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  :الملخص

مامًا بالغًا فساهمت في لذا أولتها الدول المتقدمة اهت إن المعرفة من أهم رآائز التطور و االختراع،
ستعرض أهم األفكار والبرامج ن هذه الورقة وفي.  بشتى الطرق والوسائلنشرها واالستفادة منها

المستخدمة في الدول المتقدمة والمطبقة على اإلنترنت والتي تعنى بالمخترعين الناشئة وإمكانية 
آما .  للمخترعين الناشئة العربافًي معراليصبح اإلنترنت مصدًر، ستفادة منها في العالم العربيإلا

أآدت هذه الورقة على ضرورة قيام المؤسسات التعليمية من وزارات التربية و التعليم والجامعات في 
العالم العربي بدورها في مجال توفير المعرفة وبخاصة العلوم الحديثة على شبكات اإلنترنت وبطرق 

 . بتكاراتإلاس على التطور العلمي و اتناسب جميع شرائح المجتمع وما لذلك من انعك
  

  :المقدمة

 لتطورا أساسالمعرفة ف، تقدم الدول يقاس بمدى توفير المعرفة لشعوبها وإمكانية اإلستفادة منها إن
 والتي لم يسبق تطبيقاتها ولعلومنواع اأفي شتى تجدد سرعة وطفرة علمية  اليوم بتكار ونشاهدإلاو 

 تكاد تعجز عن رصدها نترنتإآتب ومجالت وصفحات فة من  حتى أن مصادر المعرلها مثيل
 إزدهارها وفي العديد من سهمت فيأ العلوم وتقد إحتضناللغة العربية  توإن آان. واستيعابها

قد  اليوم اإال أنه ، فترة من الفترات إبان عصر الترجمة في الهامة في حياة البشريةخترعاتاإل
هتمام إلعدم اوه  العلميهم أسباب هذا اإلنحسارأ من قد يكون هذا المجال وتأخرت عن المشارآة في

فيقدر الباحثون أن عدد الكتب ، في مجال ترجمة العلوم الحديثة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية
التي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية منذ عصر المأمون حتى يومنا هذا مئة الف آتاب وهو مايساوي 

اليتقن  يالحظ بوضوح من لذا .)١(تترجمها دولة صغيرة آأسبانيا في سنة واحدة عدد الكتب التي 
   . المتوفرة لديه العلميةشح مصادر المعرفةالعربية غير اللغة 

 من أهم مراحل نمو اإلنسان ففيها تصقل  سنة٢٠-٨ المرحلة العمرية من  وبالتحديدالناشئة نإ
 وحب المغامرة المرحلة بالنشاطاإلنسان في هذه ويتميز ، لمعارف األساسيةكتسب اتالمواهب و
الواليات (متقدمة في الدول ال لمربينمن قبل ا العناية واإلهتمام  هذه الفئةوجدت لذا ،واإلبتكار
 وأقيمت  الكتب وأصدرت الدورياتت البرامج وألفهم لفأعدت) ...،ن اليابا، بريطانيا،آندا، المتحدة

 لذا).  ٢(ن أبرزها شح مصادر المعرفة المناسبة و الدعم المادي التي مووذللت العوائق ، المعارض
  ) ٣(برزالعديد من المخترعين الصغار الذين ساهموا بالعديد من اإلنجازات 

 لماالع مصادر المعرفة في الدول المتقدمة فهي المصدر الوحيد في إحدىوإن آانت المدارس هي 
بعض  يوجد أنهإال  التعليم  التربية و وهام في مجال به المدارس من دور فاعلمما تقوومع . العربي

ن جانب أخر البد من وجود مرونة وم. )١ (إطالق العنان للتفكير المنفتح واإلبداع  في جانبضعفال
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 فعلى سبيل المثال. تطور مضطرد في العلوممن اليوم العالم  هيشهدفي المناهج الدراسية لتعكس ما 
 الثانوية لمواآبة ية الدراسةمرحلالإضافة مبادئ علوم الهندسة إلى  ىلإ بعض الدول المتقدمةهة اتج

في آثير العربي  ومع أن التعليم في الدول الغربية يشترك مع التعليم. التطور الملحوظ في هذا المجال
 التعليم واإلبتكار ةم األخرى قامت بدور مكمل لمسيرين توفر مصادر التعل أ إال الضعفمن نقاط
  .الطالب المبدعينك ألولئوخاصة 

  
حيث تقوم   بالغماهتمامن   به الموهوبين في المملكة العربية السعوديةىما يحظذآر  ومن اإلنصاف

ات جامعالآمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين و   ذات العالقة الحكوميةالهيئات
معارض إقامة ال ودوراتال دإعدابالملك فهد للبترول والمعادن و وزارة التربية والتعليم آجامعة 

  إال ،)اللقاء الرابع للمخترعين السعوديين ( ومنها هذا الملتقى الموهوبين وتحفيز لرعايةمسابقاتالو
  . التعاون والتطويرتطلب المزيد من ت وافي بداياتهالزالت  ذه الجهوده نأ

توفير تعنى ب  والتينترنتفى شبكة اإل  المستخدمة األساليب بعضعلىوفي هذه الورقة نلقي الضوء 
ونبحث  ،االختراعهموا في مجال اآي يسفي الدول المتقدمة  العلوم في صورة بسيطة ومحفزة للناشئة

 . وتطبيقها في عالمنا العربيذه األساليبه إمكانية االستفادة من

   :واإلبداع العلمي المسلمون

 والهندية واإلغريقيةخاصة الفارسية ن آل اللغات وم الترجمةالمسلمون حضارتهم العلمية بابتدأ 
الطب   ترجمة ودراسة آتبسلمون علىالم عكفف.  الفتوحات في مصر والشام وفارسبعدوذلك 

 فبرز علم وفنفي آل ثم ظهر جيل من علماء المسلمين ، االميكانيكوعلم  والصيدلة ثم تال ذلك الفلك
في علم الحيل مياء وأوالد موسى بن شاآرالرازي وابن سينا في الطب وظهر جابر بن حيان في الكي

ابن الهيثم في الهندسة والبصريات  ووابن يونس والبتاني والبيروني في الفلك والجغرافيا) االميكانيك(
يطورون ويؤلفون الكتب وهؤالء العلماء بدورهم يكتشفون ويخترعون وابتدأ. وغيرهم آثيرون

والبارود والمدفع   والكاميرا والبوصلة البندولالمسلمين اختراعاتمن و .والموسوعات العلمية
وبهذه النظرة السريعة في . )٤(والنظارة والساعة واآتشاف الدورة الدموية والتخدير وغيرها آثير

 ذلك في مجال ثرو أ باللغة العربية  الحديثةتاريخ الحضارة اإلسالمية يتبين أهمية توفير العلوم
  .واالختراع التطور

    : للمعرفةاإلنترنت مصدر
 للجميع و هامة المحتوى المعلوماتي في جميع المجاالت وتوفراإن اإلنترنت ومايتميز به من ضخ

فر و  اإلنترنت أن ومع.لعصرجعل منه واحدًا من أهم مصادر المعرفة في هذا ا،  فيهاسهولة البحث
م أنه لم يتاال، الدول المتقدمة المعرفة المتوفرة في العالم العربي وكبيرة بينالفجوة  لتقليص ال جيدةآلية

عالم العربي يعتبر في ذيل لفإن ا) ١( لتقرير التنمية البشرية العربية فية فطبقًااآاإلستفادة منه بدرجة 
  .القائمة العالمية في عدد المواقع العربية ومستخدمي اإلنترنت

    
ول المتقدمة الذين أسسوا مواقع لناشئة في الدا لمبدعينل  المتصفح لإلنترنت يجد العديد من األمثلةإن

وماذلك إال لتوفر مصادر المعرفة والبرامج ، علمية خاصة بهم يشارآون غيرهم تجاربهم وخبراتهم
في حين يعجز أقرانهم على مستوى العالم العربي عن المشارآة في هذا بلغتهم  تقنيةالوالتعليمية 
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لمساهمة في توفير العلوم والمشاريع ا ب المختلفةميةات التعليلهيئمول أن تقوم اأ الممنإنه لذا ف. المجال
  .وهم الناشئةال االطالبية بلغة مبسطة وميسرة ألهم شريحة من شرائح المجتمع 

  
وران  بالدأتبدآي  بذل الجهد الكبير  إلى قد تحتاجواالبتكار ةتوفير المعرفعجلة ن الشك فيه أا ومم

  عربية في اإلنترنت وإنبيل المثال هنالك مواقع علميةفعلى س . مجهودتتسارع بأقللكنها ماتلبث أن 
عداد واإلعالن عنها ثم اإل  مرحلةمن مؤسسيها في كبيرالجهد ال تطلبتقد  )٨-٥( مثل قليلةآانت 
 لب المشارآين في هذه المواقع همآما أن أغ، حينالمتصف بمشارآات ت وتطورت أن أزدهرتمالبث
 أوماتم خالل مادرسوه المواقع من لهذه مصدر المعرفةنوا كاف العربية و طالب الجامعات خريجي من

لذا وغير مدعومة  كون هذه الجهود في أغلبها فرديةلو ، من مواقع آخرى إلى اللغة العربيةتهترجم
  :التي منهاوآان هنالك بعض نقاط الضعف 

 محدودية المعلومة وعدم دقتها في بعض األحيان •
  وتناقلها عن طريق السؤال والجوابعدم وجود التبويب الصحيح للمعرفة •
 عدم تغطية العلوم المختلفة •
 اتبطء تحديث المعلوم •
 ات لعرض المعلومعدم وجود إستراتيجة •
      . المختلفةشرائح العمريةال بصور متعددة تناسب اتعدم توفير المعلوم •

  
  : على اإلنترنتبالمخترعين الناشئة تعنى  برامج

مية على العديد من صفحات االنترنت التي تثّقف بل و تدرب المبتكر تحتوي الشبكة العنكبوتية العال
لهيئات تعليمية غير كترونية لالمواقع اإل في هذا الجزء نستعرض بعضختراع وواإلتطوير العلى 

 في صورة بسيطة  المختلفةالعلوملتوفير  متعددة وما تميزت به من أساليبربحية وأخرى تجارية 
     : فمن هذه الوسائل.االختراعاتمجال   فينهموايسون و يبدعومحفزة للناشئة آي 

  :إصدار الدوريات اإللكترونية •
بطريقة تناسب الناشئة آما توفر  اإلبداعية العلمية وتقدم المادة حيث يتم إصدار الدوريات التي 
 YES Magومن األمثلة على ذلك مجلة األطفال العلمية الكندية . لهم إمكانية المشارآة بأفكارهم

والتي تحتوي على مادة علمية مميزة ، )١٢-٩( وغيرها آثيرOdysseyومجلة األمريكية 
   ......).،األعاصير، الطائرة، التيلغراف(والعديد من المشاريع الممتعة 

 لتحفيز الطالب على اإلبداع واإلخترع آما في موقع                    إعداد ورش لمعلمي المدارس •
Teachers First’s) ١٣( 

 :إعداد ورش للناشئة •
 تهدف إلى بناء ثقافة اإلختراع في الناشئة و ت على دورا)١٤ ( ومنهاتحتوي بعض المواقع

 : ومن المواضيع التي يعتنى بها، وضيح خطوات اإلختراعت
o تاريخ وتسلسل اإلبتكارات 
o  براءات اإلختراعفيالبحث آيفية  
o آيفية تسجيل براءات اإلختراع 
o ة و اإلختراعاتآيفية عمل األجهز 

 : مجال اإلبتكارات لمختلف المراحل العمريةفيإقامة المسابقات  •
تحفز الناشئة على اإلختراعات إقامة ل تتبناها بعض المواقع اإللكترونية ومن الطرق التي

  .)١٥ (Rolex Awards for Enterpriseومنها موقع ، المسابقات والمعارض للمخترعين
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 : في حياة الناساتاالختراعإيضاح أهمية بعض  •

ففي موقع ،  في حياة الناساالختراعات أهمية االختراع إيضاحإن من أساليب تحفيز الناشئة على 
  .  في حياة الناساالختراعات هنالك العديد من القصص التي توضح دور بعض )١٥(
 :إنشاء نوادي إلكترونية •

بالتفاعل مع بعضهم ألباء والمعلمين  واتسمح للناشئةالتي لكترونية اإل قعاموالن هنالك العديد م
في هذا الموقع ف ،)١٦ (bkfk  والمعلومات المفيدة آما هو الحال في موقعاته التوجيلهموفر وت

   :نديةيوجد ثالثة أ
o  إليه االنضماملوالدين عند ل  ويوفراآلباءنادي :  

   واإلبداعاالبتكارمجلة تحتوي على أآثر من مئة مقالة تتحدث عن  
  واالبتكارالمراجع اإللكترونية والتي تدعم التعلم العديد من  
  ل المواضيع التي تهم الوالدينو و النقاش اإللكتروني حاالتصالتوفر  

o  إليه االنضمامويوفر للمدرسين عند المدرسين نادي:  
 مناهج متكاملة للمراحل النادي للمعلمباإلضافة إلى مزايا الوالدين يوفر  

ي أساسيات العلوم والفيزياء و علم األحياء الدراسية المختلفة والتي تغط
  . والمشاريع الطالبية

  .  توفير طرق الدعم المادية للمشاريع واألفكار العلمية 
o  إليه االنضمامنادي األطفال ويوفر لهم عند: 

 االختراعاتالمشارآة في مسابقات  
  األطفالباختراعاتمجلة الكترونية تعنى  
 صغارمئة قصة لمخترعين  
 والعديد من الفوائد األخرى 

  
 on-line( بحث مباشر  علىويتحيو، )١٧( وفيما يلي نقوم بزيارة تفصيلية ألحد المواقع المتميزة 

research (مخترعين و مخترعات خالل التاريخ حتى يتبّين للمبتكر آيف علىعّرف المبتكر ي 
آما تقوم الصفحة بالتعريف  .لمّية العقلية لحل مشاآلهم العإبداعاتهماستخدم المخترعون اآلخرون 

بالصفحة العنكبوتّية لمكتب اإلختراعات األمريكي و آيفّية التعّرف على اإلختراعات المسجلة 
   .المشابهة لألفكار التي تدور في ذهن المبتكر، و آيفّية تطويرها حتى تنال هذه األفكار براءة إختراع

 How (ل األجهزة التكنولوجّية و األنظمة الطبيعّيةعمبطرق آذلك، فإن هذه الصفحة تقوم بالتعريف 
stuff works( .و إليكم التفصيل:  

  
  :التعّرف على اإلختراعات و المخترعين: اأول

  .، و آيف)العلك(هل فكرت من الذي اخترع اللبان : يبدأ التمرين بحث العقل على التفكير
  . لإلختراعات، و يدعو للتصّفحcom.rolexaward.www: ثم،  يقترح زيارة موقع رولكس

    asp.index/org.invent.www: آما يقترح زيارة مواقع مشاهير المخترعين الوطنيين
ما هو هذا : ئلة التاليةثم يدعو الختيار إحدى اإلختراعات و تعّلم آيف تّم اختراعها حسب األس

اإلختراع؟ هل حصل اإلختراع مصادفة أم مخطط له؟ ما هي المعضلة التي أتي اإلختراع لحّلها؟ هل 
 التي احتاج المخترع إلى تعّلمها و األمورآان اإلختراع مبتكرا جديدا أم تطويرا لما مضى؟ ما هي 

البشر؟ ما هي اإلختراعات التي هي هو يطّور اختراعه؟ ماذا آان تأثير هذا اإلختراع على حية 
  مجّرد تطوير لهذا اإلختراع؟
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: بعد ذلك، ينطلق التمرين بالمتدّرب ليتعّلم عن التطّور التاريخي لإلختراعات، و ذلك بزيارة
html.default/invention-of-history/lab-the/general/ca.cbc.www 
ما هي أولى اإلختراعات؟ ما هي أحدث اإلختراعات؟ آيف تؤثر الظروف التاريخية على : و يسأل

  طبيعة اإلختراع؟
  

في هذا التمرين يتعّرف المتدّرب على صفحة : التعّرف على صفحة براءات اإلختراع األمريكي: ثانيا
مّكن من استخراج اإلختراعات المشابهة لألفكار التي تدور بخلد براءات اإلختراع األمريكي و يت

  . الحقةابتكارات لتطوير األذهان السابقةالمبتكر، حيث أّنه آثيرا ما تقدح اإلختراعات 
  

 gov.uspto.www: بعد الدخول على صفحة براءات اإلختراع األمريكي
، أطلب )search(، ثم اعمل بحث patentsاضغط على . اء معجون األسنانيضرب مثال على غط

في ) يعني معجون أسنان (toothpasteبحث سريع و أدخل بعض الكلمات األساسّية، مثل آلمة 
و ينّبه على الفارق بين هذه العملّية و بين . في المدخل الثاني) غطاء (capالمدخل األول و آلمة 

  ! آمدخل واحدtoothpaste cap بحث على إجراء
  

 الخطوات المختلفة، و الكلمات التي تستخدم في البحث، عالمبتكر مثم يشرع التمرين للبحث عن فكرة 
ثم دراسة آل براءة إختراع مسّجلة على حدة، و آيف أن العلماء و المهندسين يحاولون الوصول إلى 

 .نتائج متشابهة لكن بأساليب مختلفة
 

  :كر على إجابة هذه األسئلةإن التمرين يحث المبت
  آيف يفكر المخترعون في حل فكرة ابتكارك؟ -١
 آيف تأثر فكرة المخترعين بظروفهم البيئية و طبائعهم االجتماعّية؟ -٢
 ما هي المواد التي استخدمها المخترعون اآلخرون إلنتاج مخترعاتهم؟ -٣
 هل آان لإلختراعات األخرى سلبّيات غير مقصودة؟ -٤
 تالف بين فكرتك و اإلختراعات األخرى؟ما أوجه الشبه و االخ -٥
 آيف يمكنك االستفادة من مجمل أفكار المخترعين لتطوير فكرة ابتكارك؟ -٦

  
  !بعد ذلك، يحث التمرين صاحب الفكرة أن يقوم بإعادة صياغة فكرة ابتكاره

  
و ، و ذلك لتتعّلم آيف تعمل األجهزة التكنولوجّية How stuff works  التعّرف على صفحة:ثالثا

  .األنظمة الطبيعّية
١- com.howstuffworks.www  
فمثال، إذا آان االبتكار لعبة .  و أدخل آلمة متعّلقة بابتكاركexplore stuffاستخدم  -٢

 ).gears(و لها آفرات و تروس، أدخل آلمة تروس 
 و من صفحات howstuffworksإن الصفحة ستعود و معها نتائج البحث من ذات  -٣

 .الشبكة العنكبوتّية األخرى
 .لترى جميع النتائج المتعّلقة بالبحث) next(اضغط على بعد  -٤

  :ينصح التمرين بأن يقوم المبتكر بالتفكير في هذه األسئلة
 ماذا يشبه ابتكاري المبتكرات األخرى؟ -١
   و ما هي القطع و األنظمة المختلفة المتعّلقة باختراعي؟ -٢
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  :يوّجه باآلتيثم 

 مكوناتهبالجهاز لكيفّية عمل ذلك ’ إذا آان ابتكارك تطوير لجهاز آخر، قم بالدراسة التفصيلّي -١
  .المختلفة

 .تعّلم آيف تعمل األجهزة المشابهة البتكارك -٢
دائما سّجل مالحظاتك في دفتر ابتكاراتك، فإن تسجيل المالحظات من أهم الفنون التي تزيد  -٣

 .ّيةفائدتها بصورة تراآم
  

  :يدعو التمرين في نهايته أن نفكر باآلتي
  هل فكرة ابتكارك واقعية؟ آيف هي واقعّية؟ -١
  بسهولة؟إنتاجها/ تها هل يمكن صناع -٢
 هل يمكن تبسيط فكرة االبتكار؟ -٣
 .الخ..هل االبتكار آمن على الصحة، و البيئة -٤
 هل االبتكار مكّلف تصنيعه؟ -٥
 لى حد المطابقة اختراعات أخرى؟هل ابتكار حقيقة ابتكار؟ أم أّنه يشابهه إ -٦
 هل سيستفيد الناس من هذا االبتكار؟ -٧

  
 األنشطة وهنالك العديد من) ١٧( هذا الموقع  علىةموجودنشاط من األنشطة البعرض هنا لقد قمنا 

  . العالمية العنكبوتّيةاألخرى في العديد من المواقع المتميزة على الشبكة
  

  :التوصيات
إلبتكار ومناسب ل شتى أنواع العلوم الحديثة بإسلوب محفز توفير مصادر المعرفة في .١

 جمع منإن آانت هذه الخطوة تتطلب الجهد الكبير  و.لمختلف المراحل العمرية للناشئة
نها ممكنة إذا تظافرت إال أالعلوم وصياغتها بأسلوب مناسب وترجمتها إلى اللغة العربية 

 . لتعليمية بما في ذلك الجامعاتجهود الهيئات ا
  يإعداد دورات تدريبية للمعلمين تعنى بطرق تحفيز الطالب للتفكير اإلبداعي اإلبتكار .٢
 : تعنى للناشئةإعداد دورات تعليمية .٣

  بكيفية اإلبتكار  . أ
 ت اإلختراع و طرق تقييم اإلبتكارات وتسجيلهاادراسة براء  . ب
   معرفة عمل اإلختراعات السابقة  . ت

ميزة و التنسيق مع المسؤلين عنها إلضافة نسخة  بعض المواقع المتيمكن اإلستفادة منآما  .٤
 مادة علمية مميزة متوفرة  يحتوي على  tryscienceموقع سبيل المثال  معربة إليها فعلى

، اليابانية، ةياإليطال، الصينية، اإلسبانية، البرتغالية، الفرنسية، اإلنجليزية(بثمانية لغات 
  .)١٨( )هولنديال

  
  :الخاتمة

 على التطور انعكاسلذالك من  ورقة توضيح أهمية توفير العلوم باللغة العربية وماتم في هذه ال
آما تمت مناقشة ،  آمصدر معرفي إستخدامهإمكانيةوأهمية اإلنترنت آذلك ، االبتكارات العلمي و

 وإمكانية االستفادة من بعض الطرق المستخدمة في الدول المتقدمة والتي تعنى بالمخترعين الناشئة
 قيام المؤسسات ضرورة على التأآيدوُختمت هذه الورقة ي.  عالمنا العربيوالبرامج في األفكار هذه
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التعليمية من وزارات التعليم والجامعات بدورها في مجال توفير المعرفة وبخاصة العلوم الهندسية 
  .يع شرائح المجتمععلى شبكات اإلنترنت وبطريقة تناسب جم

  
  :شكر وتقدير
 الورقة هن بالشكر والتقدير لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لماقدمته من دعم في هذيتقدم الباحثا

  .البحثية
  

  :المراجع
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