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Abstract: 

The current study aimed to know the reality of blended 

education in the Iraqi society, in addition to standing on 

the most prominent obstacles and challenges facing 

teachers and students in the application of blended 
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them. As well as diagnosing the pros and cons of 

blended education (e-learning - traditional education) on 

students' acquisition of knowledge building in their 

academic courses. 
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 المبحث االول : االطار العام لمدراسة
 اواًل: عناصر الدراسة

 -:مشكمة الدراسة  .1
التكمفة المادية مثؿ كجكد  كاجيت التعميـ التقميدم ف التحديات كالمشكالت التيإ

بشكؿ مباشر كطكؿ كقت التعمـ باإلضافة الى ظيكر جائحة ككركنا , كؿ ىذه العكامؿ اثرت 
المدمج كالذم يعتبر بدكره التطكر الطبيعي كالمنطقي لمتعمـ  كأدت الى ضركرة المجكء لمتعميـ

 ـ المدمج.ياإللكتركني, كىذا يعتبر مف أبرز األسباب التي دعت الى االىتماـ بالتعم
يعد التعميـ المدمج )المتمازج( مف اكثر المجاالت التي تشيد نمكان سريعان نتيجة 

رات العممية كالتقنية الحديثة , كتزايد الطمب عمى دمج التقنية في التعميـ بيدؼ بناء جيؿ التطك 
قادر عمى التعامؿ مع مفردات العصر الحالي , ككؿ ذلؾ ادل الى زيادة االعباء عمى 
المؤسسات التربكية كالتعميمية فنشأت الى استخداـ تقنية المعمكمات كاالتصاالت التكنكلكجية 

عممية كمعرفية نتيجة لمتقدـ  ةي العممية التعميمية , حيث يمر العالـ اليكـ بثكر الحديثة ف
المعمكماتي كالتقدـ المعرفي اليائؿ في مجاؿ التعميـ االلكتركني بجميع انكاعو المتزامف كغير 
 ةالمتزامف مدعمان لمعممية التعميمية ليناسب كافة االمكانات كالقدرات كالميارات المتفاكت

 يف . لممتعمم
التي تواجو ىذا النوع  ويمكن تحديد مشكمة الدراسة من خالل طرح بعض التساؤالت

 :من التعميم 
 تشجع عمى االنتقاؿ تكاجو التعميـ المدمج كما ىي العكامؿ التي التي  معكقاتىي ال ما

 بشكؿ كمي اك جزئي ؟ كهنح
 يـ المدمج اكثر ىي ابرز الحمكؿ التي يجب العمؿ عمى تكفيرىا لجعؿ عممية التعم ما

 كفاءة كجكدة ؟ 
 -أىمية الدراسة:  .2

تكمف أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ كضع مثؿ ىذه الدراسات اماـ النخب السياسية 
كصناع القرار لمحد مف التحديات كالصعكبات التي تقؼ عائقان اماـ ىذا النكع مف التعميـ. 

اىمية الثكرة المعرفية كانعكاساتيا التكنكلكجية كالتقنية كالمعمكماتية التي اصبحت  حيث إف
تغيرات جكىرية في نظـ العمؿ كادكات االنتاج كحتى في البنى  ألحداثتشكؿ مصدران اساسيان 
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المجتمعية بسياقاتيا المختمفة الثقافية كالفكرية كالتعميمية , كقد ادل ذلؾ بشكؿ عاـ الى احداث 
ية كبشكؿ خاص يرات جذرية في نمط الحياة اليكمية كمعظـ المؤسسات االجتماعتغ

حدثت خالؿ يعد التعميـ المدمج احد اىـ التطكرات التكنكلكجية التي ك  . المؤسسات التعميمية
تجربة تعميمية  إليجادالكاسعة في تقديـ فرصة حقيقية  إلمكانياتو, نظران القرف الحادم كالعشريف

كفعالية , مما يساعد في التركيز  ةتبرز اىميتُو ككنُو اكثر شمكالن كاكثر مركن, حيث ناجحة
عمى مخرجات التعميـ , كاتاحة الفرص لمكصكؿ الى المعمكمات بسيكلة في ام كقت ممكف , 
كذلؾ يساعد عمى تسييؿ عممية التكاصؿ بيف اطراؼ العممية التعميمية , فيك يركز عمى 

 ة دكف تأثير كؿ منيا عمى االخرل .الجكانب المعرفية كالمياري
 : تكمن اىمية الدراسة الحالية في العديد من الجوانب اىميا

  عمؿ برامج تدريبية مف شأنيا رفع الكفاءة لكؿ مف الطمبة كاعضاء ىيئة التدريس في
 ميارات التعميـ.

  تقديـ خطة تطبيقية لتكفير كافة المستمزمات المادية التي يمكف مف خالليا تكظيؼ
 البناء المعرفي لدل الطمبة بأفضؿ حاؿ.

 -اىداف الدراسة:  .3
 تسعى الدراسة الحالية الى تحقيؽ عدة اىداؼ منيا :

 .التعرؼ عمى كاقع التعميـ المدمج في المجتمع العراقي 
 .الكقكؼ عمى ابرز اآلثار كالمشكالت كالمعكقات التي تقؼ اماـ ىذا النكع مف التعميـ 
 كالتحديات التي تكاجو التدريسييف كالطمبة في تطبيؽ  المعكقات كالصعكبات تحديد

 التعمـ المدمج كمحاكلة تجاكزىا كالتغمب عمييا.
 التعميـ -معرفة االيجابيات كالسمبيات المتعمقة بالتعميـ المدمج )التعمـ االلكتركني

 التقميدم( عمى اكتساب الطمبة لمبناء المعرفي في مقرراتيـ الدراسية.
 المصطمحات األساسية لمدراسةو تحديد المفاىيم ثانيًا: 

 (Learningالتعميم )  .1
ىك مف الفعؿ َعّمـ, كَعّممو الشيء يشير مفيكـ التعميـ لغةن الى : التعميم في المغة : 

ـْ َعَمى اْلَماَلِئَكِة فَ  ّـَ َعَرَضُي ـَ اأْلَْسَماَء ُكمََّيا ُث َقاَؿ تعميمان فتعّمـ, كمنو قكلو تعالى: )َكَعمَّـَ آَد
ؤاَُل  ـْ َصاِدِقيَف(َأنِبُئكِني ِبَأْسَماِء ىََٰ ِء ِإف ُكنُت

(ٔ) 
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نقؿ المعمكمات مف يشير مفيكـ التعميـ اصطالحان الى : ىك التعميم في االصطالح : 
كالتعميـ .  الكسائؿ في تربيتو ككإحدلمف المعرفة  بان ضرك  إكسابوالمعمـ إلى المتعمـ, بقصد 

الفرد  قكل نصباف عمىي بيفأكسع نطاقا إذ تشمؿ كؿ تنمية كتيذي أما التربية ئعامؿ جز 
  . (ٕ)كاستعداداتو كنكاحي سمككو بقصد تكجييو

 وإنيشير مفيكـ التعميـ االلكتركني  "عمى (: E-Learning)التعميم اإللكتروني   .2
يعتبر اآلف شكال مف أشكاؿ التعميـ عف بعد, كما ىك إال أحد التقنيات الحديثة لمتعميـ 
عف بعد تيدؼ لتكسيع مفيكـ التعميـ كالتعمـ لتتجاكز حدكد المكاف كاإلنطالؽ إلى بيئة 
تفاعمية غنية بالتقنية الحديثة . كبذلؾ يمكف القكؿ أف التعميـ اإللكتركني ما ىك إال 

   . (ٖ)"عدبتطبيؽ التعميـ عف تقنية حديثة ل
إستراتيجية تدريسية تـ تعريفو عمى "إنو (: Blended Learning) م المدمجيالتعم .3

إطار كاحد, بحيث تكظؼ أدكات  يتكامؿ فييا التعمـ اإللكتركني مع التعمـ التقميدم في
في المعتمدة عمى شبكة االنترنت  التعمـ اإللكتركني سكاء المعتمدة عمى الحاسكب, أك

كأخرل غير متصمة مف  أنشطة التعمـ, كذلؾ مف خالؿ الجمع بيف نماذج متصمة
ت انتر نأك مف خالؿ اال التعميـ, كغالبا تككف النماذج المتصمة مف خالؿ االنترنت
 .( ٗ) "كبالنسبة لمنماذج غير المتصمة تحدث في الفصكؿ التقميدية

 (Knowledge)المعرفة  .4
المصباح المنير )رفتو( أم عممتو,  المعرفة لغةن بأنو ": يشير تعريؼ لغةً المعرفة 

كيقصد  ,كأخرل ظاىرة أك مقيدة  ,كتنقسـ المعرفة إلى قسميف: معرفة باطنية أك ضمنية 
باألكلى المعرفة التي محميا العقؿ كالتي تشكؿ جزءا مف الرأسماؿ البشرم, بينما يقصد بالثانية 

االختراع, كقكاعد المعمكمات, كاألقراص المضغكطة  المعرفة التي تتمثؿ في الكتب, كبراءات
 .(٘) "كغيرىا مف مجاالت المعرفة األخرل
التي مجمكعة ال يشير تعريؼ المعرفة اصطالحان بأنو ": المعرفة في االصطالح 

 تحدث لإلنسافالمعاني كالمعتقدات كاألحكاـ كالمفاىيـ كالتصكرات الفكرية التي تتككف مف 
 .(ٙ) "متكررة لفيـ الظكاىر كاألشياء المحيطة بوال ونتيجة لمحاكالت

 (Developmentالتنمية ) .5
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أّنيا تشير لمزيادة كالرفع, فكممة  يشير مفيكـ التنمية لغةن الى : : لغًة  التنمية تعريف
التنمية مشتقة مف المصدر نمَّى, فيقاؿ: فالف نّمى ذاكرتو؛ أم طّكرىا كزاد مف قكتيا, كيقاؿ: 
تنمية المحاصيؿ كاالنتاج الزراعي, أم تكثيره كزيادتو, كيقاؿ: َنَمت النار, أم اشتعمت كزاد 

 (ٚ) تكّقدىا كليبيا.
بأنو : بصكرة عامة يشير تعريؼ التنمية اصطالحان في االصطالح :  تعريف التنمية

, في حيف يمكف ليذا التعريؼ أف يحظى (ٛ)عممية التطكير كالتقّدـ كاالرتقاء لمرحمة أفضؿ
بمزيد مف التفصيؿ تبعان لمجاؿ تطبيؽ التنمية, فيمكف تعريؼ التنمية بأّنيا مرحمة التطبيؽ 

 .(ٜ)نمكية, ككأنيا االمتداد التطبيقي لمجكانب النظرية كالتخطيطيةالعممي لمنظريات كالقكاعد الت
قدرة الناس عمى العيش يشير مفيـك التنمية البشرية عمى انيا " التنمية البشرية :  .6

بسالـ , كالكقاية مف األمراض كحؽ التعمـ كالحد مف األمية كالجكع , ككاف البد مف 
كالحرماف ك درجة تحقيؽ ىذه األىداؼ,  ضركرة االعتماد عمى مؤشرات القياس التقدـ

 الثالثة الرئيسة لمداللة لمؤشراتكبالفعؿ جرل اعتماد برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كا
التنمية البشرية في العالـ كمف ىذه المؤشرات ىي , الصحة كالدخؿ كالتعميـ ,  عمى

 humanكقد جرل عمؿ دليؿ ليذه المؤشرات سمي بدليؿ التنمية البشرية )
development index إذ انو يعطي درجة نسبية لمبمداف كبيف المدل الذم كصؿ ,)

أف بمعنى آخر ".  "العالـ البقية مدافإليو كؿ بمد عمى كفؽ ىذا الدليؿ كمقارنتو مع ب
االنساف اصبح غاية التنمية ككسيمتيا , فيك يعمؿ بجد في سبيؿ تحقيقيا لكي يستطيع 

 .(ٓٔ) "دكنو ال تستطيع أف تحقؽ أىدافياأف يجني ثمارىا, كىي مف 
 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 اواًل: الدراسات العراقية
  واقع التعميم عن بعد في ( الموسومة بـ )2021,سمير ميدي كاظم)دراسة

الجامعات العراقية في ظل جائحة كورونا من وجية نظر الطمبة واعضاء ىيئة 
 . (ٔٔ) (التدريس

الحالية التعرؼ الى كاقع التعميـ عف بعد في الجامعات العراقية في  يدفت الدراسةاست
. حيث اعتمدت ىذه ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة كاعضاء الييئة التدريسية

ىذه  ألغراضيعد ىذا المنيج االفضؿ مالئمة ك المنيج الكصفي المسحي ,  عمى الدراسة
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في ظؿ جائحة ككركنا في الجامعات العراقية  الدراسة , حيث تـ قياس كاقع التعميـ عف بعد
مف كجية نظر الطمبة كاعضاء الييئة التدريسية مف خالؿ اداتي الدراسة المتيف تـ تطكيرىما 

, كذلؾ مف  ةالسيكك متريلجمع البيانات الخاصة بعينة الدراسة , كبعد استخراج خصائصيما 
اجؿ تحميؿ البيانات , كالكصكؿ الى النتائج التي مف خالليا تساعد في االجابة عف اسئمة 

اما مجتمع الدراسة فقد تككف مف جميع اعضاء الييئة التدريسية كطمبة  الدراسة كتفسيرىا .
المرحمة الجامعية االكلى )البكالكريكس( في جامعة بابؿ خالؿ العاـ الجامعي 

( مستجيبان مف الذككر كاالناث , كما تككف مجتمع ٕ٘ٔٓ( , كالبالغ عددىـ )ٕٕٔٓ_ٕٕٓٓ)
( طالبان كطالبة مف طمبة مرحمة البكالكريكس الدارسيف في جامعة ٕٓٓٙ٘الدراسة ايضان مف )

حيث تمثمت الدراسة  عينتيفمتككنة مف عينة الدراسة  ككانت بابؿ كؿ مف الذككر كاالناث .
( مف اعضاء ىيئة التدريس في جامعة بابؿ , ٕٖٓتدريس كعددىا )عضاء ىيئة البأ االكلى

( طالبان كطالبة مف الطمبة الدارسيف ٖٔٛكقد تمثمت العينة الثانية مف الطمبة كالبالغ عددىا )
 : نتائج حيث اكضحت ىذه النتائج الىمجمكعة مف الالى  الدراسة تفي جامعة بابؿ . كتكصم

 ات العراقية حكؿ كاقع التعميـ عف بعد في ظؿ اف درجة تقدير الطمبة في الجامع
جائحة ككركنا قد جاءت بدرجة ) متكسطة( , كتشير ىذه النتيجة الى اف افراد عينة 
الدراسة يركف اف كاقع التعميـ عف بعد غير مرضي , حيث اظيرت استجاباتيـ الى 

  .اف التعميـ عف بعد لـ يطبؽ بالشكؿ المطمكب 
 كد عقبات كتحديات تكاجو الطمبة خالؿ تطبيؽ التعميـ عف تعزم ىذه النتائج الى كج

 .بعد في الجامعة في ظؿ كجكد جائحة ككركنا 
 ثانيًا: الدراسات العربية 

 ( ( الموسومة ) درجة توظيف معممي المدارس 2021دراسة انعام محمد الجواودة
ي لدى الخاصة لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقتو بمستوى التعمم الذات

 ( 12)طمبة المرحمة االساسية العميا( 

استيدفت الدراسة الحالية الى التعرؼ عمى درجة تكظيؼ معممي المدارس الخاصة 
لمتعميـ عف بعد في ظؿ جائحة ككركنا كعالقتو بمستكل التعمـ الذاتي لدل طمبة المرحمة 
االساسية العميا في لكاء القكيسمة في االردف . تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية كالتي 

الكصفي االرتباطي , حيث تـ تطكير اداتيف لمدراسة كىما استبانة لمتعميـ اعتمدت عمى المنيج 
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عف بعد مكجيو لممعمميف , كاستبانة لمتعمـ الذاتي مكجيو لمطمبة , كتـ التأكيد مف صدقيما 
كثباتيما , حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الخاصة في مديرية تربية 

( معممان كمعممة , كطمبة المرحمة االساسية ٖٖٛٛكالبالغ عددىـ ) لكاء القكيسمة في االردف ,
( طالبان كطالبة كفقان ٕٖٓٔٔالعميا في المدارس الخاصة في لكاء القكيسمة , كالبالغ عددىـ )

( . حيث تككنت عينة الدراسة مف ٕٕٓٓلالحصائيات الرسمية  مديرية التعميـ الخاص لمعاـ )
مبة المدارس الخاصة في مديرية التربية كالتعميـ في لكاء عينتيف االكلى شممت معممي كط

( مدرسة, اما العينة الثانية حيث شممت طمبة المرحمة االساسية ٜٔٔالقكيسمة مكزعيف عمى )
( طالبان كطالبة مف طمبة المرحمة االساسية العميا في ٕٖٚالعميا , كتككنت عينة الدراسة مف )
كيسمة في االردف . كتكصمت الدراسة الى مجمكعة مف المدارس الخاصة التابعة لمكاء الق

 النتائج اىميا 
اف تنمية المعمـ لمميارات العممية لطمبتِو في التعميـ عف بعد مرتبط بأعتماد الطمبة • 

ذاتيان عمى انفسيـ في امكر حياتيـ كمما اىتـ المعمـ بالميارات العممية لمطمبة زاد اعتماد 
 الطالب عمى نفسو. 

الذم يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة في التعميـ عف بعد بأرساؿ انشطة  المعمـ• 
اثرائية لمطمبة المكىكبيف , كانشطة عالجية لمضعاؼ تعمؿ عمى تنمية شخصية الطالب كزيادة 

 ثقتو بقدراتو التعميمية مما يساعدىـ في تنمية معارؼ الطمبة كاقباليـ عمى التعمـ . 
 ة ثالثًا: الدراسات االجنبي

 انجا دراسة )ويميام اورورا , و فريدن كيرارو , و صموئيل دبميو واتش
) استخدام استراتيجية التدريس التعاوني لمتعمم ـ( الموسومة ب2014()

 (ٖٔ)االلكتروني لتحسين ابداع الطالب في بيولوجيا المدرسة الثانوية( 
استيدفت ىذه الدراسة الى تحديد أثر استخداـ استراتيجية تدريس المغة االنجميزية 

CEL  عمى مستكل االبداع لدل الطالب , حيث كاف ىدفيا المحدد ىك تحديد ما اذا كاف
لئؾ الذيف تـ تدريسيـ ك ىناؾ اختالؼ في مستكل ابداع الطالب في عمـ االحياء مف بيف ا

 _ Solomon Four Nonية . اعتمدت ىذه الدراسة عمى تصميـ االساليب التقميد باستخداـ
Equivalent Group  الف سمطات المدرسة ال تسمح عادةن بتفكيؾ الفصكؿ الدراسية بحيث

يمكف اعادة تشكيميا لغرض البحث . حيث تـ تعييف المدارس بشكؿ عشكائي لمجمكعات 
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ضج , كتـ استخداـ المدارس ككحدات التحكـ كالمعالجة لمتحكـ في التفاعؿ بيف االختيار كالن
اخذ عينات , كتـ استخداـ قائمة مدارس المقاطعة الثانكية في مقاطعة ناككرك كإطار ألخذ 
العينات , حيث تـ استخداـ تقنية اخذ العينات المالئمة الختيار اربع مدارس , شممت الدراسة 

يا قدرات أكاديمية مماثمة , مدارس المقاطعة الثانكية لمتأكد مف اف مكضكعات الدراسة لدي
الطالب الممتحقيف بالمدارس الثانكية تعتمد عمى أدائيـ العاـ في امتحاف  اختياركذلؾ الف 

شيادة التعميـ االبتدائي في كينيا كالذم تـ اجراؤه في نياية الصؼ الثامف في المدرسة 
يكتر مجيزه تجييزان جيدان االبتدائية , كاف المدارس التي شاركت في الدراسة لدييا مختبرات كمب

مع اجيزة كمبيكتر عاممة كافية مما يعطى نسبة كمبيكتر كاحد عمى االقؿ الى اربعة طالب , 
عينة المدارس , حيث بمغ حجـ العينة االجمالي  الختيارالعينات المالئمة  استخداـكقد برز 

ـ أخذ العينات سنة . ككانت المدارس التي ت ٙٔك  ٘ٔ( طالب تتراكح اعمارىـ بيف ٕٓٓ)
منيا عمى بعد مسافة جيدة لتقميؿ أنتشار العالج التجريبي في المدارس التي لدييا أكثر مف 

مسار  الختيارتيار كاحد مف النمكذج الثاني , حيث تـ استخداـ العينات العشكائية البسيطة 
أف كاحد لمدراسة . كتكصؿ الباحثكف مف خالؿ دراستيـ الى مجمكعة مف النتائج أىميا 

( أدت الى درجات أبداع أعمى لدل CELاستراتيجية تدريس المغة االنجميزية كمغة أجنبية )
الطالب مقارنة بأساليب التدريس التقميدية. كىذا يكضح اف التفاعالت االجتماعية كمشاركة 
المتعمـ في نشاط التعمـ تعزز االبداع. حيث كانت تحاكؿ الخطابات التربكية الحالية بالنظر 

المتعمميف كمركز لعممية التدريس كالتعمـ. مع بركز الدكر الفعاؿ في أنتاج المعرفة كجمب الى 
 خبراتيـ كتجاربيـ كأفكارىـ بشكؿ ديمقراطي الى الفصؿ الدراسي. 

 ثالث : متطمبات بناء مجتمع المعرفة المبحث ال
 مجتمع المعرفة )مسارات النشأة والتطور(اواًل: 

 نشأة مجتمع المعرفة ومراحل تطوره.   .1
في  البشريةإلنجاز مشركعات التنمية  ـ تكفرىاالقاعدة األساسية الالز ىي عد المعرفة تُ 

لتنمية  المجتمع الخيارات المتاحة أماـ أفراد كتنكيع تسييؿلميمو كسيمة  ككنيامجاالت  عدة
مكانياتيـ كطاقاتيـقدراتيـ  فرؽ بيف مجتمع معرفي في دكلة كيتكقؼ ال بأكضاعيـ,كالسمك  كا 

معدالت النشاطات المعرفية المكجكدة في  لما كالمجتمع المعرفي في دكلة أخرل عمى مستك 
مكانيات الحصكؿ عمى شكؿ اكثر قدرة عمى استخداميا بمالمعمكمات كالك الخبرات  كؿ منيما كا 
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 التطكراتفرضت حيث  .(ٗٔ)أىداؼ معينة كمحددة  تحقيؽفي سبيؿ كفاءة كتسخيرىا 
كؿ عبر  المتجددة كالمتنامية لألفراد كالييئات كالمؤسسات المرتبطة بالحاجات التكنكلكجية

ليذه  استجابة تؤدم الىالمجتمعات إلى تنامي البحث عف األسس العممية كالمعرفية التي 
مف خالؿ البحث عف اآلليات التي تجعؿ كذلؾ معرفية الجتماعية ك االقتصادية ك االالحاجات 

المعمكمات كاألفكار كالنظـ  مجمكعة تعرؼ عمى أنَّياأما المعرفة ف .مممكسان  ه الحاجات كاقعان ىذ
تيدؼ إلى تنظيـ حياة الناس  حيث أنَّيا في األساس, مسبقان  عمييا تي تـ االتفاؽالرمزية ال

كمعيشتيـ, حيث افَّ في تحسيف حياة الناس  كظؼفالمعرفة يجب أف ت ,افضؿكتكجيييا بشكؿ 
 نتجت كليذا قد. (٘ٔ)كاستشراؽ لممستقبؿ لمكاقع, يةـ تشخيصيتقد ىكالمعرفة المفيدة  دكر

قنيات التعميـ بيف تتفاعالت مستمرة كمتنامية بيف المعرفة مف ناحية, ك مجمكعة مف 
مستكيات غير مسبكقة مف حيكية التأثير أألخرل, حيث تعتبر ناحية الكالتكنكلكجيا مف 

تعزؼ سيمفكنية جديدة تحبس أنفاس العالـ كؿ كذلؾ لكي  المنظكمة,المتبادؿ بيف أطراؼ ىذه 
الفكر كيؤدم ذلؾ الى عجز معرفي أك تكنكلكجي أك خدمي, سكاءن كاف  جديد,يكـ بإنتاج 

 كالمعارؼ,التنافس رىيب بيف ركافد العقؿ مف المعمكمات  اصبحك حدكثو. اإلنساني عف تكقع 
كىذا التنامي األسي قد  كالتكنكلكجية,المعرفية  اراتميكنكاتج ىذا العقؿ مف االختراعات كال

الركافد  ؿك فيـَ الذم ك  المعرفة,مجتمع ب حيث تمت تسميتوقكة العقؿ كالمعرفة الى انعكس 
ة خالؿ العقكد األخيرة لمقرف العشريف كالعقد الحالي ليذا تيمنظكمات الحيامكالنكاتج المعرفية ل

 .(ٙٔ)القرف

 ومقوماتو.طبيعة مجتمع المعرفة  .2
اجتياز ما كانكا سببان في بأفكار مثقفييا كعممائيا المبدعيف, الذيف  تقدمت الدكؿ إفَّ 

الككادر  ال سيماكانت ليـ خطكات عقالنية محسكبة نحك المستقبؿ, حيث ىك معتاد كنمطي, 
عمى تحقيؽ متطمبات مجتمع المعرفة في بعض الدكؿ الذم يقـك  التي قامت بالمساعدة الفاعمة

سيما مع ظيكر معطيات جديدة تحقؽ نكع  عمى عقيدة التقدـ العممي كالمعمكماتي, كال ساسان أ
 يعتمدة بمالمحيا كمفاىيميا في عالـ ختمفتكلد منظكمة اجتماعية محيث مف التراكـ المعرفي, 

, ) Knowledge Community)مجتمع المعرفة ػى بسمالمعمكمات ي قنيةعمى المعرفة كت
 يذا السبب, كل(ٚٔ)معرفيالمجتمع التقميدم الى المجتمع الاالنتقاؿ مف  كحيث إفَّ ىدفو ى

 العممية حيث ُيعد ىك اتنشاطالأك  اتمنتجالالقيمة المضافة لكؿ  ىك أصبح مجتمع المعرفة
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نظاـ  كافمستكل الحضارم, كما العمى مستكل السكؽ, أك عمى كاف األىـ لمفكز سكاء 
االبتكار كالتجديد العممي كالتكنكلكجي ىك الركيزة األساسية لبناء المستقبؿ, كالشرط األساسي 

المجتمع الذم تستخدـ فيو المعمكمات ذلؾ مجتمع المعرفة ىك  إفَّ  .(ٛٔ)لتقدمو في كؿ مجتمع 
عمى  ساسان االقتصادية كالثقافية كالسياسية, كىك الذم يعتمد أاالجتماعية ك في المجاالت ثرة بك

لمدخؿ القكمي,  نتجةرد استثمارية كسمع استراتيجية, كخدمة مامك  المعمكمات الكفيرة بكصفوُ 
. كعمى ما يبدك أف ىناؾ مؤشرات عدة يمكف االعتماد عمييا في (ٜٔ)لمقكل العاممة  كمجاالن 

صؼ مجتمع المعرفة مثؿ: مدل االىتماـ بالبحث كالتنمية, كاالعتماد عمى ك تحديد ك 
يكتر كاالنترنيت, كالقدرة التنافسية في مجاؿ انتاج المعرفة كنشرىا عمى مستكل العالـ, الككمب

كمع أىمية ىذه العناصر, فاف العنصر األساسي الذم يميز ىذا المجتمع ىك انتاج المعرفة 
 كعدىا إحدل الركائز األساسية التي يقـك عمييا االقتصاد الجديد.

التي تمارس دكرة كبيرة في ديمكمة المجتمع المعرفي, ففي  ىناك بعض المقوماتو 
مجتمع االقتصاد المعرفي سيككف المحتكل ليذه المعرفة ىك األساس, فيك أىـ المقكمات, 

  (ٕٓ) -كذلؾ نظرا لألسباب الرئيسية التالية:

 لمحتكل المعمكمات. الكبيرالتنكع  -أ 
ف العكامؿ العممية نتيجة االندماج الشديد بيكذلؾ التشعب كالتداخؿ  قمة -ب 

كالتكنكلكجية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية كاالجتماعية, كالجكانب التشريعية 
 كالتنظيمية كالقانكنية.

المتغيرات التكنكلكجية النكعية, الحاصؿ في تسارع مالدينامية الكبيرة نتيجة ل -ج 
  .(ٕٔ)كالسيما عمى الصعيديف السياسي كاالقتصادم

مجتمع  سبؽ يمكف القكؿ أفَّ  عمى ما بناءن . ك ياعمى حم كالعمؿممشاكؿ ل كضع حد -د 
المعرفة, ىك المجتمع الذم نتج عف الثكرة العممية كالتكنكلكجية اليائمة كالذم 

الجكدة كيمنح الفرصة لمحصكؿ عمى  يقكـ بتحقيؽيحتاج إلى تكفير نظاـ تعميمي 
ى انتاج المعرفة يعمؿ عمحيث الخبرات التعميمية )مجتمع التعميـ المستمر(, 

مجتمع اقتصاد المعرفة( كيسعى إلى ػ)بكصفيا مادة أساسية كمصدر رئيسي ل
 .(ٕٕ)تكظيؼ التكنكلكجيا في جميع المجاالت االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية

 خصائص وسمات مجتمع المعرفة .ٖ
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منيا تكفر مستكل عالي ك مف المميزات كالخصائص,  مجمكعةيتميز مجتمع المعرفة ب
القدرة عمى ك معيا,  كتتعامؿمكيا المعرفة تفي قكة العمؿ التي تم كتزايد النمكمف التعميـ, 

مؤسسات المجتمع الخاصة كالحككمية  حيث يتـ تحكيؿاإلنتاج باستخداـ الذكاء الصناعي, 
المعرفة  الحفاظ عمى مختمؼ أشكاؿكمنظمات المجتمع المدني إلى ىيئات كمنظمات ذكية مع 

مكان إعادة صياغتيا كتشكيميا أك تحكيميا إلى خطط تنظيمية,  يةفي بنكؾ المعمكمات, كا 
إنتاج المعرفة كاالستفادة مف الخبرات  ذات القدرة عمىكجكد مراكز لمبحكث  ذلؾ عف كفضالن 

يذه التغيرات ل النتيجةفيـ مف المتراكمة كالمساعدة في تكفير المناخ الثقافي الذم يمكنو 
  .(ٖٕ)يتقبميا كيتجاكب معياحيث التجديدات ك 

 : (ٕٗ) أبرزىامجتمع المعرفة بالعديد مف الخصائص كالسمات مف  سـتكي

 إلى  الكبيرةد أدت التطكرات العممية كالتكنكلكجية لققيكد الزماف كالمكاف:  تقميؿ
تطكرات مذىمة في شبكة االتصاؿ, كظيكر الشبكة الدكلية لممعمكمات )االنترنت(, 

حيث أتاحت ىذه التقنيات الفرص أماـ  ف,قيكد الزماف كالمكا تقميؿكذلؾ أدل إلى 
 نفس المحظة. كفي زمافلمتكاجد في كؿ مكاف كفي كؿ  االشخاص

  :فيالنتشار الكاسع كالسريع ا كذلؾ يعنياالندماج بيف مجاالت المعرفة المختمفة 
القيمة "تطكر بدكرىا كنشأ عنو ما يطمؽ عميو حيث مجاالت المعرفة األخرل, 

مساحات معرفية جديدة, كظيكر  ظيكرأدل ذلؾ إلى  حيثالمعرفية المضافة", 
 ظيكرأدل إلى  ألمراكىذا في مجاالت المعرفة المتداكلة,  يةتنظيرات أكثر جد

 تقنيات إبداعية جديدة في ىذه المجاالت المعرفية.
  بالغ  فاعالن  أصبحت المعارؼ كالمعمكمات مقكمة اجتماعية قائمة بذاتو, كعنصران

اجتماعية  معو أدكاران  دمريرىا ييكالمجتمعات, كأصبح تغ شخاصالتأثير في حياة األ
ف تغير ىي أخرل مستحدثة, كنتيجة لذلؾ أصبحت الكظائؼ كالمي بنيمستقرة, كي

حيث باتت تتغير بكتيرة متسارعة  ,ليا مف قبؿ الن ياألخرل بمعدالت لـ تر البشرية مث
 .(ٕ٘)استجابة السرعة التغيرات العممية كالتكنكلكجية

 ابعاد مجتمع المعرفة .4
 -اصبح لمجتمع المعرفة ابعاد مختمفة كمتشابكة كمف اىـ ىذه االبعاد ىي:
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تعتبر المعمكمة في مجتمع المعرفة ىي السمعة أك الخدمة الرئيسية  :البعد االقتصادم -أ 
االقتصاد, كىذا يعني أّف  سييرلمقيمة المضافة كخمؽ فرص العمؿ كت رئيسيكالمصدر ال

اقتصاده كنشاطاتو المختمفة ىك  افرعالمجتمع الذم ينتج المعمكمة كيستعمميا في مختمؼ 
. حيث بات العنصر االساسي المتميز (ٕٙ)وكفرض نفس المنافسةالمجتمع الذم يستطيع 

ليذا المجتمع ىك انتاج المعرفة كاعتباره احد الركائز األساسية لالقتصاد الجيد )اقتصاد 
المعرفة( الذم تتكاجد فيو المعرفة بدالن مف العمؿ كرأس الماؿ لتصبح ىي العمؿ كرأس 

االساليب كالنظـ التقنية الماؿ , أم افَّ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كغيرىا مف 
المتقدمة الى جانب العنصر البشرم )عمالة المعرفة( تمعب دكران رئيسيان في اقتصاديات 
المعرفة , حيُث باتت المعرفة أساس مجتمع المعرفة بخصائصو كمقكماتو في تحؿ محؿ 
 التنظيـ كمصدر رئيسي لإلنتاج حيُث يمكف تقكيـ السمعة ليس حسب ما يدخؿ في تككينيا
مف مكاد خاـ فقط , اك ما يبذؿ في انتاجيا مف مجيكد اك ما ُينفؽ عمييا مف رأس الماؿ , 
بؿ إفَّ اعتماده عمى ما تضمنو مف مككنات معرفية , فالذم يحدد قيمة السمعة اك الخدمة 

 .(ٕٚ)كما ينطكم عميو مف فكائد كليس رأس الماؿ اك الجيد المبذكؿ في العمؿ
أّف مجتمع المعرفة يعني انتشار كسيادة تكنكلكجيا المعمكمات كتطبيقيا  :البعد التكنكلكجي -ب 

 كاالمدرسة  كاالمكتب  كافي مختمؼ مجاالت الحياة, في المصنع أك المزرعة 
االىتماـ بالكسائط اإلعالمية كالمعمكماتية كتكييفيا  مف الضركرمالبيت...الخ. كىذا يعني 

البرمجيات, كما يعني البعد التكنكلكجي بحسب الظركؼ المكضكعية لكؿ مجتمع يتعمؽ 
لثكرة المعمكمات تكفير البنية الالزمة مف كسائؿ كتكنكلكجيا االتصاالت كجعميا في متناكؿ 

 .(ٕٛ)الجميع
سيادة درجة معينة مف الثقافة المعمكماتية في  يعني مجتمع المعرفة :البعد االجتماعي -ج 

المجتمع, كزيادة مستكل الكعي بتكنكلكجيا المعمكمات, كأىمية المعمكمة كدكرىا في الحياة 
مف حيث  الالزمةاليكمية لإلنساف. كالمجتمع ىنا مطالب بتكفير الكسائط كالمعمكمات 

سيطاؿ أسس العمؿ نفسيا,  إّف التغيير .شخصكمعدؿ التجدد كسرعة التطكير لم يةالكم
ذلؾ أّف العمؿ في أم حقؿ كاف سيتكقؼ عمى إدارة المعمكمات كالتصرؼ بيا عبر 

كسائؿ اإلعالمية. كلذا شيدنا كالدة فاعؿ بشرم جديد ىك اإلنساف الاألدمغة االصطناعية ك 
 فرؽيريدكف معرفة العماؿ المعرفة )ذكم الياقات البيضاء( الذيف أالرقمي الذم ينتمي إلى 
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فاعمية في العمؿ مف غير معرفة قكاميا  تكجد الذىني كالعمؿ اليدكم, إذ ال بيف العمؿ
ىك  جديدان  مفيكميان  ان االختصاص كالقدرة عمى قراءة رمكز الشاشات, مما طرح إطار 

 .(ٜٕ)"العمالة المعرفية"
كاالىتماـ يعني مجتمع المعرفة إعطاء أىمية معتبرة لممعمكمة كالمعرفة, ك  :البعد الثقافي -د 

بالقدرات اإلبداعية لألشخاص, كتكفير إمكانية حرية التفكير كاإلبداع, كالعدالة في تكزيع 
العمـ كالمعرفة كالخدمات بيف الطبقات المختمفة في المجتمع, كما يعني نشر الكعي 

. كلقد اظير مجتمع (ٖٓ)كالمؤسسة كالمجتمع ككؿ شخصكالثقافة في الحياة اليكمية لم
ية كبيرة في ضماف الحرية عمى المستكل الفردم ككذلؾ الجماعي كيقصد المعرفة اىم

بذلؾ ضماف الحرية الثقافية أمَّ حؽ المجتمع في اف يصكف ثقافتو كيصكغ النمكذج 
المالئـ لمتنمية المستدامة الذم يتالءـ مع ىدؼ الثقافة كضركرة التصدم لذلؾ التيار 

افي عاـ كاخالؽ عالمية تحت ىذا التكجو لمتجنيس الثقافي , كالذم يسعى لفرض نمط ثق
الثقافي الذم يعد مف الشركط االساسية في إطار العكلمة الحالية لألرتقاء بالمجتمع 

 , (ٖٔ)االنساني الى مجتمع المعرفة
يعني مجتمع المعرفة إشراؾ الجماىير في اتخاذ القرارات بطريقة  حيث :البعد السياسي -ق 

تعماؿ المعمكمة, كىذا بطبيعة الحاؿ ال يحدث إال رشيدة كعقالنية, أم مبنية عمى اس
بتكفير حرية تداكؿ المعمكمات, كتكفير مناخ سياسي مبني عمى الديمقراطية كالعدالة 

قحاـ الجماىير في عممية اتخاذ القرار كالمشاركة السياسية الفعالة  .( ٕٖ)كالمساكاة, كا 
ىك رأس الماؿ البشرم الذم يبدع  البعد التربكم: يتمثؿ ىذا البعد في إفَّ االنساف سيصبح -ك 

كيبتكر كيفكر كينتج المعرفة, أمَّ سيصبح محكران رئيسان كجكىريان لحركة ىذا المجتمع. إفَّ 
مجتمع المعرفة ال يتكقؼ عمى انتاج المعمكمة كتداكليا بؿ يحتاج الى ثقافة تقيـ كتحتـر 

ب ايجاد محيط اجتماعي مف ينتج ىذه المعمكمة كيستثمرىا في المجاؿ الصحيح كىذا يتطم
 . (ٖٖ)كثقافي كسياسي يؤمف بالمعرفة كدكرىا في الحياة اليكمية لممجتمع

 اسس مجتمع المعرفة .5
مجمكعة مف األسس البد مف تكافرىا لقياـ مجتمع المعرفة كيمكف إيجازىا في  ىنالؾ

 اآلتي:
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الحريات في إف ىذه , حيحإطالؽ حريات الرأم كالتعبير كالتنظيـ كضمانيا بالحكـ الص -أ 
ح الضامنة لجميع صنكؼ الحرية, كىي المؤدية إلى سبؿ يىي المفات حدكد القانكف

كالتطكير  إلبداع كاالبتكار, كلحيكية البحث العمـلمفتاح األبكاب تعتبر إنتاج المعرفة, ك 
 .التكنكلكجي كالتعبير الفني كاألدبي

 المتصؿ طراؼخاصة أل إعطاء عناية كذلؾ مف خالؿ, الممتازالنشر الكامؿ لمتعميـ  -ب 
ىذا األساس إعطاء أكلكية لمتعميـ في كعمى التعميمي, كلمتعمـ المستمر مدل الحياة, 

مرحمة الطفكلة المبكرة, كتعميـ التعميـ األساسي لمجميع مع إطالة أمده لعشرة صفكؼ 
كترقية جكدة  ةسؽ مؤسسي لتعميـ الكبار, مستمر مدل الحيانعمى األقؿ, كاستحداث 

عطاء اىتماـ خاص لمنيكضالنكعي  .بالتعميـ العالي ة في جميع مراحؿ التعميـ, كا 
 تكطيف العمـ, كبناء قدرة ذاتية في البحث كالتطكير التكنكلكجي في جميع النشاطات -ج 

 , مف خالؿ تشجيع البحث األساسي كتعميمو,يعصر المعمكماتالحاؽ بلتالمجتمعية كاال
قامة نسؽ لالبتكار كاإلسراع في التطك   ير التقني لممعمكمات كاالتصاالت.كا 

 التحكؿ الحثيث نحك نمط إنتاج المعرفة كتكظيفيا بكفاءة في البيئة االجتماعية -د 
عمى القدرات  كاالقتصادية مف خالؿ التكجو نحك تطكير المكارد القابمة لمتجدد, اعتمادان 
يتطمب تطكير التكنكلكجية, كالمعرفة الذاتية, كتنكيع البنى االقتصادية كاألسكاؽ, كما 

مف شاف اكتساب  ةكجكد أقكل في االقتصاد الجديد, كتعزيز نسؽ حكافز مجتمعي
مف الكضع الراىف الذم تتمحكر  بدالن  بشريةفي بناء التنمية ال ءةالمعرفة كتكظيفيا بكفا
 فيو القيـ حكؿ االمتالؾ المادم كالحظكة لدل مصدرمّ  تتمحكرك  فيو الماؿ كالسمطة.

 .  (ٖٗ)القكة
 البشريةالمعرفة المعموماتية كمحدد لمتنمية ثانيًا: 

بمعنى أّم في المجتمع  االشخاصتكسيع الخيارات لكؿ بأنَّيا  البشريةيقصد بالتنمية 
مف خالؿ النظـ المؤسسية كذلؾ  االشخاصحماية فرص الحياة كتكليدىا كتعميميا لكؿ 

أف  يكضح أكثركطمكحاتيـ كتكقعاتيـ كاختياراتيـ, كىذا  االشخاصماؿ آالطبيعية التي تعكس 
اليدؼ الرئيسي لمتنمية يصبح ىك خمؽ الفرص التي تحقؽ الصحة كالتعميـ كالنمك كالحياة 

 في أمّ  البشريةستحيؿ تحقيؽ التنمية مف المصعب بؿ مف الالكاقع في ك  .لألشخاص المبدعة
ية كاالجتماعية كالتعميمية كالمعرفية ليذه دكف مالءمة البيئة السياسية كاالقتصادبمجتمع 
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العديد مف النماذج المعاصرة مثؿ: النمكذج الكندم,  ىك تحقيؽالتنمية, كمما يدعـ ىذا التكجو 
العربية  الدكؿ كالنمكذج الماليزم, كالنمكذج الككرم الجنكبي, كغيرىا مف النماذج التي تؤكد أفَّ 

 تمكنت مف امتالؾ, إذا البشريةالت جيدة لمتنمية تحقؽ معد أفَّ  ىامنفصمة كمجتمعة بمقدكر 
اإلرادة كالنظاـ السياسي المدعـ لذلؾ, كعمى الرغـ مف التسميـ بأىمية التعميـ كالبحث العممي 

اإلرادة  إال أفَّ  كتكنكلكجيان  كتنمية كتدريب المكارد البشرية, كاستثمار المكارد المادية اقتصاديان 
كبناء مجتمعات  البشريةيشكالف أكثر عكامؿ تحقيؽ التنمية ياف بقالسياسية كالنظاـ الحاكـ ي

كعمى الرغـ مف تنامي  العكامؿ التي تقؼ خمفيا. المعرفة كاقتصاديات المعرفة في منظكمة
أىمية كدكر المعرفة في بناء مجتمعات المعرفة كاقتصادات المعرفة عالميا, تنامي العديد مف 

اب كتكليد المعرفة عربيا , مما أسيـ في تقميص دكر الظكاىر التي تعترم اكتساب كاستيع
المعرفة في العالـ العربي  المعرفة في التنمية االقتصادية كبناء مجتمعات المعرفة كاقتصادات

حيث  .(ٖ٘)العشريف الخمفية عمى طكؿ العقكد الثالثة األخيرة مف القرف فقد أخذت المقاعد
صكرىا, كمف  افةعميو المعرفة بك سيطرالذم ستالعصر ىك سيككف القرف الحادم كالعشركف 

ستككف حيث المعمكمات مع أىميتيا القصكل في السياؽ العالمي الجديد,  القكؿ بأفَّ  ناىنا يمكن
بػ بثبات إلى ما يطمؽ عميو  اآلفألننا نتحكؿ  كذلؾلـ تتحكؿ إلى معرفة  ذامحدكدة القيمة إ

كمف  جديدة يطمؽ عمييا عماؿ المعرفة.كأصبحت ىناؾ فئة اجتماعية  "اقتصاد المعرفة"
عمى االستخداـ  ان كبير  تنمية التعميـ كالعمـ كالثقافة أصبحت تعتمد اعتمادان  المعركؼ أفَّ 

الصحيح لممعمكمات كأدكات االتصاؿ , كسينعكس ذلؾ عمى البرامج التعميمية , كعمى التعميـ 
كؿ إفَّ عتمد التكنكلكجيا الحديثة , عف بعد , كعمى المكتبات المتطكرة كعمى األرشيفات التي ت

تؤدم إلى طفرة نكعية في التعميـ كالبحث العممي , كفي التنمية اإلنسانية كؼ ىذه التطكرات س
إلى تأثير بالغ  متؤدكؼ , بؿ إف بعض ىذه التكنكلكجيا كأبرزىا شبكة اإلنترنت , س عمكمان 

تاحة بحكـ تسارع ك ذاتيا ,  البشريةالعمؽ عمى طبيعة المعرفة  كتعمؽ التراكـ المعرفي , كا 
الفرص لمباحثيف لكي يدرسكا الظكاىر مف مختمؼ زكاياىا كأقطارىا مما سيؤدم إلى القضاء 

القرف العشريف بحكـ ازدياد التخصصات  بيا ميزتالمعرفة, كىي الظاىرة التي  تشتتعمى 
في عصر  ان م كاف سائدنمط المثقؼ المكسكعي الذالإلى  ثانيةكالعكدة مرة  العممية كتفرعيا ,

  .(ٖٙ)النيضة
 التعميم المدمج واالثراء المعرفيثالثًا: 
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  البحث العممي ومراكز البحوث  .ٔ

الذيف فييا الفئات العمرية  تتكاجدالجامعات ىي أكثر المؤسسات المجتمعية التي افَّ 
في التفكير كالتعبير كفي الحركة كالتفاعؿ  متمؾ حرية نسبيةطاقات إنتاجية محفزة كت لدييـ

اليكـ تطرح كبشدة  لؾلذ, قاعدة إطالؽ العناف لإلبداع اإلنساني ياأكثر مف غيرىا , مما يجعم
تقدـ الثكرة التقنية كالمعمكماتية في مسيرة  طمقياتحت ضغط الشعكر بالثغرة المتزايدة التي ي

تنكشؼ حيث عممي في جامعاتنا كمؤسساتنا, مسألة تطكير البحث الكىي التحديث المجتمعي, 
المترتبة عمى تخمؼ ىذا القطاع كاألىمية ك  ليف كلمرأم العاـ معان ؤك النتائج الخطيرة لممسىذه 

تجنب  في ادنى حالةعصر ىذه الثكرة, أك  ظيكرلتطكر قطاع البحث العممي في  النيائية
قد أصبح البحث العممي أكثر مف أم حقبة تاريخية سابقة لمنيا, ك  البقاء عمى ىامشيا أك بعيدان 

االقتصادية , أك الحضارية ك االجتماعية  مف مياديف التنمية رئيسيان  ميدانان حيث اصبح بالفعؿ, 
حقيقية في الرغبة الاليكـ في دكؿ العالـ كافة مف  يظيركمف عالمات الصحة ما , عاـ شكؿ ب

اإلجابة عف التساؤالت مف ثـ شكالية المتعمقة بو , ك اإل حؿمناقشة ىذا المكضكع , كالسعي ل
التي تحكؿ دكف  معكقات, كمعالجة ال(ٖٚ)الكبيرة كالعديدة التي تثيرىا تنمية البحث العممي 

مسائؿ: أكليا تحديد عدة ع البحث العممي في إطار ىذه اإلشكالية ك كيطرح مكض نيضتو.
المستخدمة في ىذه  األساسيةىيـ ط كتكضيح المفابمعالجتيا بالض يجبالمشكمة التي 

المعالجة , كفي مقدمتيا العمـ كالبحث كالمجتمع العممي كالسياسة العممية كالثقافة كالمعرفة 
, كالدكلة كغير ذلؾ مف المفاىيـ التي يتطمب تحميؿ الكضع العممي استدعاءىا كالتعامؿ معيا

الرتباطيا كذلؾ ة األساسية أدكات النيضىي كتعد مؤسسات التعميـ العالي كمراكز البحكث 
كاالىتماـ بيذه المؤسسات كالمراكز  , محكر النيضة كقكاميا دعالبشرم كالذم يُ  بتنمية العنصر

شاممة  استراتيجية كجكد ال بد مفلذلؾ ك  ,لألمـ الناىضة أك التي تريد النيكض عد خياران لـ يُ 
تنمكم المشركع ال كجكد كاقع مؤسسات البحث العممي كمراكز البحكث في ظؿ كي تراجعل
التكنكلكجية المتغيرات كجكد كفي ظؿ ,  يككف التعميـ أحد مككناتو األساسيةحيُث متكامؿ ال

كالذم ُيعد بيف التعميـ العاـ كالتعميـ العالي  يعد التكاممالبالعالمية الحديثة في عصر العكلمة 
عد , كبالتالي يُ  (ٖٛ)سكؽ العمؿالعالقة بيف قطاع التعميـ ك  التي تركز عمى مف أبرز المؤشرات 

مف أىـ مراحؿ المكاءمة بيف احتياجات التنمية كمخرجات التعميـ العاـ كالعالي في المجاالت 
كالتخصصات المختمفة, كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك ىؿ لدل مؤسسات التعميـ 
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لمقياـ بيذه األدكار؟ أـ إف  العالي كمراكز البحكث في بمداننا اإلمكانات المادية كالمكارد البشرية
ىذه المؤسسات في حد ذاتيا تعاني مف إشكاالت كثيرة كتحتاج إلعادة النظر في خططيا 

ُيعد مراكز البحكث  كبرامجيا كأساليب تدريسيا؟ إف دكر مؤسسات التعميـ العالي كخصكصان 
في تحريؾ عممية التنمية كتساىـ بفاعمية  كبيران  في األمـ المتقدمة , إذ تمعب دكران كبير جدان 

إثراء المعرفة مف خالؿ البحكث كالدراسات األدبية كالعممية كالتطبيقية كالتي بدكنيا يصعب 
إحداث التقدـ االقتصادم كمكاكبة التطكرات العالمية في المياديف كافة كبالتالي إحداث التغيير 

ؤسسات التعميـ العالي كمراكز البحكث نجد كبنظرة سريعة إلى كاقع م, االجتماعي المنشكد 
في جميع مجاالت عمميا , فعمى سبيؿ المثاؿ في مجاؿ البحث العممي  ككيفان  أنيا تعاني كمان 

ىناؾ عالقة مقطكعة بيف مراكز البحكث كمتخذم القرار كبيف مراكز البحكث فيما بينيا, 
التنمية البشرية في ىذا الصدد  كتشير تقارير , إضافة إلى صالة اإلنفاؽ عمى البحث العممي

( في الككيت, ٘.ٔ) ـٕٜٜٔإلى أف نسية العمماء كالباحثيف لكؿ ألؼ مف السكاف لـ تتعد عاـ 
في حيف  , في األردف( ٔ.ٓ( في تكنس, ك )٘.ٓفي ليبيا, ك ) (ٙ.ٓ( في مصر, ك )ٛ.ٓك)

, كىنا تجدر  ناعية( في البالد الصٙ,ٗ( كيبمغ )ٛ.ٓأف المعدؿ العاـ لمدكؿ النامية يبمغ )
اإلشارة إلى الرقـ المخيؼ في نسبة االعتمادات التي تنفقيا إسرائيؿ عمى البحث العممي كالتي 

ة البارزة عمى الجامعات العربية صفال أفَّ مجتمعة , الدكؿ العربية  وما تنفق ضعفان  ٚٔتساكم 
جامعة القاىرة في  جاءت لؾيا جامعات تعميـ كتدريب كلـ تنطمؽ إلى البحث العممي, لذإنَّ 

عمى ك جامعة اعتمدىا التصنيؼ,  ٓٓ٘في تصنيؼ جامعة شنغيام مف بيف  ٓٓٗالمرتبة 
اإلشكالية تتجاكز نسبة  كاإلشارة ىنا إلى أفَّ ,  نكبؿ  مف حممة جائزة ٖالرغـ مف تخريجيا 

أف معدؿ العمماء كالباحثيف كعددىـ إلى إنتاجية ىؤالء العمماء كالباحثيف, حيث تؤكد التقارير 
 أفَّ  اإلنتاج العممي لمباحث الكاحد في العالـ العربي لـ يتجاكز نصؼ بحث في العاـ, أمّ 

بمغ معدؿ إنتاجية الباحث في يعاميف لدل الباحث العربي, بينما  ما يقاربالبحث يستغرؽ 
ة العديد مف المراكز المتخصص جدير بالذكر أفَّ , كال الدكؿ الصناعية بحثيف في العاـ الكاحد

مكان نتاجيتيا, يلمبحث العممي ترتبط بالجامعات كتتفاكت في أحجاميا كا  لكف غالبيتيا ك اتيا كا 
بمغ العدد اإلجمالي حيث قد ,  متخصص في مجاالت األبحاث الزراعية كالصحية كاليندسية

كىيئات  مراكزفي عمـك البمداف العربية. أما  مركزان  ٕٙٔليذه المراكز كفؽ التقديرات المتاحة 
كأبحاث كطنية( أك تمؾ  مراكزلبحث العممي كالتي تتضمف األجيزة البحثية المركزية )ا
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 ٕٛٚالمرتبطة ببعض الكزارات أك المؤسسات الصناعية كالزراعية, فيبمغ عددىا اإلجمالي 
  .(ٜٖ)ـ ٕٓٓٓعاـ في  أك معيدان  مركزان 

أسباب التخمؼ في مجاؿ البحث  الى ترجع االنسانية الكثير مف الدراساتحيث 
  -: العممي إلى

االقتناع الحقيقي بالعمكـ األساسية كالتطبيقية لدل الكثيريف ككسيمة لحؿ  انعداـ -أ 
 ة.المشكالت االجتماعي

غياب االعتماد عمى الذات في العمكـ كالتقانة, كعدـ اإليماف بالقدرة الذاتية في  -ب 
 ات المتقدمة.يالتعامؿ مع العمـك كالتقن

ضعؼ األطر القانكنية كالمؤسسية كالتشريعية التي تشجع عمى البحث كتدفع عجمة  -ج 
 .التطكر عمى الصعيد الكطني

ضالة االستثمار في البحث العممي, ففي الكقت الذم تخصص فيو الدكؿ الصناعية  -د 
مف مجمكع الدخؿ القكمي لمبحث العممي, نجد أف النسب في  %ٖإلى  ٕحكالي 

 . ـٕٓٓٓحتى عاـ %( ٘.ٓز )اك الدكؿ العربية ال تتج
قمة عدد الكفاءات القادرة عمى البحث, كعدـ كجكد سياسات كاضحة, كعدـ تكفر  -ق 

قاعدة البيانات, كضعؼ التفاعؿ اإليجابي بيف البحث كمؤسسات اإلنتاج, كنقص 
 ( ٓٗ)التدريب عمى البحث العممي كمناىجو

 براءات االختراع  .2
حيث االقتصاد المعرفي  مداخؿالمدخؿ األساسي مف  افعدالبحث كالتطكير يُ  فَّ أ

يمكف مف خاللو معرفة مدل انفاؽ الدكلة عمى البحث كالتطكير كعمى الباحثيف مف خالؿ 
تطكير النمية ك الالكمي ككذلؾ  منمك االقتصادالعمى  بيانات ىذا البحث, كىذا سينعكس

ت االقتصاد المعرفي كىي نتاج تعد مف مخرجافما براءات االختراع أ, قطاعات الكتركنيان لم
, كما كتعد براءات  (ٔٗ) يا تساىـ في انتاج سمع كخدمات متطكرة تكنكلكجيان البحث كالتطكير ألنَّ 

منيا بحقو فيما أخترع اك لممكتشؼ  ممخترع اعترافان لالكثيقة التي تصدرىا الدكلة  االختراع ايضان 
االختراع ال تعدك ككنيا شيادة رسمية تصدرىا جية براءة حيث إفَّ منيا فيما اكتشؼ,  اعترافان 

ادارية مختصة في الدكلة إلى صاحب االختراع اك االكتشاؼ, يستطيع األخير بمقتضى ىذه 
لمدة كقيكد  اك صناعيان  اك تجاريان  الشيادة احتكاره, استغاللو, اختراعو اك اكتشافو زراعيان 
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ىذا سكؼ يؤدم إلى نتاج صناعي ك عدة,  يأخذ االختراع اك االكتشاؼ صكران حيث , حددافم
يؤدم الى طريقة اك كسيمة صناعية جديدة, كبالتالي يؤدم الى تطبيؽ جديد  ربما, ك جديد كميان 

سجمت  ـٕٔٓٓاف براءات االختراع الممنكحة في عاـ  تضحي حيثلكسيمة صناعية معركفة , 
تفعيؿ االنتاج الداخمي ـ كي يت( براءة اختراع ممنكحة كذلؾ لٕ٘ٔحتى كصمت الى ) ارتفاعان 

التصنيع العسكرم  لممخترعيف كخاصةن  كالدعـ الذم كاف يقدـ وفي العراؽ كاالعتماد الكامؿ عمي
ذلؾ , ك  ٖٕٓٓ( براءة اختراع ممنكحة لعاـ ٚٔكبالتالي انخفضت براءات االختراع لتسجؿ )

مستقرة  كأصبحت غيراألحكاؿ االقتصادية كالسياسية  تتدىكر حيث بسبب االحتالؿ االمريكي 
انعكاس  كبسبب ٕ٘ٓٓفي عاـ ك نعكس عمى االبداع العممي, يتأثيرىا  كىذا المي جعؿ

 امَّ  تسجيؿ حيث لـ يتـاألكضاع األمنية  تاألكضاع األمنية عمى براءات االختراع تدىكر 
 فيما بعد( براءة اختراع, ك ٗٔقد بمغت براءات االختراع ) ٕٙٓٓفي عاـ ك براءات اختراع, 

( براءة اختراع ممنكحة في ٖٓٔفي منح براءات االختراع حتى بمغت )ان ممحكظ مت تقدمان سج
, كىذا ال يعني كصكؿ العراؽ الى المستكل المطمكب بسبب ضعؼ االنفاؽ عمى  ٕٗٔٓعاـ 

ىذا القطاع, كعدـ كضكحو اذ لـ تستطع المكازنة العراقية تحديد حجـ االنفاؽ اإلجمالي 
يزاؿ يعتمد عمى المكازنة التقميدية كلـ ينتقؿ بعد  ماف العراؽ كذلؾ أل المحدد لمبحث العممي,

 .(ٕٗ)الى مكازنة برامج تقسـ اتجاىات انفاقيا لمبرامج المطمكبة منيا

 التطور التكنولوجي .3
يعتبر مفيكـ التكنكلكجيا مف المفاىيـ التي ناقشيا الكثير مف الباحثيف كالمفكريف, 

حيث نفسيا,  ةخصائص التكنكلكجيالبسبب اختالؼ تخصصيـ كتطكر  كاختمفكا في نظرتيـ لو
كانت تعتبر كسيمة مف الكسائؿ ك قديمة قدـ المخترعات البشرية نفسيا,  أف ماىية التكنكلكجيا

يستعمميا  ميمة بعد أصبحت أداةفيما لمطبيعة, ك  التي اكتشفيا اإلنساف عند تطكيعو البدائي
درجة أصبحت  إلى انتشرالمتنامية, ثـ تطكر استعماليا ك  اجاتوتيحالخدمتو كمساعدتو لقضاء 

ما جعؿ بعض المفكريف يعتقدكف بأنيا كىذا العامة كالخاصة.  ة االنساففي حيا ميمة جدان 
ىذا مف حيث مضمكنيا, ك  داخؿ المجتمع المعاصر. تتغيرمعظـ التغيرات التي  كلة عفؤ المس

 أكؿ أفَّ  ث كرد في بعض المصادر, حيفقد استعمؿ حديثان  نفسوأما مف حيث المفظ 
(techno ( كاف في ألمانيا عاـ : )ٔٚٚٓ ( كىك مركب مف مقطعيف , )ـTechnologie )

( Logieكتعني "عمـ" أك "نظرية". كينتج عف تركيب المقطعيف )" "ظيكر لمصطمح "تكنكلكجيا
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عرفة النظامية في صناعة الم "كتعني في المغة اليكنانية "الفف" أك "صناعة يدكية" كمعنى "عمـ
 العمـ التطبيقي". كليس لدييا مقابؿ أصيؿ في المغة العربية"فنكف الصناعة أك 

(Technology ُبؿ ع":) إفَّ : حيث اشار البعض عمى"تكنكلكجيا ربت بنسخ لفظيا حرفيان " : 
البعض لممشكالت قبؿ أف تككف مجرد اقتناء معدات". كيعتقد  التكنكلكجيا فكر كأداء كحمكؿ

نما, فقط أف التكنكلكجيا ليست عمـ أك تطبيؽ العمـ أك مجرد أجيزةاالخر عمى: "  أكبرىي  كا 
إنساني يشمؿ الجانب العممي كالجانب  نشاط تعد التكنكلكجياكأشمؿ مف ذلؾ بكثير ف

نساني اإل جيدىي اليمكننا تعريؼ التكنكلكجيا عمى أنيا:  ما سبؽمف خالؿ ك . "التطبيقي
استخداـ المعمكمات كالميارات كالخبرات كالعناصر البشرية كغير البشرية في  تفكيرهكطريقة 

اإلنساف  مشاكؿلحؿ كذلؾ في مجاؿ معيف كتطبيقيا في اكتشاؼ كسائؿ تكنكلكجية  تكفرةالم
النصؼ الثاني مف القرف العشريف كاف ىناؾ تطكر  فيك  حاجاتو كزيادة قدراتو". انجازك 

قد استفادت ل, ك . الخالحربية أك العممية.. الصناعية أكتكنكلكجي في جميع المياديف سكاء 
مف األجيزة التي  كاف مف ثمارىا عدد كبير حيثالتربية كالتعميـ مف التكنكلكجيا الحديثة, 

أنكاعيا  في مختمؼسميت ب )تقنيات التعميـ( كانتشرت ىذه الكسائؿ في المدارس 
  .(ٖٗ)كمستكياتيا

 اقتصاد السوق  .4
ف تحديد مدة االنطالؽ الفعمي لمتحكؿ مف االقتصاد أاآلراء االقتصادية بش تفاكتت

 اختمفتراء في تحديد المدة فإنيا المصادر كاآل تفاكتتالمخطط إلى اقتصاد السكؽ, كمثمما 
 أفَّ  كعمى الرغـفي تسمية أك تكصيؼ الدكؿ التي انيت طريؽ التحكؿ نحك اقتصاد السكؽ, 

محاكلة القتصادات المتحكلة( أك )االقتصادات االنتقالية(, كلعؿ )االػىناؾ مف يطمؽ عمييا ب
 قكؿن فَّ ابالضركرة  تجعمناتحديد تاريخ نشأة اقتصاد السكؽ التي حدثت عمى الصعيد الدكلي, ل

تتضح منذ نياية الحرب العالمية الثانية كامتدت  اصبحتأىـ مالمح النظاـ الدكلي الجديد  بأف
تمؾ  طكؿمجمكعة مف العكامؿ تراكمت عمى إفَّ لتسعينيات, إذ لغاية النصؼ الثاني مف ا

ساعد عمى خمؽ  كىذا ما, ذم يجرم اآلفدفعت النظاـ الدكلي إلى عممية التغير الكالتي  الفترة
مختمفة لتشكؿ نكاة  تغيراتأكضاع اقتصادية كاجتماعية كسياسية جديدة ترسخت عمى شكؿ 

النظاـ العالمي الجديد  جكانبو, إذ إفَّ  كؿالسابؽ في  نظاـ اقتصادم عالمي جديد مغاير لمنظاـ
في الحقبة  اثباتوما ىك إال نتيجة طبيعية لتطكر النظاـ الدكلي الذم جرل  حاليان  يتضحالذم 
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 يةتجاىات التنظيمالالجذكر األكلى ل أفَّ  كعمى ما يبدك ( ٗٗ)التي تمت الحرب العالمية الثانية 
الحديثة داخؿ االقتصاد الحر تعكد إلى عمماء االقتصاد الكالسيكي مثؿ ديفيد ريكاردك 

الذم رأل أنو عمى الرغـ مف أف األفراد سكؼ يحققكف ك مث سكتكماس مالتكس, كأدـ 
اليد الخفية لمسكؽ ستؤدم إلى تحقيؽ المصمحة  ية مف خالؿ السكؽ فأفَّ تمصالحيـ الذا

االقتصاد الكينزم الذم شدد عمى  سيطرثينيات مف القرف العشريف الثالفترة المشتركة, كخالؿ 
 تمت عكدةتدخؿ الدكلة كأىمية االنفاؽ العاـ. كمع نياية السبعينيات كىي المدة التي تمتيا 

  .(٘ٗ)االقتصاد الحر مرة أخرل إلى صدارة المسرح السياسي كالعكدة إلى اقتصاديات السكؽ
 والمقترحات  التوصيات

 : الى تكصيات اىميا تكصمت الدراسة التوصيات :اواًل : 
 .دراسة عف التعميـ االلكتركني كمخرجات سكؽ العمؿ .ٔ
 .دراسة عف مستكل ككجيات نظر المجتمع إلى خريجي التعميـ االلكتركني .ٕ
 دراسة عف االدكار التنمكية لمتعميـ االلكتركني كتطكير القدرات المعرفية لمطالب. .ٖ

 ثانيًا : المقترحات 
 مبةلمط المدمجمستمزمات الكفيمة بتطبيؽ نظاـ التعميـ البتكفير  العراقيةالجامعات  قياـ .ٔ

الحديثة التكنكلكجية كاالساتذة داخؿ الجامعة كذلؾ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتقنيات 
في حؿ مشكالت االتصاؿ  ةكخاصة اإلنترنت كما يتعمؽ بو, لما تقدمو مف تسييالت ضخم

لباحث كالعالـ الخارجي, كاألىـ ىي المساعدة عمى تكفير معمكمات جديدة كالتكاصؿ بيف ا
كىامو لمباحثيف, ىذا فضالن عمى أنو يمكف تكجيو العامميف عمى أدارة الجامعات لتكفير المناخ 

 المناسب لألبحاث العممية.
الجامعات بإنشاء شبكات عالمية عالية القدرة كالتي يمكنيا نقؿ مف الضركرم قياـ  .ٕ

اـ ىائمة مف المعمكمات كالبيانات, كالتي اصبح مف الالـز تكفيرىا ليمكنيا مف نقؿ أحج
كاستيعاب الحجـ المتزايد في المحتكل التعميمي بفعؿ استمرار النمك اليائؿ في حجـ المعمكمات 

 كالمعرفة كالتي البد مف تكفيرىا ضمف نظاـ التعميـ االلكتركني.  
مككادر التعميمية مف خالؿ التدريب التقني كالتدريب عمى لتطكير المؤسسات التعميمية 

اساسيات التعمـ االلكتركني, كتصميـ التعميـ بأساليب متنكعة بما في ذلؾ التعميـ االلكتركني 
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كالتعميـ المدمج, كتزكيدىـ بالمعرفة الخاصة بعمكـ الحاسكب كالتقنيات المرافقة المختمفة 
مكانية تسخيرىا لخدمة التعميـ ا    اللكتركني.كا 

  االحاالت
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 .ٖٛمقارنة لتجارب دكؿ مختارة , ص

سمير ميدم كاظـ , كاقع التعميـ عف بعد في الجامعات العراقية في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر  ٔٔ
 .ٜٙ-ٖٗ, ص  الطمبة كاعضاء ىيئة التدريس ,
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 .ٜٕٓٓ/ٕ/ٜمنشكر في منتدل الحكار المتمدف 
 .ٕٖ-ٕٛ, ص  ٖٕٓٓ/ٔٔ/ٔ,  ٓٗ٘احمد ابك زيد , صناعة المستقبؿ العربي , العدد  ٖٕ
 .ٕٓ-ٜٔكزارة التربية كالتعميـ , مبارؾ كالتعميـ , التعميـ المصرم في مجتمع المعرفة ص  ٕٗ
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 .ٔٗ-ٓٗ, صصالح الديف محمد تكفيؽ , نادية حسف السيد عمي , التعمـ االلكتركني كعصر المعرفة   ٖٗ
 .۲۳۸ص حي الزيات , المصدر السابؽ , فت ٖ٘
 .ٕٓٔاحمد أنكر عطيو العدؿ , المصدر السابؽ, ص ٖٙ
 .ٜٙد. عدناف ياسيف مصطفى , الدكر التنمكم لمجامعات العراقية تحديات كفرص , ص ٖٚ
 .ٜٙ, ص المصدر السابؽد. عدناف ياسيف مصطفى ,  ٖٛ
 .ٜٙ, ص المصدر السابؽد. عدناف ياسيف مصطفى ,  ٜٖ
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 نفس المصدر. (ٓٗ) 
محمكد حسيف المرسكمي , كاقع االقتصاد المعرفي في العراؽ كاالستفادة مف تجارب بعض البمداف  ٔٗ

 . ٘ٔاآلسيكية , ص
 .ٙٔالمصدر نفسو , ص ٕٗ
 . ٘ٙٔنكر الديف زماـ , صباح سميماف , تطكر مفيـك التكنكلكجيا كاستخداماتو في العممية التعميمية  , ص ٖٗ
ابراىيـ المكسكم , تحميؿ ازمة التخطيط في العراؽ في ظؿ التحكؿ نحك اقتصاد السكؽ باف خميؿ  (ٗٗ) 
 .ٜ( , صٖٕٔٓ_ٖٕٓٓ)
 .ٜٙ-ٛٙص,محمد الجكاىرم كآخركف . عمـ االجتماع االقتصادم  (٘ٗ) 
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 د.ت 
زياد حاـز عبد عبدالجبار , التعميـ االلكتركني كمتطمبات جكدة تطبيقو , بحث مقدـ في   -ٕ
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اسة مقارنة لتجارب دكؿ مختارة , رسالة ماجستير , كمية االدارة كاالقتصاد , الجامعة در 

 .ٕٕٔٓالمستنصرية , 
سمير ميدم كاظـ , كاقع التعميـ عف بعد في الجامعات العراقية في ظؿ جائحة ككركنا    -ٚ

مف كجية نظر الطمبة كاعضاء ىيئة التدريس , رسالة ماجستير منشكرة , جامعة الشرؽ 
 ـ , ٕٕٔٓكسط , االردف ,حزيراف اال
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انعاـ محمد الجكاكدة , درجة تكظيؼ معممي المدارس الخاصة لمتعميـ عف بعد في ظؿ    -ٛ
جائحة ككركنا كعالقتو بمستكل التعمـ الذاتي لدل طمبة المرحمة االساسية العميا , رسالة 

معة الشرؽ االكسط , ماجستير منشكرة , قسـ االدارة كالمناىج , كمية العمكـ التربكية , جا
  ٕٕٔٓحزيراف 

كيمياـ اكركرا , فريدف كيرارك , ك صمكئيؿ دبميك كاتشانجا , استخداـ أستراتيجية التدريس    -ٜ
التعاكني لمتعمـ االلكتركني لتحسيف ابداع الطالب في بيكلكجيا المدرسة الثانكية , رسالة 

الدكلية لمتعميـ كالممارسة , المجمد ماجستير منشكرة , جامعة إجيرتكف , كينيا , المجمة 
  ٕٗٔٓالثاني , العدد السادس , 

ميشيؿ تكماسيممك , ترجمة شكقي جالؿ , األصكؿ الثقافية لممعرفة البشرية , درا    -ٓٔ
 . ۸۲, ص ۸۰۰۲الكتب الكطنية , اإلمارات العربية المتحدة, 

الثقافية كالمغكية محمد نجيب الصرايرة , مجتمع المعرفة : التحديات األجتماعية ك    -ٔٔ
في العالـ العربي .. حاضرا كمستقبالن , المؤتمر العممي الدكلي األكؿ بكمية اآلداب كالعمـك 

 , ۸۰۰۲ديسمبر,  ٗ ۔۸اإلجتماعية , جامعة السمطاف قابكس , مسقط , سمطنة عماف , 
فتحي الزيات , اقتصاديات المعرفة نحك منظكر أشمؿ لألصكؿ المعرفية , الحرية    -ٕٔ

  ٕٔٔٓلديمكقراطية كالعدالة االجتماعية أصكال معرفية , دار النشر لمجامعات , القاىرة , كا
, دار كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع , د  ٕاسمياف ماجد الطاىر, ادارة المعرفة, ط   -ٖٔ

  ت
مي العبد اهلل , مستمزمات البنية االجتماعية كاالقتصادية إلقامة مجتمع المعرفة في    -ٗٔ

,  ٘ٙربي , كمية االعالـ , الجامعة المبنانية, مجمة كتابات معاصرة , العدد الكطف الع
 ـ, ٕٚٓٓايمكؿ -اب

عبدالرحمف الياشمي كفائزة محمد العزاكم , المنيج كاالقتصاد المعرفي , عماف ,    -٘ٔ
 .ٓٗ, ص ٕ, طٕٓٔٓدار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ,

ياتو في العالـ العربي, العكلمة كتطكرات عبداهلل تركماني , مجتمع المعرفة كتحد   -ٙٔ
 .ٜٕٓٓ/ٕ/ٜالعالـ المعاصر مقاؿ منشكر في منتدل الحكار المتمدف 

, ص  ٖٕٓٓ/ٔٔ/ٔ,  ٓٗ٘احمد ابك زيد , صناعة المستقبؿ العربي , العدد    -ٚٔ
ٕٛ-ٖٕ. 
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كزارة التربية كالتعميـ , مبارؾ كالتعميـ , التعميـ المصرم في مجتمع المعرفة , قطاع    -ٛٔ
 ,  ٖٕٓٓالكتب , جميكرية مصر العربية , 

صفاء عبدالعزيز , التكجيو التربكم في مجتمع المعرفة , مجمة مستقبؿ التربية    -ٜٔ
( , المركز العربي لمتعميـ كالتنمية , القاىرة , يكليك , ٖٗالعربية , المجمد العاشر , العدد )

 ـ , ٕٗٓٓ
االزمة كاقتراحات بالحمكؿ , الجزء نبيؿ عمي , العقؿ العربي كمجتمع المعرفة مظاىر  -ٕٓ

, عالـ المعرفة , المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالداب , الككيت ,  ٜٖٙاألكؿ , العدد
  ـٜٕٓٓنكفمبر , 

احمد أنكر عطيو العدؿ , التعميـ االلكتركني الجامعي كتحقيؽ مجتمع المعرفة ,  -ٕٔ
اآلداب , جامعة المنصكرة ,  اطركحة دكتكراه غير منشكرة , قسـ عمـ االجتماع , كمية

 ـ , ٕٚٔٓ
سمكل اميف السامرائي , رؤية تشخيصية لممجتمع المعرفي في ظؿ اقتصاد المعرفة    -ٕٕ

 ,  ٕٛٓٓ,  ٛٗ, العدد  ٗٔ, مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية , المجمد 
صالح الديف محمد تكفيؽ , نادية حسف السيد عمي , التعمـ االلكتركني كعصر    -ٖٕ

, مصر , ٔ)رؤل مستقبمية لممجتمع العربي( , المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع, ط المعرفة
  ٕٕٔٓالمنصكرة , 

د. عدناف ياسيف مصطفى , الدكر التنمكم لمجامعات العراقية تحديات كفرص ,    -ٕٗ
 ,  ٕ٘ٔٓمجمة فكرية تربكية فصمية محكمة , العدد االكؿ , مايك/ ايار , صيؼ 

محمكد حسيف المرسكمي , كاقع االقتصاد المعرفي في العراؽ كاالستفادة مف تجارب    -ٕ٘
بعض البمداف اآلسيكية , مجمة الككت لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية , كمية اإلدارة كاالقتصاد 

 ,  ٕٚٔٓ, حزيراف  ٕٙ, جامعة كاسط , العدد 
ا كاستخداماتو في العممية نكر الديف زماـ , صباح سميماف , تطكر مفيـك التكنكلكجي   -ٕٙ

التعميمية , مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية , العدد الحادم عشر , جامعة محمد خيبر 
  ٖٕٔٓ, الجزائر , جكف 
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باف خميؿ ابراىيـ المكسكم , تحميؿ ازمة التخطيط في العراؽ في ظؿ التحكؿ نحك  -ٕٚ
اإلدارة كاالقتصاد جامعة  ( رسالة ماجستير مقدمة إلى كميةٖٕٔٓ_ٖٕٓٓاقتصاد السكؽ )

  ٕٙٔٓبغداد , 
, دار المسيرة , األردف, ٔمحمد الجكاىرم كآخركف . عمـ االجتماع االقتصادم ط -ٕٛ
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