصريةفرضيات الدراسة 

المعوقات التي تواجه مشروعات األسر المنتجة في مجاالت الفنون البصرية في عصر اقتصاد 

رفة في الفنون ستفادة من اقتصاد المعاألوتتحدد في  .تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلو.؟المعرفة

سرة من المنتمين لوزارة العمل، وعشرون عضو من إعضاء هيئة أالحدود البشرية عشرون ،البصرية

تقتصر الدراسة على ثالث من مجاالت الفنون البصرية التي تدرس بجامعة و .التدريس بجامعة االميرة نوره

ألمنتجة التي تقيمها وزارة العمل ميرة نوره )النحت، الطباعة، التصوير التشكيلي( وبرامج األسر ااأل

كما توصلة الدراسة الى نتائج من أهمها االسهام مجاالت الفنون البصرية في نشر المعرفة بطريقة .بالرياض
إبداعية، وتتوفق مع التقدم العلمي والمعرفي المحقق إلقتصاد المعرفة بالمملكة العربية السعودية. أن تطوير 

ت الفنون البصرية من خالل طرق واستراتيجيات التدريس المتجددة والمحفزة آليات وتنظيم المعرفة بمجاال

ستخدام أنظمة التعليم الذاتي، والتكنولوجيا التعليمية تساعد على اب على االبداع والحصول على الخبرات،

سعودية. أكتساب المعارف وتوفير فرص تنظيمها وتطبيها لتحقق أهداف االقتصاد المعرفي بالمملكة العربية ال

أن أرتباط مجاالت الفنون البصرية باألقتصاد المعرفي يعطيها مكانة اجتماعية واقتصادية وتعد حال للكثير 

من المشاكل بين عالقة الفن والمجتمع وتفعيل دورها األساسي لخدمته لتحقيق االستثمار الدائم. أهم المعوقات 

البصرية في اقتصاد المعرفة هي عدم توفر الفرص التي تواجة مشاريع األسر المنتجة في مجاالت الفنون 

للعائالت من األسر المنتجة لحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بتسويق منتجاتهم.أن اقتصاد المعرفة في 

مجاالت الفنون يعدُ فرصة للحصول على المعارف لألسر الذين لم يحصلوا عليها بالقدر الكافي من خالل 

 م المعارف والخبرات لزيادة فاعلية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.المؤسسات المهنية وتنظي
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 Introduction   :املقدمة

تعد الفنون البصرية جزاء من منظومة العملية التعليمة، وتؤثر في 

المجتمع بمكوناته، حيث يمارس الفن دوره في تنمية المجتمع، 
واالقتصاد، والثقافة، عن طريق تزويد المجتمعات والمهارات الفنية، 

 والمهنية، والتنموية االزمة لدفع عجلة التنمية الشاملة وتنشيطها.

ن تأكد على الجانب التفاعلي بينه وبين المجتمع فقد وتعاريف الف
( أنه السبيل إلى فهم 7،ص1416عرف جون ديوي الفن )فضل،

الفن في ذاته، بل ال بد من أعتباره عنصراًفي عملية تكيف عامة تتم 

بين اإلنسان والعالم الخارجي. كما أتفق العلماء على الدور الكبير 

اإلبداعي، وتطويرة وتعزيز  الذي يؤدية الفن في تنظيم الفكر
األكتشاف واألبتكار، وتحفيز العمليات العقلية، وربط األبداع 

بالمجتمع والبيئة وإيجاد مفاهيم جديدة تعالج قضاياه عن طريق 

 المبدعين، والمبتكرين.
والمتتبع ألهداف مؤسسات الفنون، والنظريات الفنية والمعرفية يجد 

لجانب المعرفي والوجداني والمهاري، أنها تدعو إلى األهتمام ببناء ا

فاإلنسان المبدع هو األساس في عملية التنمية، بوصفه موارداً 

 ومنتجاً ومطوراً في مستوى الحياة اإلنسانية من جوانبها المختلفة.
ويرى أصحاب النظريات الفنية الحديثة ضرورة أن تدخل حيز 

ادية بمفهوم التفعيل واإلنتاج غير المادي، وأن تكون معرفة اقتص

شامل، ينطوي على "عملية االنتاج وعملية االستثمار"، وهذا النوع 
من االقتصاد يستخدم المعرفة لكونها عنصراًمن عناصر اإلنتاج، 

بتطوير قدرة األفراد على توظيف معارفهم مدى الحياة والحصول 

على المعرفة من مصادرها المتنوعة، والتعلم الذاتي لتحقيقها بجودة 
 .عالية

أما تحقيق الريادة في هذا المجال فيشترط فيه أن تحتوي مضامنها 
على أستراتيجيات ودراسات تواكب التوجهات والتطورات العلمية، 

ً اساسياً  بحيث تركز على التنمية البشرية التي تجعل األنسان محورا

للتنمية، وإستثمار أبدعاته وقدراته الفكرية، وتطويرها لخدمة 
كب التوجهات والتطورات العالمية. وذكر الخضيري األنسانية، لتوا

( أن األقتصاد المعرفي مطروحاً على موائد البحوث، 5، ص2002)

ً نفسة في المؤتمرات والندوات كافة، معبراً عن وجوده.  وفارضا
( أن العالم يشهد تغييراً في سياسته 44، ص2011ويذكر الحمود )

الفكر البشري الذي يعد نحو هذا المفهوم ويركز على توجهه لبناء 

قوة اقتصادية ذات ركائز استثمارية يعتمد عليها، تتمثل في 

اإلعتراف بالحاجات الملحة لرفع الطاقات األبداعية و األبتكارية 
نسان، لالستفادة من استثمار معطياته االبداعية لتظهر أنعكاساتها إلل

سوق على المجتمع، حيث أنها من أهم الحاجات األساسية لتطوير 

 العمل بما يخدم المواطن والنمو االقتصادي بشكل عام، وهذا ما
بناء األنسان في المجتمعات التي تهدف إلى التنمية إليه يهدف 

 البشرية.

معظم الدول في العالم تبذل جهودها لتتحول نحو مجتمع المعرفة 
والتوجة القتصادها، وحققت ذلك التوجهات البنائية للمعرفة، 

ة النوعية في التكنولوجيا المعرفية، وبلغت الريادة في وأحدثوا النقل

األكتشافات، واألختراعات والتقدم في القطاعات كافة. وهذا بدوره 

أظهر تحديات تعيشها الدول في البحث عن اآلليات التي تمكنها من 
مجابهة هذه التوجهات، وبحث المعنيون بالتطورات األقتصادية 

، ولعل من أبرز أمثلة االهتمام أفضل الطرق والوسائل للتطوير

بمجتمع المعرفة ما يقوم به األتحاد األوربي في هذا المجال، 
 وتوصي به المؤتمرات والندوات العلمية.
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ولقد ورد في التقرير الثاني للتنمية األنسانية العربية )عليان، 

م( الذي صدر عن برنامج األمم المتحدة االنمائي والصندوق 2012
ء االقتصادي واالجتماعي، الذي حمل شعار نحو إقامة العربي لالنما

مجتمع المعرفة، والذي بداء بوضع االساس المفهوم لمسائل المعرفة 

و مجتمع المعرفة، ويرى أن المعرفة تشكل حجر الزاوية في التنمية 
 االنسانية، واداة لتوسيع خيارات البشر وقدراتهم.

لتي يمكن أن تحقق هذا هذا وتعد الفنون البصرية من أهم المواد ا

التوجه فأهداف واستراتيجيات االقتصاد المعرفي فالبد من ربط 

الفنون بتوجهات المجتمع للتطوير والتغيير أمر مهم حتى تأخذ حقها، 
وتقوم بدورها الفعلي خارج حدود التعليم. وذكرت مؤسسة النقدية 

ان (2014)(National Endowment for Eat Agency) للفن  

ً في تشكيل الفنا نين والعاملين في مجال الفني يؤدون دوراً حاسما
حياة المجتمع، وهي حفز فرص العمل، وزيادة اإلنتاجية، والنمو 

االقتصادي، وأن الحكومات وصناع القرار تفرض مكاناً في أجندتها 

 للفنون والثقافات، في برامجهم وميزانياتهم السنوية.
دة من الدول التي سعت الى تعد المملكة العربية السعودية واح

التطوير، والتوجه إلى توجهت إليه دول العالم المتقدم، وصدر األمر 

هـ بتشكيل لجنة برئاسة 1433\1\2( بتاريخ 546السامي رقم )

معالي وزير االقتصاد والتخطيط للخروج باستراتيجية شاملة 
وعملية، للتحول الى مجتمع المعرفة، مدعومة ببرامج تنفيذية، 

نية، محدودة التكلفه، لمواكبة التطورات العالمية، ألن المعرفة وزم

أصبحت أساس المزيا التنافسية بين الدول، ويتطلب التحول الى 
االقتصاد المعرفي، او مجتمع المعرفة التركيز على التطور البشري، 

كما أن المملكة عملة على تغيير العديد من االستراتيجيات 

تمع المعرفة ومن أهم الموسسات التي والسياسات للتوافق مع مج
سعت لتغير هي وزارة التعليم لكونها البوابة األساسية لمخرجات 

سوق العمل واالستثمار الحقيقي في الفكر البشري، حيث قامت 

بتغيير المناهج وفعلت التكونولوجيا، واستحدثت برامج منهجية تدعم 

حث إلى مرحلة الفكر األبداعي واألبتكاري و تنتقل من مرحلة الب
 التطبيق والتوظيف، والتركيز على قضايا المجتمع.

وعليه فإن صياغة الفن داخل المجتمع وبيان أهمية وتفعيل وظيفة 

األساسية والتربوية، تتم بوصفه ركيزة من أهم ركائز الفكر 
اإلبداعي، ويحقق ذلك عن طريق التوجه إلى المنظمات المعنية 

ة، كالضمان االجتماعي لألسر المنتجة، بالتنمية البشرية واألجتماعي

وجمعيات التأهيل الشامل، وتشجيع تطوير وإستثمار طاقاتهم 

وتوجهاتهم، وتوجهها نحو االقتصاد المعرفي، وإثبات دور الفن في 
 استغالل المعرفة ورأس المال البشري، واألستفادة من معطياته.

التعرف على آليات وبناًء على ما تقدم فإن الدراسة الحالية تسعى إلي 

تنظيم المعرفة، ضمن مجاالت الفنون البصرية، ومعرفة طرق 

وأساليب توجيه تنوع المعرفة من الناحية التكنولوجية و األدراكية 

الجمالية، والخبرات، وصياغة الفنون داخل المجتمع، وتفعيل وظيفته 

الألساسية، وتوظيف مفهوم األقتصاد المعرفي لتدريب كوادر لها 

ثقافي ومعرفي و تشكيلي، وتحديد المعوقات التي تواجه قدر 

مشروعات األسر المنتجة في عصر األقتصاد المعرفي من وجهة 

نظر األسر المنتجة والقائمين على برامجها، وأقتراح استراتيجية 

مبنية على أقتصاد المعرفة في مجال الفنون البصرية، يمكن أن 

م األسر. وإعداد كفايات يستثمرها مؤسسات التنمية البشرية لدع

متكاملة تتوافق مع طبيعة الجمعيات ذات الخدمات المجتمعية بغرض 

أكتساب معارف جديدة.تسهم في وضع أسس معرفية، تدعم إنتاجهم 

األبداعي والمعرفي، ليكونوا قادرين على التخطيط السليم للتنمية، 

مملكة ومعرفة الخطط المستقبلية للتوجه إلى أقتصاد المعرفة في ال

العربية السعودية. واألستفادة من مؤسسات التنمية األجتماعية 

والبشرية، وتطوير أمكانياتها في أكتساب المعارف بما يحقق 

تطلعات األسر المنتجة وتوجيهها، وإعداد ما تحتاجة التنمية من قوى 

بشرية على أسس سليمة، متطابقة مع التوجهات والتطورات 

 العالمية.

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

تُوجه الفنون البصرية صعوبات تقف حائالً دون أداء دورها 

المعاصر بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يتطلب منا البحث في 

جذور المشكلة وإيجاد الحلول لها. فالفنون البصرية على أهميتها اال 
لعربية بصفة أنها لم تأخذ حقها الفعلي كاتجاه مستقل في المجتمعات ا

عامة، والمجتمع السعودي بصفة خاصة، وتحديداً فيما يتعلق بتفعيل 

دورها األساسي في المنظومة التعليمية واالجتماعية. وإيجاد عالقة 

تفاعلية بين مجاالت الفنون البصرية والمجتمع وقضاياه، وإحتياجات 
ميدانية  المعرفة، واألستفادة منها، وتطبيقها. فقد قامت الباحثة بزيارة

لبعض المعارض التي تقيمها األسر المنتجة، فوجدت أن جميعها 

تركز على األنتاج والتسويق كجانب اقتصادي لكنها تفتقر للجانب 
المعرفي والمهاري للفرد في معارضها. ومن خالل المقابالت تبين 

أن المشاركين في المعرض لديهم معلومات والمام بالتكنولوجيا 

لم يتم إظهارها في األعمال ولم تبنى بصورة  الحديثة ومعلومات
تطويرية يمكن أن تستثمر في اإلنتاج على أسس استراتيجية 

مدروسة. لذا فتتلخص مشكلة الدراسة في الحاجة إلى التوجه نحو 

إيجاد اليات يمكن بواسطتها األستفادة من أقتصاد المعرفة في 

 دية.مجاالت الفنون البصرية في المملكة العربية السعو
 في التساؤل التالي: دراسةوتتحدد مشكلة ال

 البصرية الفنون في المعرفة، ما إمكانية األستفادة من اقتصاد -

 السعودية. العربية بالمملكة

 Research Objectives :أهداف البحث

التعرف على آليات تنظيم المعرفة ضمن مجاالت الفنون  -1

 البصرية واألستفادة منها.

اهم في توجه تنوع المعرفة من الناحية التعرف على طرق تس -2

التكنلوجية واإلدراكية والجمالية وصياغة الفنون البصرية 

 داخل المجتمع وتفعيلها.

 Research Significance: أهمية البحث

الكف عن فاعلية التوجة نحو أقتصاد المعرفة واإلستفادة منها  -1

 في مجال الفنون.

ت في مجال حداثة موضوع الدراسة، حيث أن الدراسا -2

 اقتصاد المعرفة في الفنون قليلة في اللملكة العربية السعودية.

وضع أسس استراتيجية معاصرة لتنظيم المعارف المرتبطة  -3

 بتوجهها بمنسوبي الجامعات والمؤسسات.

أنه يساهم في تحسين األداء، وزيادة اإلنتاجية، وتخفيض  -4

وأساليب تكلفة االنتاج، وتحسين نوعيه وذلك باستخدام وسائل 

 تقني متقدمة يتطلبها اقتصاد المعرفة.

تفعيل دور الفنون البصرية للمساهمة في تلبية دعوة التوجه  -5

نحو األقتصاد المعرفي، للبحث عن الوسائل واالستراتيجيات 

المبنية على أسس علمية نظرية وفق التطلعات االجتماعية 

 والمعرفية.

 Research Hypothesis :البحث فروض

 فرض في التساؤل التالي:يتمثل ال

ما األساليب والطرق لتوجيه تنوع المعرفة من الناحية  -1

التكنولوجية، واإلدراكية، والجمالية، وإستثمارها في مجاالت 

الفنون البصرية،لبناء استراتيجية وآليات جديدة موجهه نحو 

 االقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية؟

اد المعرفة واالستفادة منها في ما إمكانية العمل على اقتص -2

 مجال الفنون البصرية.

 في المنتجة األسر مشروعات تواجه التي ما المعوقات -3

 المعرفة. اقتصاد عصر في البصرية الفنون مجاالت
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 Research Methodology :منهج البحث

 تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليل.

 Research Delimitations :البحث حدود

  :الموضوعيةالحدود 

تتمثل في االستفادة من أقتصاد المعرفة في الفنون البصرية بالمملكة 

 العربية السعودية. 

  الحدود المادية:

مجاالت الفنون البصرية )التصوير التشكيلي، النحت، الطباعة 

 الفنية(

  الحدود البشرية:

عشرون أسرة من المنتمين لوزارة العمل، وعشرون عضو من 

 ميرة نوره.أللتدريس بجامعة اعضاء هيئة اأ

 Research Sample :البحثعينة 

تقتصر الدراسة على ثالث من مجاالت الفنون البصرية التي تدرس 

بجامعة االميرة نوره )النحت، الطباعة، التصوير التشكيلي( وبرامج 

األسر األمنتجة التي تقيمها وزارة العمل بالرياض. كما اقتصرت 

لمنتجة المنتمين لوزارة العمل بالرياض. من االسر ا 20على عدد 

 وأعضاء من جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن.

 Research Tools :البحثأدوات 

 االستبانة والمقابالت المفتوحة مع عينة الدراسة.

  Research Terms :مصطلحات البحث

 اقتصاد المعرفة: 

 organization forمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةعرفه 

Economic cooperation development   االقتصاد المعرفي

بأنه: االقتصاد القائم على اكتساب وتوليد ونشر وتطبيق المعرفة، 

  .لدفع عجلة النمو والتواصل التنمية في المدى البعيد

((organization, 1996, p9 

( بأن اقتصاد المعرفة هو: االقتصاد 14، ص2018وترى العقيل )

حول الحصول على المعرفة، والمشاركة فيها،  الذي يدور

وأستخدامها، وتوظيفها، وأبتكارها، وانتاجها، بهدف تحسين نوعية 

الحياة بمجاالتها كافة، من خالل األفادة من خدمات معلوماتية ثرية، 

وتطبيقات تكنولوجية متطورة، وأستخدام العقل البشري كرأس مال 

 معرفي ثمين.

( اقتصاد المعرفة هو االقتصاد 119، ص2012وعرف عليان )

الذي ينشئ الثروة، من خالل عمليات وخدمات المعرفة اإلنتاجية، 

والتحسين، والتقسيم، والتعليم، والتطبيق، واألستخدام للمعرفة 

بأشكالها في القطاعات المختلفة، باإلعتماد على األصول البشرية 

 الملموسة، وفق خصائص، وقواعد جديدة.

أن اقتصاد المعرفة معارف شاملة تضم مجاالت  ةوترى الباحث

متنموعة يستفاد منها في مجال الفنون البصرية للوصول إلى مرحلة 

 التفعيل والتجديد بما يتوافق مع متطلبات أقتصاد المعرفة لدول.

 الفنون البصرية: 

م( أنه الفنون التي صنعها اإلنسان والتي كان 2007عرف شاكر )

هميه الكبيرة في أثناء إبداعه لهذه الفنون، للمظهر الخارجى فيها أ

ً في تواصيل هذه الفنون، وفي  كما أن له أهميته الكبيرة أيضا

( أن الفنون البصرية 1995) Fechnerالتواصل معها كذلك. وذكر 

ً ومعنى وبشكل يتجاوز  ً واتساعا تشمل دالالت إنسانية أكثر عمقا

ه. وترى الباحثه أن المظهر الخارجي البراق أو الالفت للنظر وحد

الفنون البصرية هي الفنون التي  يتم تقديمها من خالل مؤسسات 

الفنون الجميلة والتطبيقية ووزارة العمل ويتم تقديمها للجمهور 

ونضم الرسم والنحت والتصوير التشكيل والطباعة وهي ما يتناولها 

 البحث....

  Theoretical Framework :يطار النظرإلا

المعرفة فرعا من فروع العلوم االقتصادية الذي ظهر في يعد اقتصاد 

اآلونة األخيرة، ويقوم على فهم جديد أكثر عمقاً لدور المعرفة ورأس 

المال البشري في تطور االقتصاد وتقدم المجتمع، إذ حدث تطور في 

العديد من الدول التي طورت من اقتصادياتها المعتمدة على 

، الى االقتصاد الصناعي، لتصبح األراضي كمورد اقتصادي رئيسي

الموارد الطبيعية واليد العاملة هو الموارد الرئيسية، واآلن إلى 

تكون  knowledge based economyاقتصاد قائم على المعرفة 

 (884م،ص2011في المعرفة هي المورد الرئيسي )محمد،

تقوم المعرفة على التعلم والخبرة المتراكمة، وتعتمد على الفهم 

دراك البشري، و بالتالي فإنه يمكن أن تتحول إلى سلع وخدمات واال

يكون مستهلكوها على استعداد لدفع مقابل للحصول عليها، ومن ثم 

فان وضع كل بلد في اقتصاد العالمي الجديد محدد بكمية وجودة 

المعارف التي يمتلكها، وذلك من خالل تطوير التعليم ورفع كفاءة 

 ضالً عن التدريب.برامج البحث و التطوير ف

  نشأة اقتصاد المعرفة:

استخدم ماكلوب مصطلح اقتصاد المعرفة في خمسينات القرن 

العشرين، من خالل تحليل قضية "الصناعات المعرفية" والوظائف 

-1900المعرفية في اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية، في الفترة

في مقارنة م، حيث الحظ الزيادة المتواصلة لالنتاج المعر1960

بالقوة أو المهارات الفيزيائية، مما سيؤدي الى توفر الفرص الوظيفية 

ً على حساب األقل تعليماً.  لالفراد االكثر معرفة وتعليما

(Hepworth&Aii,2005ثم بد )مصطلح اقتصاد المعرفة  أ

باالنتشار والنمو والتطور، حتى وصل إلى ماهو عليه اآلن، حيث تم 

يد، سمية بمرحلة ما بعد الصناعة، والتي كانت بذلك عمل اقتصاد جد

كمرحلة االقتصاد المبني على الزراعة، ويليه  امتداد لمراحل بعدها،

االقتصاد المبني على االلة، وهو ما يعرف باالقتصاد الصناعي 

( حيث أن النهضة الكبيرة التي يشهدها العالم في 2020)الوادعي،

ة وكبيرة وتطورات سريعة، شتى المجاالت، أدت الى تغييرات جديد

أحدثتها ثورة التكنولوجيا والمعلومات، وأصبحت فيه القدرة على 

اإلنتاج والتقدم تعتمد على القدرة على اإلبداع واالبتكار، وتحويل 

المعلومات إلى معرفة، ثم تحويل هذه المعرفه إلى منتج متميز، حتى 

 . أصبح يطلق على هذا العصر"عصر المعرفة"

يف اقتصاد المعرفة الى تصنيف أول وتصنيف ثاني كما ويمكن تصن

 (.1هو في شكل )
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وقد أدى هذا االقتصاد إلى تغيير الكثير من وجهات النظر المتعلقة 

ليدية السائدة في بالكثير من الظواهر االقتصادية، فلم تعد المفاهيم التق

االقتصاديات صالحة الن تفسر الكثيرمن متغيرات االقتصاد المبني 
على المعرفة، مماتطلب محاولة إعادة النظر في تلك المفاهيم 

: تتميز اقتصاد المعرفة خصائص اقتصاد المعرفةالكالسيكية. ومن 

بالعديد من الخصائص والتي تركز على المعرفة الكاملة كعامل 

نتاج، باإلضافة الى بقية العوامل األخرى، ومن رئيسي لإل
 الخصائص:

  أنه يتمتع بالمرونة والقدرة على التطويع وعلى التكيف مع

المتغيرات والمستجدات، التي يتسارع معدل تغيرها، ويتكاثف 

 (.35م، ص2010حجم تاثيرها )الهاشمي والعزاوي، 

 معرفية إن الموارد الكبيرة التي يتم استخدمها في مجاالت ال
العلمية سوء المتصل بالبحوث العلمية والتطوير التكنولوجي 

في مجاالته االساسية والتطبيقية، يتحقق من خالل بروز أنشطة 

جديدة معرفية، ومنتجات معرفية جديدة، وتوليد وسائل 
وأساليب معرفية جديدة، واستخدامها في عمليات االستثمار، 

مستمرة ومتسارعة  وفي تطوير نشاطاتها، وفي نموه بصورة

 (17م،ص2008)خلف،

  تضاؤل المسافات والتي أصبحت ال تشكل أي عائق أمام عملية

التنمية االقتصادية أو االتصال أو التعليم أو نجاح المشروعات، 
م، 2004أو االندماج الكامل في المجتمع بشكل عام )االبراهيم، 

 (102ص

 كونه اقتصاد  يتميز اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من

ندرة، وبهذا يكون على عكس الموارد التي تتناقض من جراء 
االستهالك، في حين تزداد المعرفة في الواقع بالممارسة و 

االستخدام، وتنتشر بالمشاركة بالمشاركة في االسواق 

 (4م،ص2006االفتراضية والمنظمات الرقمية )الزركاني،

 لومات وشبكات أنه يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المع

االتصاالت فائقة السرعة و بخاصة اإلنترنت أي أنه اقتصاد 
رقمي شبكي مما وسع إمكانية التشارك في المعرفة بين االفراد 

في المنظمة من جهة، وبين المنظمة وغيرها من المنظمات 

 االخرى.

  أنه يركز على العقل البشري الذكي كرأس مال فكري، ومصدر
 ر.مهم لالبداع واالبتكا

  أنه يركز على تفعيل البحوث والدراسات المستمرة النتاج

المعرفة وتوليدها، وعلى التطوير الدائم باستخدام التكنولوجيا 

 المتطورة.

  الحوافز المبنية على أسس اقتصادية قوية لديها القدرة على
توفير جميع االطر الهادفة الى زيادة النمو واالنتاجية، وتتضمن 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أكثر هذه السياسات جعل 

 سهولة ومتاحة بشكل أكبر.

هـ( بأن من أبرز 1435وتؤكد وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية )
سمات اقتصاد المعرفة االعتماد على قوى عاملة ذات انتاجية عالية 

ومستوى تعليمي رفيع، مع االرتباط الوثيق بمصادر المعرفة 

اجتماعية محفزة وجاذبة للمواهب، وارتفاع  العالمية، وتوافر بيئة

نصيب الفرد من الدخل الوطني، كما تشكل تقنية المعلومات 
 واالتصاالت االداة الرئيسة لفعالياته.

( ست سمات يتصف بها 11-9م ص2020ويضيف الوادعي )

اقتصاد المعرفة وهي: االنفجار المعرفي، والتسارع والتطور 
ل الجغرافية، والتنافس، واالستثمار في التكنولوجي، وانهيار الفواص

البحث العلمي، وارتفاع المكونات المعرفية وتضاؤل المكونات 

 المادية.

ويمكن االستفادة من اقتصاد المعرفة في الفنون البصرية بتطبيق 
منظومة االبتكار لزيادة االنتاجية وسد حاجة سوق العمل بفنانين 

مستدامة في تعزيز موارد على دراية وعلم. فهو يحقق التنمية ال

الدخل لالفراد، والعائدات من اقتصاد المعرفي تكون على وجهين 
راس المال المادي، وراس المال البشري حيث يتطلب مهارات 

عالية تتالءم مع متطلبات العمل االقتصادي، وهو بطبيعته ناتج 

اساسي من نواتج التربية. والعائد في التعليم مجموع المخرجات التي 
ً فيها، سواء اكان بطريقة مباشرة او غير مباشرة ي كون التعليم سببا

وتحقق منافع اقتصادية، والعائد هو مقدار دخل الفرد الذي يعطية 

االستثمار طول حياته االنتاجية، واالستثمار يعني استخدام الموارد 

المتاحة، وتشتمل عائدات االستثمار التربوي: العائدات الفردية: 
الفرد. والعائدات االجتماعية: وتعبر عن الفروق وتقاس بدخل 

 االيجابية بين التكاليف التي تتكبدها الدولة.

والفنون البصرية كغيرها من العلوم تقوم على اسس الستثمار 
مقدراتها البشرية والمادية واعتمادها على مناهج تعليمية تتماشى مع 

 تطورات العصر في  ضوء اقتصاد المعرفة ومنها:

التأهيل المناسب للفنانين وربط المناهج باحتياجات ضمان  -
 المجتمع االقتصادية.

 تدريب وتأهيل المعلمين واعضاء هيئة التدريس. -

وضع آلية لمتطلبات القطاعات المختلفة، لترسل الى  -

مسؤولين الفنون بالجامعات فتقوم بدورها بتطوير وتعديل 
 المناهج والمهارات وأساليب التعليم حسب احتياجات

 الصناعات والعمال.

تعزيز البنية التحتية التقنية، وتوفير التقنيات الحديثة وتدريب  -
 الفنانين على كيفية استخدامها.

استحداث مشاريع الحاضنات ومراكز البحث وربطها  -

 بمتطلبات سوق العمل.

 لتصنيف الثانيا

 المعرفة
 المتقدمة

 المعرفة
 االبتكارية

 المعرفة
 الجوهرية

هي المعرفة التي 
تمكن المؤسسة من 

أن تكون رائدة 
حيث تتيح فرصة 

تغيير الطرق 
المتبعة في مجال 

 العمل.

المعرفه الواجب 
توظيفها في مجال 
عمل المؤسسه. وال 

تمثل اي ميزه 

 تنافسيه.

نوع من المعرفة 
ز مؤسسة ما تمي

عن منافسيها إما 
بمعرفة أكثر من 

المنافس أو تطبيق 
المعرفة بصورة 

 متعددة.

 المعرفة

 الصريحة

 التصنيف األول

 المعرفة

 الضمنية

هي المعرفة العقلية 
العميقة تأصلت على 

مستوى الالواعي.ومن 

غير السهل نقلها أو 
تحويلها 

لالخرين.بسبب 
صعوبة التعبير عنها 

تعليمها وتوثيقها و
واستفادة االخرين 

 منها.

هي المعرفه التي يدركها 
الفرد جيدا بطريقه تمكنه 
من توصيلها لالخرين. 
ويمكن العثور عليها في 

كتاب اوبرامج او قواعد 
بيانات. ويمكن التعبير 
عنها بسهوله و تنظيمها 

وتوثيقها و تعليمها 

 واستفاده االخرين منها. 
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إنشاء وحدات فكرية تربط رجال االعمال والفنانين بهدف  -

 وضع آليات الستقالل الموارد الطبيعية لالستثمار المستدام.

والفن التشكيلي يعد أحد أهم روافد المعرفة وأداتها البصرية، فلم 
يقتصر الفن على إنتاج االعمال فقط، بل طرأت عليه عدة تطورات 

فية في العصر الحالي، وكانت بدايته في التوجيهات االقتصادية المعر

م عبارة عن مشروع يسمى عقد المخ 1990في امريكاء عام 

decade of the brain ،بهدف إلى زيادة االمكانيات البشرية ،
. وهناك تطبيقات متعددة Neuronsواحد محاور الرئيسية نيورونز

لهذه الشبكات في مجاالت عدة، ومنها مجال الوسائط الذكية، فمن 

ذلك يستدل على مساهمة العلم في مجال المعرفة مع الفن وتوطيد 
العالقة بين الفن واالبداع واالبتكار والتنمية البشرية واالقتصادية، 

فاقتصاد المعرفة في الفنون عملية تنموية تسعى الى رفع القدرات 

العقلية والحسية والمهارية وتنموي االتجاهات والميول لضمان 

 البشرية. استدامة التنمية
كما أن التسويق من ركائز الفنون البصرية في عرض المنتج و اقناع 

به و تساهم اقتصاد المعرفة في رفع قيمة المنتج، وال نقتصد المفهوم 

القديم لتسويق في الفنون من حيث الجانب النفعي المطلق. وأنما 
عرض جوانب متعددة من الفنون على المستهلك، تناسب ذوقة 

اقتنائها، بغض النظر عن النفعية. وللتسوق الفني ثالثة وترغبة في 

أبعاد هي: البعد اإلنساني، البعد الجمالي، البعد اإلبداعي) 
(. والتسويق الفني اليقتصر على تسويق 104،ص2014السعيد،

العمل الفني كمنتج بمواصفات مادية، بل تتجاوز ذلك وتعمل على 

طة بقيمة واتجاهاته. فيجب تسويق ثقافة وفكر الفنان، التي هي مرتب

أن تتولى األسواق الفنية مؤسسات تنظيمية تحدد عمل السوق 
وتنظمة، ليصبح األساس المتكامل لإلبداعات واألنشطة، يتيح 

الفنانين تقديم أفكارهم وإنتاجهم، باالعتماد على دراسة خصائص 

األسواق، من حيث الحجم وثقافة المجتمع التي سوف يعرض فيه 
وتحديد الوظائف التي تحدد رؤية الفنان في ذلك، في كافة المنتج، 

هيئة األسواق المتاحة، كالمعارض، والجهات الشعبية والرسمية، أو 

 التسويق اإللكتروني.

 مجاالت الفنون البصرية ذات الخصائص اإلقتصادية: 
مجاالت الفنون البصرية واسعة وشاملة، ويمكننا تميز المجاالت بناًء 

لفنون التشكيلية، وإن كانت جميعها تحتل جانباً اقتصادياً على أنواع ا

مهماً، سواء على المستوى الشخصي أم االجتماعي. وعالقة الفنون 
م( "أن الفن كبنية ثقافية 2012بالمجتمع عالقة تبادلية، وذكر عطية )

كان في وقت ما أداة ووسيلة حيوية للسيطرة على طبيعة وتنظيم 

ثقافي و فكري ومرتبط بالحياة الواقعية". أن المجتمع، ذات تأثيراً 
االعمال الفنية ذات الطابع االيدلوجي لها التاثير القوي على المجتمع 

كما هو في تاريخ الفنون ، ومن أهدافه المشاركة االجتماعية لكافة 

فروع الفن، بما تحملة من جوانب تاريخية واقتصادية وجمالية 

البصرية في المجتمع كونه جانب  وفنية، ولعل اهم ما يدعم الفنون
اقتصادي وتحقق النمو والتطور بكافة المجاالت. ومن مجاالت 

الفنون الطباعة الفنية كفن يعتمد باالنتاج الفني وتكراره لعديد من 

ً تحاكي احتياجات المجتمع في تسويق  النسخ، كحرفة متطوره فنيا
فنية الحرفية منتجات فنية، كما يدخل الخزف والنحت من المجاالت ال

التي تتضمن معارف وإنتاج يتطلبة السوق الفني وحرفي وقد أسهمت 

ً في تحقيق الجانب الوظيفي والجانب المعنوي من  الخزفيات تاريخيا
فكر وأيدلوجيا وتوثقيق لحياة اإلنسان، ينقل الفنان فيه معارفه وثقافته 

الت وخبراته إلى المجتمع. كما أن التصوير التشكيلي من أهم مجا

الفنون التي تسهم في االقتصاد والتي تدعم الفكر االبداعي وهي 

تعتمد على المعرفة الضمنية المركبة، والفهم في عقل االنسان وهي 
معرفة ال يمكن معرفتها، كاالنماط ووجهات النظر، والمعرفة 

الظاهرية وهي المعارف التي يمكن الوصول لها من خالل االعمال 

ية والتي يمكن نقل المعرفة المعلنة الى االفراد الفنية والصور البصر
بسهولة. ويمكن تحويل المعرفة الي انتاج من خالل نقلها عن طريق 

الشبكات المعلوماتية والمنصات الفنية المحلية والعالمية واستثمارها 

 لرفع اقتصاد الدولة والفرد.

 منهج فيه يتحدد بعد اجراء الدراسة الميدانية حيث  اإلطار العملي:

 الدراسة مجتمع واختيار الدراسة، المستخدم في العلمي البحث

 من أتبعت للتحقق التي واإلجراءات الدراسة، والعينة، وأدوات

 الدراسة.        ألدوات الميداني والتطبيق وثباتها، صدقها

  الدراسة: إجراءات

 جمعها، ثم ومن العينة أفراد جميع على النهائية االستبانة توزيع تم

على  الدراسة اعتمدت فلقد .اإلحصائية إلجراء المعالجة تمهيداً 

 التحليل.  في SPSS  االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة

 : البحث منهج

ً من  عليها الحصول المراد والمعلومات الدراسة طبيعة انطالقا

أقتصاد المعرفة في الفنون  من آراءالمستفيدين على للتعرف

 فقد يئة تدريس وأسر منتجة، واستجاباتهمالبصرية، من أعضاء ه

 تصميم تم التحليلي. وعليه المنهج الوصفي الباحثة أستخدمت

ً   االستبيان  التالي:  النحو على جاءت محاور لثالثة وفقا

يتضمن اإلساليب واإلستراتيجيات التدريس في : األول المحور

صاد الفنون البصرية والتي يمكن واالستفادة منها في تحقيق اقت

)اعضاء، طالب، منهج،  .المعرفة في المملكة العربية السعودية

 التجهيزات(. 

 الفنون مجال في المعرفة اقتصاد على العمل إمكانية: الثاني المحور

 البصرية. 

المعوقات التي تواجه مشروعات األسر المنتجة في  المحور الثالث:

 مجاالت الفنون البصرية في عصر اقتصاد المعرفة.

  :الدراسة أداة صدق قياس

 الصدق أو المحتوى صدق: خالل من الدراسة أداة صدق قياس تم

 أنَّها من والتأكُّد الدراسة، أداة محتوى صدق من وللتحقّق. الظاهري

 المحكمين من مجموعة علي عرضها تم الدراسة، أهداف تخدم

 . البصرية الفنون في( التدريس هيئة أعضاء)

 أن إلى اإلشارة عينة الدراسة تجدر وتم توزيع االستبانه على

 والتي لها بالفعل القائمة الجمعيات ضمن تمت المطبقة االستبانات

 ميداني مسح بإجراء الباحثة قامت .ملحوظة مجتمعية مخرجات

 التي الدراسة الختيارعينة المملكة داخل المدني المجتمع لمؤسسات

 متعددة أنواع كةبالممل يوجد أنه فتبين البحث، أدوات عليها سيطبق

وزارة العمل كجهه ترعى  هما نوعين أهم أن إال للعمل المؤسسي،

 والتنمية العمل وزارة الخيرية. وتشرف والمؤسسات األسر المنتجة،

 40  جمعية ، منها 650 من يقارب ما على بالمملكة االجتماعية

 طبيعتها واختالف والمؤسسات الجمعيات نسائية. نظراً لتعدد جمعية

 معايير وضع على حرصة، الباحثة منها كل وأهداف االتهاومج

 من يكون أن :هي المعايير وهذه ضوئها، في البحث عينة الختيار

 أو الفنية، باألنشطة االهتمام الجمعية أو المؤسسة أهداف

 إقامة أو الفني، واالبتكار التذوق تنمية أو الفنون، المحافظةعلى

 خالل من تحقيقها يمكن التي دافاأله غيرها من أو الفنية المعارض

 إن الرياض مدينة في مقر للمؤسسة يكون الفنون البصرية.أن برامج

، دوري بشكل العينة أفراد التواصل مع الباحثة تستطيع حتى أمكن

 بيانات جمع تم األسر المنتجة من عدد على المعايير هذه تطبيق وبعد

 الشخصية مقابلةوال االلكترونية، المواقع خالل منها من عدد عن

 المفتوحة.

 : Internal Consistencyللمقياس الداخلي ( االتساق1)

 األرتباط معامل حساب خالل من للمقياس الداخلي األتساق حساب تم

 له، تنتمي الذي للمحور الكلية والدرجة( العبارة) البند درجة بين

 وكانت للظاهرة، الكلية والدرجة محور كل درجات بيان وكذلك

 :التالية اإلحصائية الجداول توضحها كما ائجالنت
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 تساق الداخلي لعبارات محاور االستبانةال(: ا1جدول رقم )

ول: يتضمن اإلساليب واإلستراتيجيات التدريس في ألالمحور ا
الفنون البصرية والتي يمكن واالستفادة منها في تحقيق اقتصاد 

 المعرفة في المملكة العربية السعودية

 معامل االرتباط قرةالف المحور

(1) 
أعضاء هيئة 

 التدريس

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0.654** 
0.875** 
0.458** 
0.742** 
0.874** 
0.874** 

(2) 
 الطالب

1 
2 
3 
4 

0.721** 
0.872** 
0.653** 
0.804** 

(3) 
 المنهج

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0.364** 
0.872** 
0.739** 
0.285* 
0.287** 
0.986** 

(4) 
 التجهيزات

1 
2 
3 
4 

0.453** 
0.642** 
0.494** 
0.724** 

 (0.05)*( دالة عند مستوى داللة إحصائية )

 (0.01)**( دالة عند مستوى داللة إحصائية )
رتباط أن الجدول أعاله يبين معامالت أحصاء الرقمي أوضح اإل

بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور من المحاور: 

، فنجد راتيجيات الفنون البصريةباستلمام بالمقصود األول: درجة األ
رتباط طردية ودالة عند مستوى داللة أن جميع معامالت األ

(، مما يشير إلى أن هناك اتساقاً داخلياً بين 0.01و  0.05إحصائية )

 العبارات والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.
 (: األتساق الداخلي لعبارات محاور االستبانة 2جدول رقم )

واالستفادة منها مكانية العمل على اقتصاد المعرفة إالثاني:  المحور

 في مجال الفنون البصرية
 معامل االرتباط الفقرة المحور

(1) 
 مجاالت الفنون البصرية

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0.762** 
0.905** 
0.638** 
0.903** 
0.375** 
0.398** 
0.665** 

(2) 
أساليب التدريب لنشر 
 ثقافة الفنون البصرية

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0.986** 
0.433** 
0.906** 
0.987** 
0.945** 
0.984** 
0.209** 
0.202** 

(3) 
مشروعات األسر 

 المنتجة

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0.554** 
0.887** 
0.409** 
0.976** 
0.360** 
0.287** 
0.604** 

 (0.01)**( دالة عند مستوى داللة إحصائي )

معامالت أرتباط أوضح اإلحصاء الرقمي أن الجدول أعاله يبين 

بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور من محاور 
األدوات والخامات التي تفسر أنتاج أعمال فنية متاثرة بأمكانات 

كتاب الفنان، فنجد أن جميع معامالت األرتباط طردية ودالة عند 

(، مما يشير إلى أن هناك اتساقاً داخلياً 0.01مستوى داللة إحصائية )
 العبارات والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.بين 

 (: األتساق الداخلي لعبارات محاور االستبانة 3جدول رقم )

 في المنتجة األسر مشروعات تواجه التي المعوقاتالمحور الثالث: : 

 .المعرفة اقتصاد عصر في البصرية الفنون مجاالت
 معامل االرتباط الفقرة المحور

(1) 
ع األسر معوقات مشاري

المنتجة في مجاالت 
 الفنون البصرية

1 
2 
3 
4 
5 

0.753** 
0.906** 
0.509** 
0.320** 
0.653** 

(2) 
 معوقات معرفية

1 
2 
3 
4 

0.955** 
0.905** 
0.875** 
0.449** 

(3) 
 معوقات اقتصادية

1 
2 
3 
4 
5 

0.564** 
0.980** 
0.657** 
0.750** 
0.773** 

 (.0.01))**( دالة عند مستوى داللة إحصائية 

أوضح اإلحصاء الرقمي أن الجدول أعاله يبين معامالت أرتباط 

بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور من محاور 
الظاهرة الثالثة: ظاهرة تشكُّل الرسوبيات، فنجد أن جميع معامالت 

(، مما 0.01االرتباط طردية ودالة عند مستوى داللة إحصائية )

اق داخلي بين العبارات والدرجة الكلية يشير إلى أن هناك اتس
تتناول الدراسة اإلحصائية معامالت و، للمحور الذي تنتمي إليه

األرتباط بين درجات محاور كل مفهوم والدرجة الكلية الناتجة عن 

 معيار هذا المفهوم. 
(: معامالت األرتباط بين درجات محاور كل مفهوم  4جدول رقم )

 والدرجة الكلية

 المفهوم

 

 

 

 

 

 المحور

االستراتيجيا

ت )منهج ، 

طالب، عضو 

هيئة تدريس، 

 تجهيزات(

أساليب 

الكشف عن 

مشاريع 

الفنون 

البصرية 

لألسر 

 المنتجة

المعوقات 

التي تواجة 

األسر في 

تحقيق 

اقتصاد 

 المعرفة

بمجاالت 

 الفنون

ساليب ألا

واإلستراتيجيات 

التدريس في الفنون 
البصرية والتي يمكن 

ها في واالستفادة من

تحقيق اقتصاد المعرفة 

في المملكة العربية 

 السعودية

0.985** 0.869** 0.648** 

 على العمل إمكانية

 في المعرفة اقتصاد

 البصرية الفنون مجال

0.609** 0.659** 0.934** 

 تواجه التي المعوقات

 األسر مشروعات

 مجاالت في المنتجة

 في البصرية الفنون

 المعرفة اقتصاد عصر

0.897** 0.770** 0.986** 

 (.0.01دالة عند مستوى داللة إحصائي )
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أوضح اإلحصاء الرقمي أن معامالت األرتباط بين درجات كل 

محور والدرجة الكلية للظاهرة التي ينتمي لها تراوحت بين 

(، وهي معامالت أرتباط طردية، كبيرة، دالة 0.986( و)0.609)
االستفادة ة في الكشف عن إحصائياً ومقبولة ألغراض الدراسة الحالي

، من الفنون البصرية في اقتصاد المعرفة بالمملكة العربية السعودية

 وتشير إلى األتساق الداخلي بين كل محور والظاهرة التي ينتمي لها. 

ومن هذه النتائج يمكن التوصل إلى أن االستبانة في صورتها النهائية 

 ة.لها داللة صدق كافية ألغراض الدراسة الحالي

 )ب(  ثبات المقياس: 
 تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق معامل ألفا كرونباخ:

 (: معامالت ثبات المقياس5جدول رقم )

 المحاور المفهوم
عدد 

 العبارات
 ألفا كروناخ

اإلساليب واإلستراتيجيات 

التدريسية االستراتيجيات 
طالب،عضو هيئة  )منهج،

 تجهيزات( تدريس،

اتيجيات التدريس في الفنون البصرية ساليب واإلسترألا

والتي يمكن واالستفادة منها في تحقيق اقتصاد المعرفة في 
 المملكة العربية السعودية

5 0.865 

مكانية العمل على اقتصاد المعرفة في مجال الفنون إ

 البصرية

المعوقات التي تواجه مشروعات األسر المنتجة في 
 صاد المعرفةمجاالت الفنون البصرية في عصر اقت

4 0.785 

المعوقات التي تواجه مشروعات األسر المنتجة في 

 مجاالت الفنون البصرية في عصر اقتصاد المعرفة
6 0.854 

 0.795 15 مخرجات المفهوم االول

أساليب الكشف عن 

مشاريع الفنون البصرية 

 لألسر المنتجة

ساليب واإلستراتيجيات التدريس في الفنون البصرية ألا
تي يمكن واالستفادة منها في تحقيق اقتصاد المعرفة في وال

 المملكة العربية السعودية

6 0.775 

مكانية العمل على اقتصاد المعرفة في مجال الفنون إ

 البصرية
8 0.906 

المعوقات التي تواجه مشروعات األسر المنتجة في 
 مجاالت الفنون البصرية في عصر اقتصاد المعرفة

5 0.884 

 0.934 19 المفهوم الثاني مخرجات

المعوقات التي 

تواجةاألسر في تحقيق 

اقتصاد المعرفة بمجاالت 
 الفنون

ساليب واإلستراتيجيات التدريس في الفنون البصرية ألا

والتي يمكن واالستفادة منها في تحقيق اقتصاد المعرفة في 
 المملكة العربية السعودية

5 0.876 

معرفة في مجال الفنون مكانية العمل على اقتصاد الإ

 البصرية
5 0.876 

المعوقات التي تواجه مشروعات األسر المنتجة في 

 مجاالت الفنون البصرية في عصر اقتصاد المعرفة
6 0.796 

 0.977 16 مخرجات المفهوم الثالث

 0.845 50  كامل االستبانة

 

أوضح اإلحصاء الرقمي أن جدول معامالت الثبات )ألفا كرونباخ( 

كل محور من محاور الظواهر الثالثة. بالنسبة المفهوم االول ل
 يمكن والتي البصرية الفنون في التدريس واإلستراتيجيات اإلساليب)

 العربية المملكة في المعرفة اقتصاد تحقيق في منها واالستفادة

 اإلساليب(، نجد أن معامل الثبات للمحور األول )السعودية
 ،طالب،عضو من منهج االستراتيجيات التدريسية واإلستراتيجيات

( ومعامل الثبات للمحور الثاني 0.865( بلغ )تدريس،تجهيزات هيئة

( بلغ المنتجة لألسر البصرية الفنون مشاريع عن الكشف أساليب)

 تواجةاألسر التي المعوقات( ومعامل الثبات للمحور الثالث )0.785)
(. أما 0.854)( بلغ الفنون بمجاالت المعرفة اقتصاد تحقيق في

 (.0.795المفهوم االول ككل فقد بلغ معامل الثبات )ألفا كرونباخ( )

 تحقيق في تواجةاألسر التي المعوقاتما بالنسبة للمفهوم الثاني )أ
(، نجد أن معامل الثبات للمحور الفنون بمجاالت المعرفة اقتصاد

 لتيوا البصرية الفنون في التدريس واإلستراتيجيات األساليباألول )

 العربية المملكة في المعرفة اقتصاد تحقيق في منها واالستفادة يمكن
 أمكانية( ومعامل الثبات للمحور الثاني )0.775( بلغ )السعودية

( 0.906( بلغ )البصرية الفنون مجال في المعرفة اقتصاد على العمل

ومعامل الثبات للمحور الثالث )سبل نشر الثقافة البصرية( بلغ 

ما المفهوم الثاني ككل فقد بلغ معامل الثبات )ألفا (. أ0.884)

 التي المعوقات(.أما بالنسبة للمفهوم الثالث )0.934كرونباخ( )

 في البصرية الفنون مجاالت في المنتجة األسر مشروعات تواجه
(، نجد أن معامل الثبات للمحور األول بلغ المعرفة اقتصاد عصر

( ومعامل 0.876ي بلغ )( ومعامل الثبات للمحور الثان0.876)

(. أما للظاهرة الثالثة ككل فقد بلغ 0.796الثبات للمحور الثالث بلغ )
(. وبالنسبة لمعامل الثبات 0.977معامل الثبات )ألفا كرونباخ( )

 (.0.949لالستبانة ككل )المفاهيم الثالثة مجتمعة( فقد بلغ )

 أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت الثالثي (6جدول رقم )

 المتوسط المرجح الوزن اإلجابة

 1.66-1 1 ال تظهر على اإلطالق

 2.33-1.67 2 تظهر إلى حد ما

 3-2.34 3 تظهر بوضوح

أوضح اإلحصاء الرقمي أن جدول حساب المتوسطات الحسابية 

المرجحة لكل عبارة من عبارات كل محور من المحاور التي تشكل 

لمدى الموجود في كل مفهوم علي حدى، ومن ثم مقارنتها مع ا
الجدول أعاله وتُعطى اإلجابة المقابلة للمدى الذي يقع بداخله متوسط 

 تجاهات المستجيبين نحو العبارة المحددة.إالعبارة، وذلك لتحديد 

 Results :النتائج
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تسهم مجاالت الفنون البصرية في نشر المعرفة بطريقة  -1

إلقتصاد  إبداعية، وتتوفق مع التقدم العلمي والمعرفي المحقق
 المعرفة بالمملكة العربية السعودية.

أن تطوير آليات وتنظيم المعرفة بمجاالت الفنون البصرية من  -2

خالل طرق واستراتيجيات التدريس المتجددة والمحفزة على 
ستخدام أنظمة التعليم اب بداع والحصول على الخبرات،إلا

ارف كتساب المعاالذاتي، والتكنولوجيا التعليمية تساعد على 

وتوفير فرص تنظيمها وتطبيها لتحقق أهداف االقتصاد 

 المعرفي بالمملكة العربية السعودية.
أن تنظيم المعرفة وتنوعها واستخدامها بمجاالت الفنون  -3

البصرية القائمة على أقتصاد المعرفة هي نظرية علمية معرفية 

 تسهم بنقل العلوم والمعارف واستثمارها.
البصرية باالقتصاد المعرفي يعطيها  أن ارتباط مجاالت الفنون -4

مكانة اجتماعية واقتصادية وتعد حال للكثير من المشاكل بين 

عالقة الفن والمجتمع وتفعيل دورها األساسي لخدمته لتحقيق 
 االستثمار الدائم.

أهم المعوقات التي تواجة مشاريع األسر المنتجة في مجاالت  -5

م توفر الفرص الفنون البصرية في اقتصاد المعرفة هي عد

للعائالت من األسر المنتجة لحضور المؤتمرات والندوات 
المتعلقة بتسويق منتجاتهم، غياب دور االعالم عن مشاريعهم، 

عدم توفر بيئة محفزة لألسر المنتجة وتدريبية في الجامعات 

 لتطوير مشاريعهم في مجال الفنون البصرية.
رصة للحصول أن اقتصاد المعرفة في مجاالت الفنون يعدُ ف -6

على المعارف لألسر الذين لم يحصلوا عليها بالقدر الكافي من 

خالل المؤسسات المهنية وتنظيم المعارف والخبرات لزيادة 
 فاعلية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

 Recommendation :التوصيات

 مؤسسات جميع اهتمامات على للتعرف مسحية بحوث إجراء -1
بمجاالت الفنون البصرية التي تساهم  المملكة في والجمعيات

  في اقتصاد المعرفة.

دراسة العالقة بين االقتصاد المعرفي ومجاالت الفنون البصرية  -2
وبيان أثرها في التمنية المستدامه على المملكة وعلى الفرد من 

 خالل اعضاء هيئة التدريس والمختصيين.

رعها اعتماد الية تعمل على تحديث معارف االسر المنتجة ت -3

 الجامعات ووزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.

 References :املراجع

 أوال: المراجع العربية:
م(. التعليم وتنمية الموارد 2004اإلبراهيم، يوسف حمد ) -1

االقتصاد المبني على المعرفة. أبوظبي: مركز  البشرية في

 اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.
هـ(. اقتصاد المعرفة وتحديات العالم 1432الحمود،عمر. ) -2

 العربي. الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.

م(. اقتصاد المعرفة مدخل 2001محسن بنأحمد.) الخضيري، -3

تحليلي في فكر وفلسفة ومكونات عصر ما بعد الحداثة والولوج 
إلى عصر تدويل االقتصاد الجديد والعولمة االجتياحية. 

 مجموعة النيل العربية. رة،القاه

م(.اقتصاد المعرفة،عمان:عالم الكتاب 2008خلف، فليح حسن.) -4
 الحديث.

م(. االقتصاد المعرفي والتعليم 2006خليل حسن.) الزركاني، -5

اإللكتروني ركيزتان في كفاءة العنصر البشري. ورقة بحث 

 مقدمة في جامعة بغداد. بغداد.

صياغة المنسوب  (. من النسيج2014سعيد، رشاد أحمد.) -6

 تعليمياً ومعملياً، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية.
 (.الفنون البصرية وعبقرية اإلدراك،2007شاكر.) عبدالحميد، -7

 . القاهرة:دار الكتب المصرية.1ط

التشكيلية،  الفنون في النقدية م(. التجربة2012محسن .) عطية، -8
 عالم الكتب.  القاهرة،

.التوجة نحو استثمار المعرفة في م(2018العقيل،هيلة عقيل.) -9

 رسالة دكتوراه.، مجاالت التربية بالمملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود.الرياض.
،عمان:دار صفاء 1م(.اقتصاد المعرفة،ط2012عليان، ربحي.) -10

 للنشر والتوزيع.

هـ(.التربية الفنية مداخلها، تاريخها 1416محمد.) فضل، -11
 الملك فهد الوطنية.الرياض: مكتبة ، وفلسفتها

 (. اقتصاد المعرفة واتجاهات التطوير،2014أحمد.) محمد، -12

 عمان:دار المسيرة. ،1ط
مير سلطان األكلية  م(.2010الملتقى األول للتنمية البشرية.) -13

 للسياحة واإلدارة، المملكة العربية السعودية.

م(.تصور مقترح لتطوير 2020سعيد صالح.) الوادعي، -14

للجامعات السعودية في ضوء اقتصاد  اإلستثمار التربوي
جامعة األمام محمد بن سعود  رسالة دكتوراه.، المعرفة

 الرياض. اإلسالمية.

م(. التنمية المستدامة 2016الهاشمي،العزاوي، فالح جمال.) -15
 عمان:دار دجلة ناشرون وموزعون. والتخطيط المكاني،

 ثانيا: المراجع األجنبية:

16- Aljohara.M(2014).The Role of Social Capital 
in Economic development: study across the 

regions of Saudi Arabia. Master thesis. 

Oklahoma State University, Stillwater, U.S. 

17- Fichner-Rathus,L(1995).N.J:prentice-
Hall,chop.I. 

 ثالثاً: المواقع االلكترونية:

(.برنامج بادر 2022ية.)مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقن -18
  مسترجع من: للحضنات.

https://kacst.gov.sa/internal/4945 

م(.ملتقى التحول إلى مجتمع 2022وزارة االقتصاد والتخطيط.) -19

المعرفة بالمملكة العربية السعودية:تقرير يرصد تقدم االقتصاد 
  لكة.الرياض.المعرفة بالمم

https://www.mep.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pag

es/Ministry-of-Economy-and-Planning-offers-
Harvard-University-training-to-build-high-

performance-capabilities.aspx 

هـ(.المملكة العربية 1435) وزارة االقتصاد والتخطيط. -20
  الرياض. مسترجع من: السعودية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%

D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%

D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%
D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%

D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7

%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%
D9%8A%D8%A9

 

https://kacst.gov.sa/internal/4945
https://www.mep.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Ministry-of-Economy-and-Planning-offers-Harvard-University-training-to-build-high-performance-capabilities.aspx
https://www.mep.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Ministry-of-Economy-and-Planning-offers-Harvard-University-training-to-build-high-performance-capabilities.aspx
https://www.mep.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Ministry-of-Economy-and-Planning-offers-Harvard-University-training-to-build-high-performance-capabilities.aspx
https://www.mep.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/Ministry-of-Economy-and-Planning-offers-Harvard-University-training-to-build-high-performance-capabilities.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)

