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قراءة " االفرتاضية و دورها يف بناء جمتمع املعرفة اجلامعات 
 "إبستيمولوجية مفاهيمية 

 دادـإع

 بوخاري هشام  علي مهني سامي                      أسعيداني  سالمي        /د
 2جامعة اجلزائر              جامعة بسكرة                            جامعة املسيلة        

 2112/ 11 / 01تم الموافقة على النشر في             2112/ 11 /2تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الملخص 

إن التقدم الكبير الذي عرفته تكنولوجيات اإلعالم و االتصال أثر بشكل كبيرر عىرت تقردم و 

تطور الحياة البشرية في كافة المجاالت ، ال سيما قطاع التعىيم العالي و البحر  العىمري و 

ذلك الرتباطهما الوثيق بالنشاط اإلنسراني ، وعىيره فوهرور الجاتعرات االفترافرية فرفره 

ولرروجي الحرردي  ، فهررذر اتويرررة ترروفر الكييررر ترر  الميرراات الترري ال يوفر ررا التطررور التكن

التعىيم الجاتعي التقىيدي ، و التي تسرعت إلرت تطروير و تحقيرق الجرودة و النوعيرة ، و تنره 

فالوظيفة الجديدة لىجاتعة االفترافية اليوم تر ون ببناء تجتمع المعرفة تر  ورالل توليرد 

عبررر الوسررالل التقنيررة الرقميررة، فنشررر المعرفررة و إنتاجهررا و المعرفررة و المعىوتررة و بيهررا 

إدارتها بكفاءة في جميع اتنشطة المجتمعيرة يريدي إلرت تحقيرق التنميرة اإلنسرانية فري كافرة 

 . الميادي  

و نهدف ت  والل  ذر الورقة البحيية إلت تعرفرة إسرهاتات الجاتعرات االفترافرية فري    

 .بناء تجتمع المعرفة

  –تجتمررع المعرفررة   –التعىرريم االلكترونرري   –الجاتعررة االفترافررية  :المفت حيااة  الكلماا   

 .تحديات تجتمع المعرفة 

Abstract : 

Great progress defined by information and communication 

technologies can significantly impact on the progress and 

development of human life in all areas, particularly higher 

education, scientific research because of their close association 

with human activity, 

 Thus the modern technological development, imposed, the 

emergence of virtual universities, the latter provides a lot of 

features that are not provided by the traditional university 
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education, which seeks to develop and achieve quality  and from 

the new job for the Virtual University today depends on building a 

knowledge society through the production of knowledge and 

information, and their broadcasting across digital technical means, 

knowledge dissemination, production and efficient management in 

all Community activities conducive to the achievement of human 

development in all fields.  

we aim through this paper to learn the contributions of virtual 

universities in building a knowledge society. 

Key - words  : Virtual universities  - E-learning  - Knowledge 

society  - Challenges of the knowledge society 

 :مقدمة

تشررهد المجتمعررات المعاترررة تحررديات عديرردة فرفررط نفسررها عىررت طبيعررة الحيرراة فيهررا،    

وأسررىوع عمىهررا وعمررل تنوماتهررا الم تىفررة، و ترر  أبررر   ررذر التحررديات تررا تشررهدر تىررك 

 أييعررف المجتمعات تر  تقردم سرريع فري تقنيرات المعىوتاتيرة واالتصراالت الحدييرة، فىرم 

تتعرددة تر  أ مهرا  يفري تنرا   اليرومذي نشرهدر التقدم الرقمي كالر  ذا عصورالعصر ت  

اليورة الهالىة التي  دثط في تيدان تكنولوجيات اإلعالم و االتصرال والتري توجرط أويررا  

فاليورة التكنولوجية المتميىة فري تقنيرات المعىوترات (. اتنترنط)بشبكة المعىوتات الدولية 

وتر  بينهرا ... وشكل الميسسرات  واالتصاالت أسهمط في تغيير طبيعة الحياة االجتماعية

 . الميسسات التعىيمية عىت نحو جذري واتة في الدول المتقدتة

و تعد الجاتعات إ دى أ رم الميسسرات االجتماعيرة التري أ ردط التطرور التكنولروجي و    

المعرفي بها تغييرات في أبنيتها و وظالفها و أنماطها الم تىفة، نورا ت ميتها الفاعىة في 

سريما فيمرا يتعىرق بالجانرت التعىيمري و اتكراديمي، و سرعط  رذر ال مجتمع و تطورر بناء ال

اليورة الرقمية إلت إوراج الجاتعة تر  طابعهرا الكالسريكي التقىيردي ليبرر  لنرا شركال  ورر 

 .االفترافيةفرفته تحديات العولمة و الحداثة و المتميل في الجاتعة 

ت اتساسية التري تسرعت إلرت بنراء تجتمرع قرالم و قد أتبحط  ذر اتويرة إ دى الدعاتا   

عىت إنتاج المعرفرة و نشرر ا و تسرويقها و إدارتهرا بكفراءة و فاعىيرة فري جميرع النشراطات 

االجتماعية و اإلنسانية، فمهمتها اتساسية تكم  بالدرجة اتولت في تحقيق التنميرة و ذلرك 

سرا مط بشركل كبيرر فري بررو  ت  والل نشر العىوم و المعارف الم تىفة افترافيا، تما 

 .نوع  ور ت  المجتمعات يطىق عىيه بمجتمع المعرفة

و نسعت ت  والل  ذر الورقة البحيية إلت تسىيط الضروء عىرت بعرل الجوانرت المتعىقرة   

بالجاتعة االفترافية كأ د اتنماط الجديدة في التعىيم الرقمي و إسهاتاتها في بناء تجتمرع 
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كياا  : عالجهررا تتميررل فرري نوبنرراءا عىررت تررا تقرردم، فررةن اإلشرركالية الرليسررية الترري  المعرفررة،

  .؟الج مع   االفتراضية في بن ء مجتمع   المعرفة تس هم

 :ولإلجابة ع  التساؤل الرليسي العام عىينا اإلجابة ع  اتسئىة الفرعية التالية

  .تتطىبات قياتها؟ذا نقصد بالجاتعات االفترافية؟ و تا ي وصالصها و تا _1

 .تاذا نقصد بالتعىيم االلكتروني و تجتمع المعرفة؟ _2

 .تقوتات بناء تجتمع المعرفة؟ فيما تتجىت _3

بنرراء تجتمررع المعرفررة فرري  فرري اإلسررتراتيجيات الكفيىررة لىجاتعررات االفترافررية  ياترر _4

 .؟الوط  العربي

 :أهداف الدراسة

 :يكم  الهدف ت   ذر الورقة البحيية في النقاط التالية 

تسررىيط الضرروء عىررت بعررل الجوانررت المتعىقررة بالجاتعررة االفترافررية كأ ررد اتنمرراط   _أ

 . الجديدة في التعىيم الرقمي

 .في عمىية التنمية الجاتعات االفترافية ىعبهتإبرا  الدور الذي يمك  أن  _ع

 .التي تسمح ببناء تجتمع المعرفة اتتوقإبرا  الم _ج

و بنرراء  الكفيىررة بتنميررة الترري تنتهجهررا الجاتعررات االفترافررية و تقررديم اإلسررتراتيجيات _د

 .تجتمع المعرفة في الوط  العربي

 : و سيتم تعالجة الموفوع بناءا عىت المحاور اآلتية ذكر ا

 . تدول تفا يمي االفترافيةالجاتعة  :المحور األول -

 .التعىيم االلكتروني في ظل تجتمع المعرفة :الث ني المحور -

 .الج معة االفتراضية مدخل مف هيمي: المحور األول

سنحاول في  ذا المحور ت  الورقة العىمية أن نعرج عىت الجاتعة االفترافية و  

ذكر نشأتها و وصالصها و  تحاولة اإل اطة بما يدور  ولها و ذلك ت  والل

 .لقضايا التي تطر هااالتي تقوم عىيها و أ م  تتطىباتها و المقوتات

 :مفهوم الج مع   االفتراضية  -1
تعرد الجاتعررة االفترافررية أ رد أشرركال التعىرريم عر  بعررد، تقرردم وردتاتها عرر  طريررق شرربكة   

االنترنط، والفكرة المحورية في الجاتعة االفترافية االلكترونية  ي اسرت دام تكنولوجيرا 

واالتصاالت واالنترنرط لمسراعدة المتعىمري  فري الوترول ( الكمبيوتر واتة)المعىوتات 

أي وقط يشاءون، وبأي وسيىة يشاءون، وقرد يحصرىون عىرت  فيو، ونءيشاإلت أي تعىيم 

، وتررع تعرردد الفررر  (و ررو اتبىررت)تعىرريمهم ترر  تصرردر وا ررد، أو ترر  تصررادر تتعررددة 

 .تحط أطراف أتابعهم(  رفيا)والمجاالت أتاتهم يصبح العالم كىه 

تيسسررة جاتعيررة لىتعىرريم عرر  بعررد تعتمررد فرري عمىهررا عىررت  و الجاتعررات االفترافررية  رري

وتقررديم الرردعم التعىيمرري،  االنترنررط فرري توترريل المعىوتررات لىدارسرري  فرري أترراك  إقرراتتهم،
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كالتسررويق : باإلفررافة إلررت اسررت دام نفررل التكنولوجيررا لسنشررطة اتساسررية تيررل اإلدارة 

 لىمرواد التعىيميرة، وتسجيل الطالع، ودفع المصروفات الخ، واإلنتاج والتو يرع والتطروير

االستشررارة المهنيررة، وتقيرريم الطررالع  عىرريم، وتقررديم النصررح أوالمحافرررات والت وإلقرراء

 .واالتتحانات

أن الجاتعرة بمرا فيهرا تر  تحتروى وترفوف  يتعن Virtual والواقع أن كىمة افترافية   

الررخ، جمرريعهم يشرركىون قيمررة  قيقيررة ... وتكتبررات وأسرراتذة وطررالع وتجمعررات وترشرردي  

توجررودة فعررال، ولكرر  تواتررىهم يكررون ترر  وررالل شرربكة االنترنررط  يرر  يتررأل  الصرر  

االفترافرري ترر  طررالع تررو عي  تررا برري  اسررتراليا واليابرران والهنررد وسرروريا والواليررات 

دة يحضرررون تحافرررة تسررتاذ فرري بريطانيررا تعرره افترافرريا  إتررا تباشرررة ترر  وررالل المتحر

أو بيررر تباشرررة ترر  وررالل التقررديم بيررر  Synchronous Deliveryالتقررديم المترراات  

محماد ) .والمكرانتتحرري  ت   اجاي الاتران Asynchronous Delivery المتاات 

 . (161، ص 2112نبيل نوفل،

 :حوله التعريف   التي قدمت وفيم  يلي نستعرض بعض 

 رري تىررك الجاتعررة الترري ت ىرر  طالبهررا ترر   ررواجا الاترران والمكرران، ويكررون الررتعىم 

خ لاد أحماد ).والتواتل بها ت  والل التقنيات التكنولوجية الم تىفة وت  أبر  ا االنترنط

تا يفهم ت   ذا التعري  برأن الجاتعرات االفترافرية  ري ؛ (01، ص 2110بن فحوص،

التعىيم يتم بواسطته اسرت دام التكنولوجيرات الم تىفرة و التواترل عبرر اتنترنرط،  نوع ت 

بررل تعمررل عىررت ت ىرري  الطررالع ترر  واترريتي ( تترراات ) و التواتررل عبر ررا ال يكررون 

 .تقىيديالاتان و المكان و  و الذي يقوم عىيه التعىيم الجاتعي ال

لىطرررالع، وتسرررت دم تكنولوجيرررا تيسسرررة تعىيميرررة تقررردم بشررركل تباشرررر فرترررا  تعىيميرررة  -

المعىوتات واالتصاالت في تقديم المقررات والبراتج ودعم عمىيرات التعىريم والرتعىم، كمرا 

تست دتها في عمىيات أورى تيل اإلدارة، وإنتراج المرواد التعىيميرة وتو يعهرا وتوتريىها، 

الفرات ترع وفت ودتات اإلشراف واإلرشاد والتقرويم، وبالبرا  ترا تررتبط  رذر الميسسرة بتح

تقردم وردتات وعمىيرات ( الرخ.. تعىوتاتيرة وفنيرة وإعالتيرة وتكنولوجيرة)تيسسات أورى 

محمااد نبياال ) .تسرراعدة، ولكرر  دون أن تشررار  بشرركل تباشررر فرري عمىيررات التعىرريم والررتعىم

 . (161ص  نوفل،

و يفهم ت   ذا التعري  بأن الجاتعة االفترافية  ي نوع  ور ت  التعىريم يسرمح لىطرالع 

و  باسررت دام تكنولوجيررات تعينررة ذلررك فرتررا لمااولررة التعىرريم بشرركل تباشررر و طررالهمبةع

براتج و تقررات، و تعمل عىت إقاتة تحالفات أورى تر  الميسسرات لىمسرا مة و الرفرع 

  .ت  عمىيات التعىيم و التعىم

تيسسررة جاتعيررة تقرردم تعىيمررا عرر  بعررد ترر  وررالل الوسررالط اإللكترونيررة الحدييررة نترراج  -

والقنررروات  تكنولوجيرررا المعىوترررات واالتصررراالت تيرررل اإلنترنرررط، والبريرررد اإللكترونررري،
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واتقمار االتطناعية التي تست دم في نشر المحافررات والبرراتج والمقرررات وتصرميم 

وإنترراج المررواد التعىيميررة وتقيرريم الطررالع، وتنفيررذ اإلدارة الناجحررة بغررر  تحقيررق أ ررداف 

 .تحددة

 :التي تم تقديمها نستنتج بأن الجاتعة االفترافية تتميا بما يىيو ت  والل التعريفات  

 .تيسسة جاتعية تعىيمية ع  بعد_ 

 .تقدم ودتاتها لىطالع و البا يي  باست دام وسالط و تكنولوجيات تعينة_

 .ت ى  المستفيدي  تنها ت   واجا الاتان و المكان_ 

 .تقرراتها و براتجها بشكل إلكتروني_ 

 :الج مع   االفتراضية وتطوره ة أنش -2

تشير بعل الدراسات إلت أن بداية ظهور الجاتعات االفترافية كان في العقد اتويرر     

ترر  القرررن العشررري ، نتيجررة تطررور تقنيررات عديرردة كالمحادثررات المباشرررة والمرريتمرات 

 المسررموعة والمرليررة، وإنشرراء تحرراور افترافررية، وشرربكات االتصررال الحدييررة واالنترنررط

في جاتعرة نيويرور  بكىيرة  1111وبير ا،  ي  بدأ ظهور  ذا النوع ت  الجاتعات عام 

افترافية وا ردة تر  كىيرات الجاتعرة، وكانرط تجربرة تشرجعة جردا ، تمرا  ردا بالعديرد تر  

، 2112محماااد ساااعيد حمااادا ،).تيسسرررات التعىررريم العرررالي إلرررت ورررو  التجربرررة نفسرررها

 . (12ص

تيسسرررة  322يوفرررح أن  نرررا  أكيرررر تررر  2222فقرررد تررردر تقريرررر فررري أوالرررل عرررام   

 Onlineفي الواليات المتحدة و د ا  تت صصة تكرسة لىتدريت عبر االتصال المباشر

Training واليررة فرري الواليررات  33عىررت نطرراو الواليررة فرري  ، وثمررة جاتعررة افترافررية

لكىيرات المحىيرة أو كىيرات المجتمرع تر  ا (%58)اتتريكيرة، كمرا يتوقرع أن يعمرد المتحردة

Community College  إلرررت تقرررديم تقرررررات دراسرررية برررالتعىيم عررر  بعرررد ترررع  ىرررول

 . (Olsen,2000,p16-18).2222عام

أولررت  يو رر Tu Abdul Razak Universityكمررا برردأت جاتعررة تررون عبررد الررر او  

بتوسريع وترولها إلرت ا الميسسات التي تعتمد عىت االتصال عىت ال ط المباشر في تالياي

 African virtualأتررا الجاتعررة االفترافررية اتفريقيررة.البىرردان اآلسرريوية المجرراورة 

University  و الجاتعرررة االفترافرررية الفرنكوفونيرررةFrancophone virtual 

University   ،فهما رالدتان في التعىيم االفترافي في بىدان جنروع الصرحراء اتفريقيرة

برناتجرا لنيرل  66جاتعرة افترافرية فري كوريرا تقردم  18نشرأ نحرو 2222وتع  ىرول عرام

البنااا  )  .طالبرررا14882يسرررتفيد تنهرررا   ررراء  (.B.A)شرررهادة بكرررالوريول فررري الفنرررون

 . (12، ص2110الدولي،

وقد تطرور ظهرور الجاتعرات االفترافرية أو االلكترونيرة نتيجرة التطرور فري تكنولوجيرا    

م العرالي وعردم قردرة الجاتعرات التقىيديرة عىرت تىبيرة االتصاالت، وتاايد الطىت عىت التعىري

ذلرك، إفرافة إلرت تغيررر  اجرات الطرالع وتطرالبهم، و ىررول تيسسرات أوررى فري تيرردان 
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وبيررر ذلررك ترر  اتتررور الترري عجررات الجاتعررات التقىيديررة عرر  تواجهتهررا . تقررديم المعرفررة

فر ت رجرا  تر  فاست دم تىك الميسسات لتكنولوجيرا االتصراالت والمعىوترات يمكر  أن ترو

تأ و التعىيم الحالي، وذلك عر  طريرق تروفير التعىريم إلعرداد كبيررة بنفقرات أقرل، وبكفراءة 

، وأيضرا   وجودة أفضل، ولعل ذلك  و ترا دعرا بعرل الردول المتقدترة لسورذ بهرذا االتجرار

كمرا سرعط دراسرات ، بعل الدول العربية وت  بينها سروريا وبعرل دول ال ىريج العربري

 .إلت وفع تصورات إلنشاء جاتعات افترافية في بالد م وبحوط عديدة

رفررع لأكاديميررة تهرردف إلررت تررأتي   كميسسررات  يررأتي تأسرريل الجاتعررات االفترافررية    

تسرتويات التعىريم الجرراتعي العرالمي لىطرالع ترر  تكران إقراتتهم بواسررطة شربكة اإلنترنررط، 

عىرت شربكة فالقرة التطرور، وذلك ع  طريق إنشراء بيئرة تعىيميرة إلكترونيرة تتكاتىرة تعتمرد 

وتقدم تجموعة ت  الشهادات الجاتعية ت  أعرو الجاتعات العالميرة المعتررف بهرا دوليرا ، 

كما تيت  كل أنواع الدعم والمساعدة لىطالع بةشراف تجمع افترافي شبكي يضم ويررة 

  .ال براء واتساتذة الجاتعيي  في العالم

 :(ةااللكتروني)خص ئص الج معة االفتراضية -0

محمااااااااد محمااااااااد )  : تتسررررررررم الجاتعررررررررة االفترافررررررررية بعرررررررردة وصررررررررال  تنهررررررررا -

 (111،ص2111اله دي،

أن الورروف القرا رة قرد تفرر  عىرت  الوتول إلت جمهور عريل ت  الطالع ، ي  -

اإلنسرران االنتقررال ترر  بررالدر تسررباع تتعررددة، لكرر   ررذا ال يرريثر إطالقررا  عىررت الطالررت فرري 

الجاتعة االفترافية  ي  يسرتطيع تتابعرة تحصريىه العىمري تر  أي تكران وفري أي  تران 

ودترة تقردتها  دونما انقطاع ع  الدرول أو اإلرشاد وبالتالي فى  يفقد بانتقاله أيرة تيراة أو

 .الجاتعة

تواكبررة لمفررا يم النوررام العررالمي الجديررد فرري تبررادل اليقافررات وإلغرراء الحررواجا برري  الرردول  -

وعالميرررة الشرررهادات، وتحقيرررق تبررردأ الصررريغة العالميرررة وال رررروج عررر  اتطرررر اإلقىيميرررة 

 .والمحىية

الطرالع بيرر  ترسخ تفهوم التعىيم تدى الحياة، والتعىيم لىجميع، ت  والل تىبية  اجرات -

 .القادري  عىت االلتحاو بالتعىيم الرسمي النواتي

ر  التعىريم بهرا المرتعىم تر  اوتيرار وقرط ترونة جدولة أوقات الدراسة وتكانها، -  ير  يمكن

الرتعىم بمرا يتناسرت تررع ظروفره، دون التقييرد بجرداول تنتومررة وتحرددة سرىفا لىقراء أعضرراء 

تراط الوجود المتاات  لىمرتعىم ترع المعىرم فري  يئة التدريل والاتالء ،إفافة إلت عدم اش

 . أي يتم التغىت عىت عنصري الاتان والمكان -باستيناء اشتراطات التقييم -الموقع نفسه

تتواتل تع التطور العالم التكنولوجي المقدم ت  ورالل الردوول فري شرراكة المعىوترات  -

ئررة الترردريل يصررعت تررع الجاتعررات التقىيديررة، وتضررمي  تتحرردي   وررري  بيررر أعضرراء  ي

 .تواجد م بالطرو التقىيدية
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تتجررراو  الرررروتي  واإلجرررراءات الورقيرررة الممىرررة واترررة فررري نورررم القبرررول والتسرررجيل   -

 الجاتعررة االفترافررية تقرردم ورردتات القبررول والتسررجيل وف واالتتحانررات وتررنح الشررهادات،

م نحررو وسررالل الرردفع المررادي، والرردعم اتكرراديمي ترر  وررالل ترشرردي  لىطررالع يوجهررونه

اتفضررل، كمررا ترروفر لهررم سرربل االن ررراط فرري  ىقررات تفاعررل و رروار لتجمعررات أكاديميررة 

 .واسعة

سرعة وترونة عمىية تطور المنا ج والحصول الفوري عىت أ دط التعرديالت المدوىرة  -

عىيهررا، وتجرراو   رردود التقىيررد اتعمررت إلررت االبتكررار واإلبررداع ترر  وررالل النرردوات العىميررة 

 .مية في التواتل تع اتور لتقديم عمىية التعىيموالميتمرات العال

ال ىفيات االجتماعية واليقافية واالقتصادية الم تىفة تعرا، وتروال   يتواتل الطالع ذو -

 .لىتماسك والترابط والمساواة االجتماعية وتحقيق تكافي الفر  التعىيمية

 ير   جات سوو العمرل،تسا م في تأتي  القوى العاتىة المت صصة الال تة لتىبية ا تيا -

االفترافررية عمىيررة ديناتيكيررة  إن عمىيررة انتقرراء الت صصررات الترري تطر هررا الجاتعررات 

ة تتعىقة تباشرة بحاجرات سروو العمرل عموترا ، وتشرمل العديرد تر  االوتصاترات  تستمرن

تيرررل تكنولوجيرررا المعىوترررات واالتصررراالت، إدارة اتعمرررال، عىررروم الكوتبيررروتر والرررذكاء 

 ندسة الجينات الاراعيرة، تكنولوجيرا التعىريم، اإلدارة الصناعي، إدارة المرافق السيا ية، 

 -دبىرروم : التعىيميررة، و ررذر االوتصاتررات كىهررا وبير ررا العديررد تطرو ررة بمسررتويات عرردة

 . دكتورار -تاجستير  -بكالوريول 

 :الج معة االفتراضية( مقوم  )متطلب    -4

االنترنرط، ولرذلك فكرل  عىت شبكة الجاتعة االفترافية في اتسال تيسسة تعىيمية تبنية 

تا  و تطىوع لها شبكة كمبيروتر ترع أجهراة كمبيروتر تراودة بوترول كاترل باالنترنرط، 

 :كما يجت أن تتوافر لىجاتعة بيئة تتكاتىة تشتمل عىت

 . (10 -12محمد سعيد حمدا ،ص )

قادرة عىرت التعاترل ترع عردة لغرات قوتيرة عىرت أن تشرمل  onlineبوابة الكترونية  تنة  -

كحررد أدنررت الىغترري  العربيررة واإلنجىيايررة، يررتم ترر  واللهررا نشررر اإلرشررادات والتعىيمررات 

وتتابعرررة االستفسرررارات المتعىقرررة بشرررتت اتترررور اتكاديميرررة تررر  ورررالل توقرررع لىبيانرررات 

 .والمعىوتات العاتة وال اتة

حير  ي صر  توقرع لكرل قسرم أكراديمي يحتروى بيانرات ب web sitesتواقع الكترونية  -

تبوبة  ول بنية القسرم اتكاديميرة، وأسرماء أعضراء  يئرة التردريل وت صصراتهم العىميرة 

الرخ تجتمرع افترافري الكترونري يتضرم  .. وأعداد الطىبة والمنا ج والمقررات الدراسية 

لطررالع أو المتعىمرري  اتطررراف أو الفئررات المرتبطررة بررالتعىيم االفترافرري والترري تشررمل ا

أعضررراء  يئرررة التررردريل، الفنيررري  واتوصررراليون المسررراندون لهرررذا النررروع تررر  التعىررريم، 

عرر  التأكررد ترر  ترروافر وإتا ررة المررواد التكنولوجيررة، إفررافة إلررت  نولويالمسررواإلداريررون 

 .المساعدي  الذي  يقوتون بدور الجسر أو الوسيط بي  الطالع وأعضاء  يئة التدريل



 بوخاري هشام - علي مهني سامي -أسعيداني  سالمي  /د
 

 

03 

جميعا البد أن يكون بينهم تواتل وتراسل دالم، و و تا يتطىت توفير العديد تر   يالء   

 :قنوات االتصال والتراسل تيل

         E-mailالبريد االلكتروني  -

 Chat, Voice Chatودتات الت اطت  -

 Bulletin Boardلو ة اإلعالنات االلكترونية  -

 Forms, Discussion Groupsودتة الندوات والمناقشات  -

 Net Meeting Video Conferencingاالجتماعات والميتمرات  -

قواعررد بيانررات اتسررئىة واتجوبررة الترري تتعىررق بررالمواد واتسررئىة الترري تطررر  بصررورة  -

 .Frequently Asked Questionsتتكررة 

 Search Engineحر  ب  ثنالي الىغة في المواقع ت -

 .     ودتة التسجيل االلكتروني -

 .ودتة تسديد الرسوم إلكترونيا   -

يرتم تر  واللره تسرجيل  و  Electric Management Systemنورام إدارة إلكترونيرة  -

وتتابعة وإيصال كافة البيانات المطىوبة لىطىبة وتاويد الجهات المعنية بالتقرارير الدوريرة 

 . ع  تدى تحصيل الطىبة ونتالج االتتحانات، وتحديد نقاط فع  تحصيل الطالع

شرربكة اتنترنررط، توقررع ويررت، )ترروفرت جميررع المقوتررات ترر   كىمرراتررا نست ىصرره،أنه  

ق ات رداف يرتحقات عىرت الجاتعرسراعد  كىمرا( المقررات و البراتج االلكترونيرة و بير را

 . المنشودة

 :القض ي  التي تثيره  الج معة االفتراضية -1

ترا  يييرر تجموعرة تر  القضرايا تر  أبر  را (االفترافية)  االلكترونية ةالجاتعإن نوام   

 :يىي

 :البعد اإلنس ني في التعليم االفتراضي -

إن الدارل لطبيعة التعىيم والتعىم فري الجاتعرة االلكترونيرة يال ر  أن االفتقرار لىنروا ي    

الواقعيرة فرري عمىيررة التعىرريم يعتبررر أ ررم عيرروع  رذا اتسررىوع فرري التعىرريم، الررذي يحترراج فرري 

لىمسات إنسانية بي  المعىم والمتعىم، فم  الصرعت إيصرال ات اسريل عبرر  بعل ات يان

الوسررالط النصررية الفوريررة كالغضررت ترريال، ولكرر  ليسررط تسررتحيىة، ففرري التعىرريم التقىيرردي 

يرررى الطررالع بعضررهم لرربعل، ويعرررف بعضررهم الرربعل تعرفررة جيرردة، ( وجهررا لوجرره)

لتعىيم التقىيدي يعتبر وجود الطالت فري افي ويتفاعىون تع المعىم والل العمىية التعىيمية، و

قاعة الدرل  ضورا   تت لو كان تراتتا ، أترا فري التعىريم االلكترونري فرةن الطالرت الرذي 

ال يشررار  فكأنرره بيررر  افررر ولكرر  السرريال كيرر  نجعررل كررل  ررذا التعررارف  يحضررر و

والتفاعررل يحرردط عنرردتا يكررون االتصررال تقتصرررا  عىررت الررن  أو الصرروت عبررر شاشررة 

 .ت فقط ؟الحاس
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إن التفاعل اإلنساني عبر الوسالط التكنولوجية ال يحدط عىت الفور، ولك  يمكر  تسرهيل   

 دوثه، ت  والل اال تمام بالنقاش المتبرادل لإلرشرادات ، وتكرون البدايرة بةرسرال رسرالل 

برناتجه، ثم السما   تر يبية وتعريفية، وأن يكون اتستاذ ترنا  في طر  جدول أعماله و

لىطررالع بتأديررة بررراتجهم ال اتررة كررل وفررق ا تياجاترره ال اتررة تررع إتا ررة تسررا ة تعينررة 

بربعل الطرالع  ي،  ذر المسا ة إذ لم تنشرأ قرد تريد لىقضايا الش صية طيىة فترة الدراسة

، والت  لىبح  ع  طرو أورى تيل استعمال البريد االلكتروني لطر  أتور م الش صية

يشرعرون   ير  فعنردنا يفتقرد الطرالع  رذر المسرا ة ، يرةشعور بعضرهم بالو ردة واالنعاال

ا تياجاته، ولذلك البد ت  إعداد وتوفير  رذر  ي، وبأن العمىية التعىيمية ال تىب بعدم اإلشباع

 .المسا ة في بيئة التعىيم االلكتروني  تت يحقق أ دافه بكفاءة

ا  لسشر ا  االنعرااليي  والواقع أن المتتبع لواقع التعىيم االفترافي يجد أنه تناسرت جرد  

واالنطواليي ، فالش   المنعال بةتكانه الجىول أتام الحاست والتواتل ترع النرال تر  

بير تشا نات أو تشاجرات، بل إنه يكرون أ يانرا  تتابعرا  لمرا يكترت ويعرر  تر  درول 

 .بدون تشاركة

فترافرية يصربح أتا بالنسبة لسش ا  المتفتحي  أو االجتماعيي  فالتفاعل فري بيئرتهم اال  

ترعبا  ولكنرره لرريل تسرتحيال ، تن تفرراعىهم يكررون بوجررود م بري  اآلوررري ، ولررذلك فررالتعىيم 

اتفضررل لهررم  ررو التعىرريم فرري أجررواء  يررة، فهررو يعطرريهم القرردرة عىررت اتداء اتفضررل فرري 

اتجررواء الهادلررة أو البيئررات االفترافررية، ولررذا فهررم ال يجرردون تررعوبة فرري االنضررمام إلررت 

 (11ص ،2112عبد هللا بن عبد العزيز الموسى،) .الجتماعية الصاوبةالبيئات ا

وعىت الربم ت  أن ان رراط النرال فري المجتمرع بصرورة تباشررة لره فوالرد عديردة، فرةن   

، يشركو بعرل الطرالع تنره  أويحدط  أن نا  أتور تسبت القىق، فاالفطهاد الذي يمك  

بعررل المواقرر  التعىيميررة التقىيديررة بسرربت التمييررا برري  الطررالع فرري الىررون والجررنل  فرري

والدي ، يمك  أن ييثر عىت الحالة النفسرية والمااجيرة، ويايرد اإل سرال بالضرغط  بشركل 

إلررت شررعور  ييمكرر  أن ينررتج عنرره إ سررال بررال وف والقىررق وعرردم االسررتقرار تمررا يرريد

الش   بأنه دويل، وقد ينرتج عر  ذلرك أن يصربح كييرر الصرمط واالنعراال، برل ويجعىره 

وببساطة قد يتر  الطالت الدراسة تنه ت  الصرعوبة عىرت اتسرتاذ أن  قىقا وبير ترتا  ،

 .يىام الطالت برأيه وفكرر تع تىك المجموعات

عردد تر  المرداول، فرالمجتمع أن اإل سال والمشاعر تردول المجتمرع االلكترونري عبرر    

االلكترونري، أساسره اإلنسران و رذا اإلنسرران تجموعرة تر  ات اسريل والمشراعر، إذا فررةن 

التعىرريم االلكترونرري أن يهررتم  فرريات اسرريل  رري الطاقررة الكاتنررة الترري تحركرره وترر  المهررم 

 (10عبد هللا بن عبد العزيز الموسى،  ص .) اتستاذ بأ اسيل وتشاعر الطىبة

 :ة واآلم   في التعليم االفتراضيالسري -

ترر  أ ررم القضررايا المتعىقررة التعىرريم االفترافرري بررل وأكير ررا السرررية واآلترران  تعررد قضررية  

 بشررربكةإلرررت اتتررر  وتررردوالت الهرررواة والمرررولعي   قرررارتفاالفارتبطرررا بجودتررره وتصرررداقيته 
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ال وجرود لمرا  بر  االنتقادات الموجه لىتعىيم عبر االنترنرط،  ير  أنرهأاإلنترنط ، تعد ت  

يعرررف برراتت  فرري عررالم اإلنترنررط لسرربت بسرريط و ررو أن أي شرريء يررتم قفىرره يمكرر  فتحرره 

بطريقررة أو بررأورى واتتررر كىرره يتعىررق بمقرردار تررا ي صصرره الهررواة ترر  وقررط الوتررراو 

المواقع ، ولذلك فةن اتت  في اإلنترنط يعتبر قضرية تاعجرة، والمشركىة فري  رذا الصردد 

ت التعىيميررة فقررط بررل  تررت الشررركات الكبرررى الترري تمىررك ليسررط تحصررورة فرري الميسسررا

تـوارد وتقنيات ووبـرات ال  دود لها ال تسىم ت  تيل  ذر الهجمات أيضا ، تيرال ذلرك أن 

ترر   ررذر الشررركات تعرفررط إلررت نفررل النرروع ترر  الترردول بيررر المرررو  بجانررت % 62

عال   و تقردار و در ، واتتر الم ي  ف 1115تعرفها إلت  جمات تتواتىة والل عام 

الضرر الذي يمك  أن يحدثه  جوم وا د ت   ذا النوع  ي  يمكر  أن يتسربت فري تردتير 

تنووتة الشركة بأكمىهرا وفري بعرل ات يران يكرون الردتار أكيرر بكييرر بحير  يفروو قروة 

تحمل أية جاتعة أو تدرسرة عاديرة أو أي طالرت عنردتا يطرال الهجروم  اسربه اآللري ، لقرد 

ت وسرالر ا الكىيرة بماليري  الردوالرات بسربت  جروم وا رد فقرط تر  قدرت بعل الشرركا

   . ذا النوع 

إن  ررردوط  جمرررات عىرررت المواقرررع الرليسرررية فررري االنترنرررط أثررررت عىرررت التربرررويي ،    

ووفررعط فرري أذ ررانهم العديررد ترر  اتسررئىة  ررول تررأثير ذلررك عىررت  ررذا النرروع ترر  التعىرريم 

وطرر القضرايا الميرارة  رول أنرات تعرد تر  المحتروى واالتتحا وترراواتستقبال، ولرذا فران 

تن تيرل  رذر ال روقرات و ، (10ص  عبد هللا عبد العزيز الموساى،) .التعىيم االفترافي

الهجمات االلكترونية عىت المواقع الم صصة لىتعىيم االفترافي ت  شرأنه أن يريثر عىرت 

صورة الذ نية لدى المنتسبي  إلت  ذا النوع ت  التعىيم ،  ي  يعمل عىت تشويه ترورة ال

تسربت فيهرا تر  ينا يك عر  ال سرالر التري  ييثر عىت تصداقيتها، والجاتعة بالنسبة لهم ، 

 . لذا ينبغي توفير شبكة تت صصة في الحماية ت  الجرالم االلكترونية النا ية المالية،

 :التقويم واالمتح ن   -

التعىرريم عبررر اإلنترنررط ت تىرر  عرر  التعىرريم التقىيرردي ترر  ثررم يجررت أن ت تىرر  تبعررا  لررذلك    

عمىية التقويم واالتتحانات ال اتة بره، تر   ير  التركيرا عىرت وسرالل التفكيرر المنطقري 

ولرريل الحفرر ، وتحاولررة وفررع فرروابط تررارتة لضررمان أن يررتم ذلررك بطريقررة تررحيحة، 

 ن تر  أدى تتطىبرات تىرك االتتحانرات  رو الطالرت نفسره ولريل أي شر    ورر،والتأكد أ

و ري بأعرداد " لىنسرخ والىصرق"كما أن شبكة اإلنترنط تكت  بالبحوط واتوراو الجرا اة 

ال  ردود لهرا وتشركل نسرربة كبيررة تر  المررواد المنشرورة عىرت الشرربكة بأسرر ا، وعىرت  ررذا 

م ترر  اإلنترنررط بحيرر  تبرردو سررىيمة ترر  اتسررال يسررتطيع الطررالع الغررل وانتحررال بحرروثه

إذ العقبرة  نرا  ري المعىوترات  النا ية اتكاديميرة تماترا  كرأي بحر  يرتم إعردادر بكرل أتانرة،

سرهال  بردال   ترالذا والبحوط واسعة االنتشار عىت اإلنترنرط والتري يمكر  أن تروفر لىطرالع

ت  بذل الجهد واكتساع المعرفة و رذا التوجره كمفهروم يمكر  أن يردتر اتكاديميرة فري أيرة 
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تيسسة تعىيمية، فتوفر الكيير ت  المعىوتات المضىىة وال اطئة عىت شبكة اإلنترنرط تر  

شأنها إيرذاء وإلحراو الضررر باتتانرة اتكاديميرة والترأثير سرىبا  عىرت نوعيرة المعرفرة التري 

 .  ل عىيها الطالعيحص

وت  نا ية أورى يرى البعل أن االنترنط يتيح لىطالع الفرتة لكري يمتحنروا أنفسرهم   

ت اطرة أو توتر، فاالوتبارات الحالية تميل في كييرر   أيوقط، وفت جو وال ت   أيفي 

بل وقرد تولرد لردى الطالرت توقفرا سرىبيا تجرار  ت  ات يان عاتل إ باط لىكيير ت  الطالع،

عىيم كىه، أتا االتتحان المدار ذاتيا الرذي يرتم أثنراء الرتعىم عبرر االنترنرط فهرو يعرد شركال الت

ولر  يسرتدعت وطرأ ترا تأنيبرا ، ت  أشكال استكشاف الذات، جاءا ايجابيا ت  عمىيرة الرتعىم

برل سريحفا النوررام إلرت تسراعدة الطالررت عىرت التغىرت عىررت سروء فهمره، وسررتكون  قاسريا ،

وتبررار الرسررمي وتفاجرر ت أقررل، إذ أن االتتحرران الررذاتي المتنرراتي  نررا  وشررية اقررل ترر  اال

 .باستمرار سيكست كل طالت إ ساسا أفضل بأن يق  بالضبط

 :آلي   ضم   الجودة واالعتراف -

بشكل كبيرر بمعرايير  لتااتهإإن نجا  أي نوام تعىيمي وتدريبي يعتمد بشكل كبير عىت     

يأورذ  رذا اتترر أ ميرة  ياالفترافرتجرال التعىريم  يجودة تتفق عىيها تحىيا أو عالميا، وف

ن تفهروم التعىريم اإللكترونري تفهروم أو أسرىوع تعىرم ت واتة لتباعد المتعىم ع  المعىم، و

جديد نسربيا  فري العرالم العربري وبحاجرة إلرت اعتماديرة واعترراف رسرمي تر  قبرل الجهرات 

إللكترونرري وذلررك إلعطالهررا الحكوتيررة بالنسرربة لىشررهادات الممنو ررة عرر  طريررق التعىرريم ا

المصررداقية،  يرر  أن  نررا  ت رروف لرردى كييررر ترر  النررال ترر  عرردم اعتررراف الجهررات 

، فعمىيررات الم تصررة أو اعتماد ررا لىشررهادات الممنو ررة عرر  طريررق التعىرريم اإللكترونرري

االعتمرراد الموثرروو الماللررم، وكررذلك عمىيررات التقررويم، يحترراج إليهررا لىتأكيررد لىعاتررة عىررت أن 

والبراتج والشهادات التي تقدتها اتنماط  الجديدة ت  تيسسات التعىيم ع  بعرد المقررات 

عبااد هللا عبااد العزيااز ). ه تتوافررق والمواتررفات اتكاديميررة والمهنيررة المعمررول بهررا توتريغ

لررذا ينبغرري أن تقرردم  ررذر الجاتعررات تقررررات و بررراتج تتوافررق تررع ، ( 11ص الموسااى،

، أتررا فيمرا ي رر  اإلعتررراف بمررا تمنحرره ترر  ( المهنيررة اتكاديميررة و) المواترفات الدوليررة 

شهادات، تر  وجهرة نورنرا فالجهرات الحكوتيرة فري بعرل الردول العربيرة ال ترولي أ ميرة 

لهذا النمط الجديد تر  التعىريم، بعبرارة أوررى التعىريم التقىيردي القرالم عىرت التعىريم الجراتعي 

ممنو ة و ت  نوعية و جرودة المتاات ، في بعل الدول أتبح تحل شك ت  الشهادات ال

ت رجات  ذر الجاتعرات، لرذا فعمىيرات اعتمراد و الوثروو بنروع جديرد يتنرافت ترع الطريقرة 

 .التقىيدية تعت نوعا تا

إن ظهررور التعىرريم عبررر االنترنررط كتعىرريم بررال  رردود يتطىررت  رردوط تغيرررات تهمررة فرري    

تطبررق عىررت البررراتج فررمان الجررودة واالعتمرراد، فالفىسررفة والمبررادا والمواتررفات الترري 

الجاتعيررة القالمررة عىررت الحرررم واعتماد ررا، ال يمكرر  أن تسررتعمل  رري ذاتهررا لتقررويم جررودة 

وفاعىية المقررات الموفوعة عىت وطوط االتصال المباشر، وبير ا تر  نمراذج التعىريم 
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قرل أوت  المرجح أن يبذل تشديد . ع  بعد وتيغه، دون أن يجرى عىيها تعديالت أساسية

، فري  ري  )كمي الت كىية تنفردة، وتعايير انتقاء الطالرت)المدوالت التقىيدية  عىت أبعاد

 .أن اال تمام سينصت أكير عىت كفاءات المت رجي  وقدراتهم

ولعررل تمررا يايررد ترر  أ ميررة  ررذر القضررية أن البىرردان العربيررة الترري أنشررئط نوررم اعتمرراد    

قىيىة، فضال تر  أنهرا ليسرط لتصرل  accreditation & evaluation systemsوجودة 

إلررت المعىوتررات الضرررورية المتعىقررة بجررودة البررراتج اتجنبيررة ونوعيتهررا أو القرردرة عىررت 

 يأالمتابعررة الميسسررية ليكررون فرري وسررعها تال قررة اال تيررال وتتبعرره و مايررة طالبهررا ترر  

ت تطروير ولذلك يجت عىت البىدان التي ال تسرتطيع تروفير قردرا ، براتج ذات جودة تتدنية

نوم تعىوتاتها، أو التي ال تمىك أن تقوم بذلك، أن تحوت بفرترة المشراركة فري الشربكات 

 (02البن  الدولي، ص.) الم تصة باالعتماد والتقويم

و ك التررة يمكرر  القررول، أن الجاتعررة االفترافررية  رري نرروع جديررد ترر  التعىرريم الجرراتعي  

ىمنتسربي  لرديها عبرر اسرت دام لواالتصرال، تقردم وردتاتها   القالم عىت تكنولوجيات اإلعالم

وسررالط تتعررددة كالبريررد االلكترونرري، و توقررع الويررت و بير ررا، نمررط و انتشرررت ترريورا 

 .واتة في اتقطار العربية نتيجة التطور السريع لىمعىوتاتية

 .التعليم االلكتروني في ظل مجتمع المعرفة: المحور الث ني

نعرالج قضرية  ساسرة فري وقتنرا الررا   و سنحاول في  ذا المحور ت  الورقة العىمية أن  

عىرت جو ريرة  ، و تا أ دثته ت  تغييرات الرقمية عىت التعىيم  ابتأثير التكنولوجيالمتعىقة 

 أنمرراطشرركىط الترري  فرري ظررل التسررارع الر يررت لىمعىوتاتيررة و  واتررةأبنيررة المجتمعررات، 

رتبراط  رذا اتويرر ال، و نوررا  (الرقمي) جديدة ت  التعىيم و ت  بينها التعىيم االلكتروني 

 ، ثررم تجتمررع المعرفررة إلررتالتعررر  ، سررنحاول ترر  وررالل  ررذا المحررور بمجتمررع المعرفررة 

العالقة التي تربط بي  التعىيم االلكتروني وتجتمع المعرفة تحاولي  قدر اإلتكان أن  تبيان

 .بيئتنا العربية نسقط ذلك عىت

 :مجتمع المعرفة  -أوال

يعتبررر تصررطىح تجتمررع المعرفررة ترر  المصررطىحات الجديرردة، الترري ظهرررت فرري بضررون   

التحرروالت العىميررة والفكريررة والتكنولوجيررة والسياسررية، الترري برردأ يشررهد ا را رر  اإلنسررانية 

انطالقا ت  العشرية اتويرة تر  القررن المنصررم، كمصرطىحات العولمرة والسروو الحررة 

قميررة و رروار أو ترردام اليقافررات وبير ررا، وعىرررت والنوررام العررالمي الجديررد واليررورة الر

أولهما عادي، يطىق عىت جماعة ت  النال : تستوى المفهوم يت ذ  ذا المصطىح اتجا ي 

تجمع بينهم ا تماتات فكرية أو أدبية أو عىمية أو سياسية تو دة، فيتكتىون فري تجتمعرات 

ت وإنجرا ات وبيرر تعرفية تصغرة، يجمعون فيها تا توتىوا إليه ت  تعرارف وتعىوترا

أترررا ثانيهمررا، فهرررو أوسررع وأعمرررق،  يرر  يشررركل تحررورا أساسررريا لرردى العديرررد تررر  . ذلررك

وت  جهة أوررى، . والدراسات المستقبىية المت صصة اتطرو ات السياسية واالقتصادية
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يشرهد العرالم تر ىرة إعرادة اعتبرار لىيقافرة تر   اويرة اسرتراتيجيات المسرتقبل، واترة وأنن 

ية تبشنر بمستقبل جديد عىت تستوى اإلنجا  المادي والتقردم التكنولروجي، التطورات الجار

فىقررد . وتراكررا البرر  اإللكترونرري، وبررراتج التنفيررذ فرري تجرراالت اإلدارة والعمررل الرروظيفي

أتربح تصررطىح ثرورة المعىوتررات وتجتمرع المعرفررة وتجتمرع الحاسرروع وتجتمرع تررا بعررد 

 صاد المعرفة والمجتمع الرقميالصناعة وتجتمع تا بعد الحداثة، وتجتمع اقت

 . ت  المصطىحات، المميا الرليسي لحقبة تاري ية  اتة ت  تاريخ البشرية ، وبير ا 

إنن تجتمع المعرفة  و ذلك المجتمع الذي يحس  استعمال المعرفة في تسيير أتورر وفي 

لمعرفة ات اذ القرارات السىيمة والرشيدة، وكذلك  و ذلك المجتمع الذي ينتج المعىوتة 

وقد أفضط اليورة المعرفية إلت تجتمع المعرفة . وىفيات وأبعاد اتتور بم تى  أنواعها

أي عىت وبرة الموارد  ؛عىت المعارف كيروة أساسية –أساسا  –الذي أتبح يعتمد 

عبد هللا  ).تها وتعارفها وتهاراتها كأسال لىتنمية اإلنسانية الشاتىةءالبشرية وكفا

 (1 ، ص2110تركم ني، 

 :تعري  مجتمع المعرفة -1

 نررا  عرردة تعريفررات وردت فرري تعريرر  تجتمررع المعرفررة، لررذا سررنورد أبر  ررا عىررت  

 :النحو اآلتي

  :جاء في ديباجة تنومة اتتم المتحدة لىتربية و العىم و اليقافة تا يىي  

تسير اليونسركو، عبرر تناداتهرا الدالمرة بمفهروم تجتمرع المعرفرة، فري اتجرار رؤيرة كاتىرة " 

فررم  تنوررور إنمررالي وافررح يسررتوعت ( تت ىررل جميررع تجرراالت اوتصاتررها)وشرراتىة 

ويسرتند تفهروم تجتمعرات . التحوالت التي يشهد ا العالم اليوم بكل تعقيداتها و ليات عمىهرا

وتعايرا التنروع  ،وتعميم االنتفاع بالمعىوتات والمعرفرة ،المعرفة إلت تبادا  رية التعبير

فرراع بررالتعىيم الجيررد، وبررات يكتسررت اعترافررا تتاايرردا بأ ميترره وتكررافي فررر  االنت، اليقررافي

كعنصر أساسي ت  عناتر تحقيق ات داف اإلنماليرة لسلفيرة، السريما فري اإلطرار الجديرد 

. لىحوار والتعاون عىت الصرعيد الردولي الرذي وفرعته القمرة العالميرة لمجتمرع المعىوترات 

http://www.unesco.org/new/ar/ ,2017)) 
تجتمع المعرفرة بأنره ذلرك المجتمرع  (UNDP)ويُعِرف برناتج اتتم المتحدة اإلنمالي     

الذي يقوم أساسا  عىت نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفهرا بكفراءة فري جميرع تجراالت النشراط 

االقتصرراد والمجتمررع المرردني، والسياسررة، والحيرراة ال اتررة، وترروال  لترقيررة : المجتمعرري

تن  ،(11ص ،2110، برناااا مم األماااام المتحاااادة اإلنماااا ئي.)رادالحالررررة اإلنسررررانية برررراط

المعارف أتبحط ثروة أساسية في تحقيق التنمية بالمجتمعات و ال يتم ذلك إال تر  ورالل 

 .االستيمار في العنصر البشري

 :مجتمع المعرفة خص ئص -2
يسرعت تجتمرع المعرفررة إلرت تحقيررق الرفا يرة واتترر  واالسرتقرار، عبررر بنيرة اتصرراالت    

تعىوتاتية عالية لتحقيق اإلنتاجية اتعىت، عبر تحىيل المعىوتات ونمرذجتها  تقنية تي ىة و
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لتحقيق القررار اتتيرل، تمرا يمكر  تر  المنافسرة فري عرالم اليروم، ولينرتج عر  ذلرك تجتمرع 

بتكار والحكرم الرشريد، الرذي يحقرق العردل الشراتل، والرذي يقرود بردورر النمو والتطور واال

وتر   (66، ص2111عوض ح ج علاي،).إلت أ داف تجتمع المعرفة المتجددة والميالية

 : بي  ال صال  نذكر

 :االنفج ر المعرفي -

يعيل العالم انفجارا  تعرفيا  بير تسبوو، بحي  يندر أن يمر يروم أو شرهر دون أن تحمرل 

ففري تجرال . المجالت والصحافة المت صصرة أنبراء عر  اكتشرافات واوتراعرات جديردة لنا

اإللكترونيات عىت سبيل الميرال تتروالت المكتشرفات بحير  أتربح الترراكم المعرفري يتاايرد 

عنردتا  1822ويكفي أن نعررف أنره فري عرام ، شهرا   15يتضاع  كل  بمتوالية  ندسية و

ج أوروبرا ال يتجراو  ألر  عنروان سرنويا ، بينمرا يايرد المطبعة كان إنترا( بوتنبرغ)اوترع 

ت  العىماء الرذي  أنجبرتهم البشررية ورالل كاترل  )%12)وإن . اآلن ع  أل  عنوان يوتيا  

ترنهم يعمىرون فري  )%12)كما أن بالبية  يالء أي أكير تر   ،تاري ها يعيشون اآلن بيننا

راكمرط فري العقردي  اتويرري  تر  توتشير المعطيات إلت أن البشرية قد ، البىدان المتقدتة

المعررارف تقرردار تررا راكمترره طرروال  الف السررني  السررابقة الترري شرركنىط الترراريخ الحضرراري 

 . لإلنسانية

 :التس رع -

ن التغيرر فري فجرر التراريخ كران إ ي  ،  كان التغير سنة الكون وقانون الوجود اتبر 

وتر  أتيىرة  رذا التسرارع  ،تىحوظ، فةنه  اليرا  يتسرم بتاايرد سررعته باسرتمراربطيئا  وبير 

/ فبعررد أن كانررط أقصررت سرررعة لإلنسرران عنررد اوتررراع العجىررة. سررعة المواتررالت والنقررل

 1528ساعة أتربحط بعرد اكتشراف الب رار سرنة / كم22م  والي .و1622الدوالع سنة 

سراعة / كرم822قرن العشري  إلت ، ووتىط السرعة في أواور ال ساعة/ كم122 والي 

سراعة / كرم 820222في قاطرات الوسادة المغناطيسية، ثم وتىط السرعة إلت أكيرر تر  

 .بالصواريخ

أترررا عىرررت تسرررتوى نقرررل تعطيرررات الصررروت والصرررورة بواسرررطة اتنومرررة الرقميرررة 

(Digital)  ط إلت أي تكان أتررا  /كم 3120222فقد أتبح نقىها وبسرعة الضوء البالغة

 .ا  عادي

فقرد . ت  نا ية أورى تقىصط الفترة الاتنية الفاتىة بي  ظهرور الفكررة وبري  تطبيقهرا

ولم يتمك  أ د تر  وفرعها فري التطبيرق قبرل  1121ظهرت فكرة التصوير الشمسي عام 

سنة، بينما تقىصط الفتررة الفاترىة بري  االكتشراف وتطبيقره إلرت  112أي بعد  1531عام 

فري أول ومسرينات القررن العشرري ، و ري اآلن ال تتجراو   سنتي  فري  الرة الترانايسرتور

 .بضعة أشهر لمعوم اتفكار الجديدة
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 :التطور التكنولوجي -

عنرردتا نتحرردط عرر  تطبيررق اتفكررار وتحويىهررا إلررت أدوات وسررىع وورردتات فةننررا نقصررد 

والتكنولوجيررا ذات طبيعررة اقتحاتيررة وتحويىيررة، بمعنررت أنهررا تقررتحم . التقنيررة/ التكنولوجيررا

بيرر راببرة فيهرا، وذلرك تر  ورالل ترا تقدتره تر   مكانط بحاجة إليهرا أأالمجتمعات سواء 

 .سىع وودتات و اجات جديدة

أرور  سرعرا  وأترغر  جمرا  وأور   البا  تا تكون التكنولوجيا ات ردط أ سر  أداء ووب

كما أن المعرفة والمعىوتات الال تة إلنتاجهرا أكيرر  ،و نا  وأكير تقدتا  وتعقيدا  ت  سابقتها

 .كيافة وتتطىت ارتفاعا  تتاايدا  لىقدرات البشرية ت  عىماء وتطوري  وتقنيي 

 :لتكنولوجية التي شهد ا العالم في العقود اتويرةولعل ت  أ م التطورات ا

 (.أفعاف سرعة الصوت ومل)طيران تفرط الصوتية  *

 (.االستنساخ)الهندسة الجينية والتقانة الحيوية ب فاقها الواعدة *

تواد ت ىفة جديدة لرم تكر  توجرودة فري الطبيعرة كاتليراف الضرولية والبىرورات السرالىة  *

 .وتطبيقات الىيار وبير ا ،وألياف الكربون ،يلوال افيات عالية التوت

االنرردتاج برري  ثررورة االتصرراالت والكمبيرروتر تررع إتكانيررة االتصررال الىحورري الترري تسررمح  *

 .بالحوار عبر المحيطات

( الطبيعررة)واكتشررافها المتواتررل ترر  ال رراان الالنهررالي   اتاايررد إنترراج المعرفررة وتوليررد *

 .ج وتوليد السىع وال دتاتواالعتماد عىت  ذر المعرفة في إنتا

بشكل ت تصر تم اكتشراف القرواني  اتساسرية لىعىرم فري تجراالت المرادة والحيراة والعقرل  و

نواة ال ىية الحية، وتطوير الكمبيروتر اإللكترونري  شفرةت  والل تحطيم نواة الذرة، وفك 

 .قواني  عىت يد اينشتاي  و ايانبرغ ت  اكتشاف سبقهاوتا 

ذر الحقول اليالثة التي تشكل أعمدة العىم الحردي  قرد فتحرط  فاقرا  بيرر ت  الوافح أن   و

 .التقدم في المستقبل تإتكاناتسبوقة ت  

 :انهي ر الفواصل الجغرافية والتن فس في الوقت  -

أتبح التنافل في الوقط والعمل في الرات  الحقيقري فري كرل تواقرع العمرل وال ردتات 

ا تياجات المستهىكي  في جميع أنحاء العالم  رو السرمة اتبرر  التي تعمل بال توق  لتىبية 

فىرم تعرد البنرو  تغىرق أبوابهرا بعرد  ،لإلنتاج بالربم ت  الفواتل الاتنية واوتالف التوقيط

.. انتهاء ساعات العمل المحددة وكذلك المكتبات والبورترة وشرركات السريا ة والطيرران

تروفير ال ردتات والمنتجرات وأتربح النرال فري بمعنت أنه لم تعد  نا   ردود  تنيرة ل. الخ

 .تنافل تفتو  في الفاعىية والوقط

 المشرتركةيتشكل  ست تجموعة ت  المفا يم تقدم إلت إن كل تجتمع  ونتوتل ت  كلِّ تا

، وقد أدت العولمة وتكنولوجيا االتصاالت والمعىوترات إلرت تكروي  تجتمرع عرالمي يتمترع 

عرر  المجتمعررات اتورررى بمقرردار تميررا نشرراطاته  جتمررعتيتميررا أي  و بمعرفررة تشررتركة
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 أن النشراطات المعرفيرة و ينما نطىق وت  المعرفة عىرت ُتجتمرع، فهرذا يعنري ،الرليسة

 . تمعمج ي تركا التميا المطىوع في  ذا ال

بمنوررار التعىرريم العررالي، نجررد أن كررال  ترر   ةإذا نورنررا إلررت النشرراطات المعرفيررة اليالثرر و 

ي وتوليررد المعرفررة، ونشرراطات التعىرريم والترردريت ونشررر المعرفررة، نشرراطات البحرر  العىمرر

إلت ذلك أن توظي  المعرفرة،  يضاف و ،تدول في جو ر تهمات تيسسات التعىيم العالي

قرردتها نشرراطات البحرر  العىمرري، وكررذلك توظيرر  تبمعنررت توظيرر  اتفكررار الجديرردة الترري 

التردريت، تسرألة تردول فرم   رجرات نشراطات التعىريم وتميل تالمهارات المعرفية التي 

جتمررع اتورررى القالمررة عىررت متهمررات تفاعررل تيسسررات التعىرريم العررالي تررع تيسسررات ال

 . عطياتهاتتوظي  المعرفة عمىيا  واالستفادة ت  

جتمرع يتطىرع إلرت التميرا المعرفري يجرت أن يهرتم تمك  القول إن أي يانطالقا  تما سبق  و 

ن  رذر الميسسرات تقروم بتنفيرذ نشراطات تتضرم  ت ؛بشكل أسال بميسسات التعىيم العالي

سرهم أيضرا  فري نشراطات توظير  المعرفرة، تر  ورالل إترداد تكما  ،توليد المعرفة ونشر ا

يديهررا الميسسررات اتورررى باتفكررار الجديرردة والكرروادر المي ىررة، ت  ررذر النشرراطات الترري

المعرفررررة فرررري وتحفيررررا أعمالهررررا وقرررردراتها، عبررررر اتفاقيررررات تسررررعت إلررررت تفعيررررل دور 

       ( . 2 – 2، ص  2111،عف ف عبد هللا أحمد إسم عيل).المجتمع

  :آلي   تكريس مجتمـع المعرفــة  -0

 :ولكي يوت  تجتمع تا بأنه تجتمع تعرفة، ال بد ت  النور إلت المحددات اآلتية 

 يوية المنووتة، وتكون بةيجاد عالقة بي  تنووتة اكتساع المعرفة والنشاط  -

 .المجتمعي؛ ت  أجل ترقية اإلنتاجية في المجتمع

وجررود دور بررار  لىدولررة فرري دعررم تنووتررة اكتسرراع المعرفررة الترري  رري عمىيررة ت طرريط  -

 .استراتيجي يعد ت  تميم اتت  القوتي لىدولة

  .وجود عقيدة بأن المعرفة وال برة  ما المحددان الجو ريان لإلنتاجية والتنافل -

المجتمررع ترر  تنووتررة تضررم بعررل اتفررراد العررارفي  إلررت تنووتررة لقرردرة عىررت تحويررل ا -

 .تتمحور بكاتىها  ول المعرفة وتوظيفها ونشر ا في سبيل التقدم االجتماعي

 .القدرة العىمية عىت إنتاج المعرفة -

 .القدرة عىت توظي  رأل المال بكفاءة في إنتاج تعارف جديدة -

 .اإلستراتيجيةا المعىنة، وترسم ال طط وجود تيسسات تجتمعية فاعىة تحقق أ دافه -

-02، ص2110، اإلنم ئيالمتحدة برن مم األمم )  .المعرفةالمجتمع العربي وتجتمع 

00). 
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 :شروط بن ء مجتمع المعرفة -4

لك يتطىت وجود إرادة سياسية تس ر كرل ذلىحدي  ع  االنتقال إلت تجتمعات تعرفة، ف   

اإلتكانررات الماليررة والبشرررية والميسسررية ترر  أجررل  ررذا الهرردف، وذلررك بالتعرراون التررام برري  

 : الدولة والمجتمع، إن بناء تجتمع المعرفة يتطىت ثالثة أنشطة

 . إنتاج المعرفة -

 . نشر ا -

 .التعاتل تعها في  ل قضايا المجتمع -

فرةذا ب ىرط الدولرة  ،، فةنه عادة يتم في الجاتعات وفري تراكرا البحروطفأتا إنتاج المعرفة 

فررةن بنرراء تجتمررع المعرفررة  -كمررا  ررو الحررال بالنسرربة لىدولررة العربيررة -عىررت أترراك  اإلنترراج 

وإذا قمعط  رية البحر  تر  قبرل بعرل قروى المجتمرع، ترارة باسرم .  يصبح شبه تستحيل

، وبير ررا، فررةن إنترراج المعرفررة يتعيررر ويتشررورالرردي  وتررارة أورررى باسررم العررادات والتقاليررد 

ولكرري ياد ررر إنترراج المعرفررة يحترراج إلررت أن تسررتعمل نتالجرره ترر  قبررل ت تىرر  تيسسررات 

المجتمع ووصوتا  الميسسات االقتصادية، وإال تنقىت عمىية البحر  إلرت تررف عبيري ال 

  ،يسررررررهم فرررررري عمىيررررررة التنميررررررة، وتوفررررررع النتررررررالج فرررررري اتدراج وعىررررررت الرفرررررروف

معرفة ليسط فقرط نتيجرة لىبحروط، إنهرا أيضرا  نتيجرة لعمىيرات ذ نيرة يقروم بهرا الفررد لك  ال

، و ذر العمىيات الذ نيرة يجرت أن تعىرم لكرل لجعل المعىوتات التي يقرأ عنها أو يسمع بها 

فررأفراد تجتمررع المعرفررة يجررت أن . اتفررراد تنررذ طفررولتهم سررواء فرري المدرسررة أو وارجهررا

تات ويربطون فري ترا بينهرا ويحىىونهرا وينقردونها ويركبونهرا يعرفوا كي  يصنفون المعىو

ت  جديد  تت تصبح تىك المعىوترات تعرفرة يمكر  االسرتفادة تنهرا فري  رل تشراكل الفررد 

 .الحياتية اليوتية وأيضا  في بناء عالقات تحية تع اآلوري 

و  نا تكم  أ مية إرادة الدولة في تقديم تعىيم إبرداعي ورالو استكشرافي، وإرادة المجتمرع  

فرررررررررررررررررررررررررري عرررررررررررررررررررررررررردم تمارسررررررررررررررررررررررررررة ال رافررررررررررررررررررررررررررات و التقىيررررررررررررررررررررررررررد 

(2112http://www.alarabiya.net/views/,) 
أتررا نشررر المعرفررة فهررو تصررطىح عررام ينضرروي تحترره أنررواع تتعررددة ترر  الممارسررات    

واال تماتات واتشكال والوسالط ، و ي عمىية نشيطة تتناتية وتتراكمة ولدت بطبيعتهرا 

تايدا تر  الت صصرات الجديردة والتقنيرات الحدييرة ، إفرافة إلرت اليرورة العىميرة و التقنيرة 

، " السرربرنالية " بصرردور كترراع واينيربررر  1141ا بسررنة الجديرردة الترري يرريرخ لهررا نوريرر

أنه كىما كان بىد تا تتقدتا اقتصاديا وتقنيا تعىرق تقدتره تباشررة " ويقول بارودي في ذلك 

. ويفتررر  بررارودي تطابقررا برري  تسررتوى التقرردم التقنرري والنمررو االقتصررادي " بتقرردم العىررم 

(,2017/http://www.ahewar.org/debat) 
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 : أبع د مجتمع المعرفة -1

أتبح لمجتمع المعرفة أبعاد ت تىفة وتتشابكة يجت استغاللها كما ينبغي  تت ال نبقت  

  :الدولي، وت  أ م  ذر اتبعاد تا يىينعيل عىت  اتل المجتمع 

 :البعد االقتص دي -
سي إذ تعتبر المعىوتة في تجتمع المعرفة  ي السىعة أو ال دتة الرليسية والمصدر اتسا

لىقيمة المضافة ووىق فر  العمل وترشيد االقتصاد، و ذا يعني أنن المجتمع الذي ينتج 

المعىوتة ويستعمىها في ت تى  شرايي  اقتصادر ونشاطاته الم تىفة  و المجتمع الذي 

  .يستطيع أن ينافل ويفر  نفسه

 :البعد التكنولوجي - 
جيرا المعىوترات وتطبيقهرا فري ت تىر  إذ أنن تجتمع المعرفرة يعنري انتشرار وسريادة تكنولو 

و رذا يعنري  ،الرخ... تجاالت الحياة، في المصنع أو المارعرة والمكترت والمدرسرة والبيرط

فرورة اال تمام بالوسرالط اإلعالتيرة والمعىوتاتيرة وتكييفهرا وتطويعهرا  سرت الورروف 

بعرررد الموفرروعية لكرررل تجتمررع، سرررواء فيمرررا يتعىررق بالعتررراد أو البرتجيرررات، كمررا يعنررري ال

التكنولررروجي ليرررورة المعىوترررات تررروفير البنيرررة الال ترررة تررر  وسرررالل اتصرررال وتكنولوجيرررا 

 .االتصاالت وجعىها في تتناول الجميع

 :البعد االجتم عي -

إذ يعني تجتمع المعرفة سيادة درجة تعينة تر  اليقافرة المعىوتاتيرة فري المجتمرع، و يرادة  

تسررتوى الرروعي بتكنولوجيررا المعىوتررات، وأ ميررة المعىوتررة ودور ررا فرري الحيرراة اليوتيررة 

والمجتمرع  نرا تطالرت بتروفير الوسرالط والمعىوترات الضررورية تر   ير  الكرم . لإلنسان

سريطال أسرل االجتمراعي التغييرر  أنكمرا  .ة التطروير لىفرردوالكي  وتعدل التجدد وسرع

العمل نفسها، ذلك أنن العمل في أي  قل كران سريتوق  عىرت إدارة المعىوترات والتصررف 

 .بها عبر اتدتغة االتطناعية ووسالل اإلعالتية

ولذا شهدنا والدة فاعل بشري جديد  و اإلنسان الرقمي الذي ينتمري إلرت عمرال المعرفرة   

ي  يردتون الهوة بي  العمرل الرذ ني والعمرل اليردوي، إذ ال فاعىيرة فري العمرل تر  بيرر الذ

تعرفررة قواتهررا، االوتصررا ، والقرردرة عىررت قررراءة رتررو  الشاشررات، تمررا طررر  إطررارا 

 ." العمالة المعرفية" تفا يميا جديدا  و 

 :البعد الثق في -

، واال تمام بالقدرات  والمعرفةإذ يعني تجتمع المعرفة إعطاء أ مية تعتبرة لىمعىوتة  

اإلبداعية لسش ا ، وتوفير إتكانية  رية التفكير واإلبداع، والعدالة في تو يع العىم 

والمعرفة وال دتات بي  الطبقات الم تىفة في المجتمع، كما يعني نشر الوعي واليقافة 

 .في الحياة اليوتية لىفرد والميسسة والمجتمع ككل

(,2017/http://www.ahewar.org/debat) 
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وبالتالي فمجتمع المعرفة بهذر اتبعاد، يشكل سانحة تاري ية ينبغري ا تبالهرا، فقرد ترارت 

المعرفة أسال السرىطان والكسرت والجرار، كمرا أنن تجتمرع المعرفرة يضرع اإلنسران كفاعرل 

أسال، فهو تنبع اإلبداع الفكري والمعرفري والمرادي، وعضرو فاعرل يريثر ويترأثر ويبردع 

بكات التبادل والت اطت والتفاعل، فالمعادلة االقتصادية الجديردة لنفسه ولغيرر ت  والل ش

باتط ال تعتمد أساسا  عىت وفرة الموارد الطبيعية وال المالية، بل عىت المعرفرة والكفراءات 

 (2110عبد هللا التركم ني،) . والمهارات، أي عىت العىم واالبتكار والتجديد واإلبداع 

 :مقوم   مجتمع المعرفة -6
د تقوتات تجتمع المعرفة في جمىة تتنوعة ت  ال صال  والوقالع والميشرات تتحد

 :التي فضىنا إجمالها في بعدي  اثني 

يشمل تجموعة المحددات التي تشكل القاعدة اتساسية لولوج تجتمع   :األولالبعد 

 :المعرفة، وفي تقدتتها

 .مه عىت الجميعالنجاعة في التربية والتكوي  بتحسي  تستوى التعىيم وتعمي  -

 .الفعالية في البح  واالبتكار بتشجيع ثقافة البح  واإلبداع  -

 .العقالنية في الت طيط والتدبير والتسيير باعتماد  كاتة رشيدة  -

 .الحرية في الرأي والتعبير بضمان ثقافة التجديد واالوتالف  -

يعكل تجموعة ال صال  والموا ر التي أتبح تجتمع المعرفة ينفرد  و :الث نيالبعد 

 بها وفي تقدتتها تا يىي 

تاايد اعتماد وطط التنمية عىت المعرفة وتكوناتها المتنوعة، إذ تم التحول ت    -

فبعد أن تميات تر ىة  ،االقتصاد المبني عىت المادة إلت االقتصاد المبني عىت المعرفة

وتا بعد ا بالتباي  والتباعد بي  المعرفة والتكنولوجيا  ي  كانط  ذر اليورة الصناعية 

اتويرة  ي التي تقود اتولت، أتبحط تر ىة اليورة المعرفية الحالية تتميا بقيادة 

 .المعرفة لىتكنولوجيا

تعاظم دور المعرفة في فعاليات اإلنتاج وال دتات وتاايد ارتباط اإلنتاجية بالمعرفة   -

ءات االوتراع، بحي  أن المعرفة أتبحط تنتوجا وسىعة تهتم بها كبريات وبعدد برا

فمعوم الشركات العمالقة  اليا في الواليات المتحدة اتتريكية . الشركات العالمية

 .واليابان وكوريا وبير ا أتبحط تنبني عىت أسل تعرفية

تة عىت تستوى تكانة المعرفة الجيدة في كمية الصادرات والمبادالت الدولية ووا  -

  التنمية البشرية، بحي  أن أكير تالتراوي  واالتتيا ات وبالتالي دور ا المتميا في 

 ت  دول الفرد اتتريكي يعود لتكنولوجيا المعرفة  %)82(

عولمة المعرفة وترتيا ا رقميا لتسويقها عىت شكل تنتوج أو بضاعة عبر شركات  -

 ،تقدتتها شركات الهندسة والطت والعىوم والحقووتعرفية جديدة بواسطة اإلنترنط وفي 

 وتميل شركات تناعة البرتجيات تياال جيدا عىت  ذر الشركات التي يميل أ د تالكيها
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Bill Gate  أبنت رجل في العالم .( http://www.psy-

cognitive.net/vb,2017) 

  :معوق   مجتمع المعرفة -2
 :العربي نذكر بعضهاتعوقات تواجه بناء المجتمع المعرفي 

اايد تعدالت العن  في الشارع العربي ، ترافق ترع ظهرور توجرات شرديدة التطررف ت -1

 .عىت الصعيد الفكري والديني في العقل االجتماعي لىمواط  العربي

تر ل العالقات الدبىوتاسية وفع  التواتل االجتماعي واليقافي بي  الردول العربيرة - 2

 .العربيةفي ظل وجود جاتعة الدول 

االنقساتات الحاتىة في النسريج الروطني لكرل بىرد وتاايرد  الرة االبترراع الراقردة فري  -0

 .عقل المواط  العربي

ا ديراد طررول المسرافة برري  المررواط  والدولرة واتسرراع الهروة ، تمررا أثررر سرىبا  فرري  ليررات  -4

 .ات اذ القرارات السىيمة 

 .أدى لتحولنا إلت تجتمعات تستهىكة  اإلنتاجيتردي المستوى  -1

فررع  الت طرريط والتنميررة وقىررة الت صرر  بالعمررل المهنرري والتقنرري ،  يرر  كانررط  -6

، ويعرود السربت  (%2608)اليمانينرات  روالي  أواوررتعدالت العمل المهني والتقنري فري 

بية العمررل بالاراعررة والتجررارة المحىيررة ، إفررافة لقىررة نسرربة تشرراركة الفئررة الشرربا  لتركيررا

 .والنسالية 

المادية لىدول العربية في اسرتغالل تروارد الطاقرة التري تاايرد  لإليراداتاإلدارة السيئة  -2

 .الطىت عىيها تيورا  

 .والمالي في القطاعرات الحكوتيرة  اإلداريالشعور بالوىم والفقر وتفشي  الة الفساد  -2

http://www.baathparty.sy/site,2017)) 

 :التعليم االفتراضي و بن ء مجتمع المعرفة في الوطن العربي  -ث ني 

ت  ورالل ترا ترم تناولره فري المحرور اتول و فري عنصرر تجتمرع المعرفرة، أتربح لااترا  

 كيفيررة و( االفترافرري) عىينررا أن نتطرررو إلررت اتدوار الترري ييديهررا التعىرريم االلكترونرري 

تعرفة المتطىبات و اتسل التري تر  تحاولي  بذلك تسا مته في بناء تجتمعات المعرفة، 

فري الروط  العربري ، ترع تقرديم رؤيرة استشررافية فري  واللها يمكر  بنراء تجتمرع المعرفرة 

 .ذلك

 :متطلب   تطبيق نظ م التعلم االلكتروني لتحقيق أسس مجتمع المعرفة العربي -1

تنووترررة تعىيميرررة الكترونيرررة، و أيضرررا لتطوير رررا و  يرررادة فاعىيتهرررا يىرررام تررروافر  إليجررراد

 :تجموعة ت  المتطىبات يمك   صر بعضها فيما يىي

عربيررة لررتعىم االلكترونرري تنطرروي عىررت اسررتيمار التقنيررات  إسررتراتيجيةتبنرري  فرررورة -

 .الم تىفة في ترا ىهاالحديية كوسيىة أساسية في المنووتة التعىيمية 
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 إلررتتغييررر جررذري فرري بيئررة وأسرراليت التعىرريم، و ذلررك يحترراج بطبيعترره  إ ررداطفرررورة   -

 .جهود جبارة، و تصادر تادية ف مة

 يئرة  إعردادبنيرة التحيرة التري يتطىبهرا الرتعىم االلكترونري، و تتميرل فري الفررورة تروفير  -

صرراالت ترردريل تي ىررة قررادرة عىررت التفاعررل تررع تتطىبررات تكنولوجيررا المعىوتررات و االت

الرقمية، أي التعاتل بقدرة تع تتطىبات الكوتبيوتر، و اتنترنرط، و الوسرالط المتعرددة، و 

 .البريد االلكتروني

و  اإلفررادة، بمعنررت أقىمررة  ررذر اآلوررري البنرراءة ترر  تجررارع و وبرررات  اإلفررادةفرررورة  -

 .لمتطىبات الواقع العربي إوضاعها

تطبيرق الرتعىم االلكترونري داورل   لياتت    ليةالعمل عىت تنويم  يئة اعتماد عربية يعد  -

 .المجتمع العربي بتكوي  اتحاد عىمي بي  الدول العربية التي تطبق نوم التعىم االلكتروني

تفعيرل جهرود التعريرت لىبررراتج التعىيميرة الموجرودة عىررت شربكة المعىوترات، و التعريررت  -

 .جتمع العربيتهمة و أتر ال م لىتعىم االلكتروني داول الم  ليةيعد 

 :لبن ء مجتمع المعرفة العربي إجرائيةمتطلب   و آلي    -2

البد ت  وجرود العديرد تر  المتطىبرات و اآلليرات لبنراء تجتمرع تعرفرة عربري، و تر  بينهرا 

 :تايىي

رؤسراء و راء العررع و ) أن تتبنت الدول العربية عقد تريتمرات اسرتينالية لىمسريولي   -

المهتمري  بالتربيرة و التعىريم فري الروط  العربري تر  ورالل المنومرة ( الو راء الم تصري 

عربيررة تو رردة  إسررتراتيجيةبهرردف وفررع " أليسرركو" العربيررة لىتربيررة و اليقافررة و العىرروم 

تبررادل اتفكررار و التجررارع و ال برررات، و يسررا م فرري تطرروير  لتطرروير التعىرريم، تمررا يعررا 

 .التعىيم العربي، و يوسع ت  قاعدته وفق المعايير و الضوابط العالمية

تنفيذ تشروعات عربية تو ردة، و العمرل عىرت توسريع نطراو اسرت داتها، و  يرادة عردد  -

ار العربيرة، إفرافة المسا مي  فيها؛ ت  أجل تطوير العمل التربوي و التعىيمري فري اتقطر

جبريال بان حسان العريشاي، ساحر بنات خلا  ). إلت بناء أسل الو دة التعىيمية التكاتىيرة

 (210، ص2116مددين، 

بناء بنك تعىوتات وا  بالمنتج المعرفي في المجال التربوي في الوط  العربري، تمرا  -

 .يسهم في تطوير أنومة المعىوتات التربوية

اليقررافي و المعرفرري العربرري ترر  كتررت و بررراتج و أفررالم و برتجيررات و  اإلنترراج إعفرراء -

التبرادل  إعطراءتح  و تجالت و تعار  فنية تر  كرل القيرود و الرسروم الجمركيرة، و 

 .بي  الدول العربية لهذر المنتوجات أولوية عىت بير ا

يررة ؛ العرب اتقطررارتنميررة تشررروعات النشررر االلكترونرري المتبررادل و تعميمهررا فرري كررل  -

، و اإلبداعيرةواتة في الصح  و المجالت اليقافية، و تعميمها لكل االنتاجات الفكرية و 

 .العربية اتقطارتنشيط سوو الكتاع االلكتروني بي  
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تنفيررذ تشرراريع تشررتركة لتطرروير تنررا ج التعىرريم و أسرراليت الترردريت باسررت دام تكنولوجيررا  -

تسهم في تطوير أسراليت التردريل و االرتقراء برتجيات تعىيمية  إنتاجالتعىم االلكتروني و 

؛ و ذلرك لتطروير و تجويرد اتداء النروعي  بالعمىية التعىيمية و اليقافة التعىيمية االلكترونيرة

 .لىميسسات و المنووتات التربوية داول الوط  العربي

ترروفير تنررا ج و بررراتج تسرراعد فرري ترروطي  تكنولوجيررا الررتعىم االلكترونرري و تسررهم فرري  -

 .ر التعىيم، و اعتماد ا و تو يعها عىت كاتل أقطار الوط  العربيتطوي

تنفيررذ المشررروع العربرري و ترروطي  التكنولوجيررا الررتعىم االلكترونرري باسررت دام المنررا ج و  -

است دام التكنولوجيا التقنيرة المعىوتاتيرة فري كرل  إلتالبراتج الحديية و استهداف الوتول 

 .تتطىبات التنمية و الحياة اليوتية

المادية المتا ة في تعايا الحركة العىميرة، و تروفير عناترر الجرذع  اإلتكاناتاستيمار  -

اتجرور المرتفعرة و : و التري تنهرا إنتاجرهالمتنوعة و المهمة ت  ا تررام البحر  العىمري و 

التألق العىمي و االجتماعي و المالي لىمعىم في جميع المرا ل التعىيمية كوسيىة تمكنه تر  

انجا  الطمو  العىمي الذي يتوو إليه و تقدير العىم و العىماء ، و تقدير االبتكرار و تريانة 

 .المادية و المعنويةتىكيته، تا يستىاته ذلك ت  التشجيع و الترقية و الجوالا 

تنشرريط تيسسررات الترجمررة العربيررة الحكوتيررة و ات ىيررة ترر  و إلررت الىغررات الحيررة، و  -

المسررتقبىية ليسررهم كررل ذلررك بفاعىيررة فرري تحقيررق  اإلبداعيررةبرراتو  الجوانررت العىميررة و 

 .التنموية الشاتىة في الوط  العربي اإلتال ات

ع المعرفررة و التكنولوجيررة، و الررربط برري  اعتمرراد الميسسررات المعىوتاتيررة و بنرراء تجتمرر -

البح  العىمي في الميدان ت  ورالل وفرع برراتج  إنتاجا تياجات التربية و التعىيم و بي  

و تنفيرذ تنتجرات التكنولوجيرا المعىوتاتيرة فري  إنتراجو تصرميم و  إلعردادتدريبية و تعىيمية 

 .وفع وطة عربية تتكاتىة كل تستىاتات الحياة، و

العربيرة لىرتعىم االلكترونري و توسريع  و تمكري  قاعردة اسرت داته فري  ستراتيجيةاإل إعداد -

ت  ت تى  الوسالل الحديية و التجرارع  اإلفادةالتعىيم بمرا ىه و أنواعه كافة و ت  والل 

فرري بنرراء تجتمررع  اإلسررهامالعالميررة المماثىررة الناجحررة فرري العمىيررة التربويررة وترروال إلررت 

 (221العريشي، سحر بنت خل  مددين، ص جبريل بن حسن .) المعرفة

 :رؤية مستقبلية عربية لتفعيل التعليم االفتراضي في ظل مجتمع المعرفة -0

لتحقيق تجتمع المعرفة  ك ليةلكي ينجح التعىيم االفترافي و تتحقق أ دافه المرجوة تنه   

 :في بيئتنا التعىيمية العربية ينبغي توفر عدة عواتل يمك  ذكر ا عىت النحو اتتي

دوول تنا ج تعىيم الحاسوع و تكنولوجيا المعىوتات و االتصاالت و التعاتل ترع شربكة  -

ت إلر اإلنترنطفي جميع المرا ل التعىيمية، و ت فيل تعريفات االشترا  بشبكة  اإلنترنط

 .أدنت تستوى
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فرررورة اتجرررار الرردول العربيرررة إلرررت االسررتيمار فررري تررناعة تكنولوجيرررا المعىوترررات و  -

وفعه عىت رأل اتولويات االستيمارات المىحة و الفاعىرة،  االتصاالت و البرتجيات، و

 .تا يساعد عىت انتشار ثقافة عصر الحاسوع و التعاتل تع التكنولوجيا الحديية

فري  اإلسرراعية إلت إنشاء و ارات لالتصاالت و المعىوتات ت  شأنه اتجار الدول العرب -

توفير البنية اتساسية الال تة لتطروير تكنولوجيرا االتصراالت و المعىوترات و  يرادة سرعة 

 .شبكات االتصال

بناء كوادر ت  المبرتجي  الوطني  المي ىي  تأ يال عىميرا و عمىيرا عاليرا ، و المسرىحي   -

، و ذلررك ترر  أجررل وىررق و ابتكررار برتجيررات تتفررق تررع ا تياجاتنررا إسررالتيةبيقافررة عربيررة 

العقىية، و تراعي جميع ثوابتنا الدينية و الحضارية و تعكل توجهاتنا التربويرة و اليقافيرة، 

برردال ترر  االعتمرراد عىررت برتجيررات جررا اة تسررتوردة قررد ال تاللررم  اجاتنررا و ربمررا يصررعت 

ط نفسرره وىررق سرروو تنافسررية يمكرر  أن ت ىررق فرتررا تتابعررة ترريانتها تسررتقبال، و فرري الوقرر

 .اإلسالتيتسويقية لدول العالم 

إلررت تطبيررق تفهرروم الحكوتررة االلكترونيررة و الررذي أوررذ تطبيقرره  اآلناتجررار تعوررم الرردول  -

اتويرررة، ترر  شررأنه المسررا مة فرري نجررا  التعىرريم االلكترونرري،  اآلونررةيتاايررد بشرردة وررالل 

ات الحكوتية أو تعاتل الجهات و الميسسرات الحكوتيرة واتة و أن تعاتل الفرد تع الجه

لماترا و درايرة تر  قبرل كرل أفرراد إيتطىرت  -تع بعضرها الربعل ، فري فروء  رذا المفهروم

المجتمررع بكيفيررة التعاتررل تررع االنترنررط، و الترري سررتنقل عبر ررا كررل ال رردتات الحكوتيررة 

الحكوتيررة فرري عصررر  االلكترونيررة، و ترر   نررا تتكاتررل العمىيررة التعىيميررة تررع التوجيهررات

 .المعىوتات

االسررتعانة بررال براء ترر  الرردول الناتيررة، و الترري سرربقط الرردول العربيررة فرري تنفيررذ تجربررة  -

التعىيم االلكتروني،  ي  إن تىك الدول قد واجهط تشكالت و عوالرق ال توجرد فري الردول 

 .اآلالتالمنتجة لهذر التكنولوجيات و 

العربرري لالتصرراالت ، لبنرراء تواقررع عربيررة، و ات رراذ وطرروات جررادة ترر  قبررل االتحرراد  -

تحركات بحر  عربيرة، بمرا يمكر  أفرراد المجتمرع العربري تر  االطرالع بحريرة و سرهولة 

 .عىت كل تجاالت المعرفة

و تعميمها عىت جميرع المنراطق، و واترة المنراطق الناليرة  االنترنطتوسيع نطاو شبكة  -

،  ير  أن تىرك المنراطق اتكيرر ....ليقافيرةالمحروتة ت  ال دتات التعىيمية و الصرحية و ا

 اجة إلت الشربكة التري يمكر  أن تعرو  تر  ورالل تقنيرات التعىريم االلكترونري المتعرددة، 

عباد الارحمن عباد ). و ال دتات التي تيثر عىت تحصيل العىم و المعرفرة اإلتكاناتنق  

 (.20،24، ص 2116السالم ج مل، محمد عبد الرزاق إبراهيم ويح، 

 :خ تمة 

و في وتام  ذر الورقة العىميرة والمتميىرة فري الجاتعرة االفترافرية و إسرهاتاتها فري بنراء   

أن اليورة المعىوتاتية التي شهد ا  ذا العصر ، كان لها عردة  إلتتجتمع المعرفة، وىصنا 
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تأثيرات في ت تى  المجاالت ، السيما تأثيراتها عىت الجانت اتكاديمي و المعرفري ، فقرد 

سهمط الجاتعات االفترافية و بشكل كبير في تطروير تنووتاتهرا التعىيميرة الرقميرة ، و أ

التعىريم االلكترونري القرالم عىرت تجتمرع المعرفرة ، و  إلرتذلك باالنتقال ت  التعىيم التقىيردي 

تما سبق نستنج بان تيل  ذا النوع ت  التعىيم أ دط ثورة كبيررة فري انتقرال المعرفرة عبرر 

ويالية وت  واللهرا بنيرط اقتصراديات قالمرة  أربا اتبحط المعرفة سىعة تحقق و أ العالم 

 .عىت المعرفة و إدارتها تحط تسمت اقتصاد المعرفة

و في اتوير نيكد عىت فرورة تكيي  الجاتعات بما يتناست تع التطورات التكنولوجيرة 

 .بالفالدة الحاتىة لما لها ت  فوالد و تاايا تعود عىيها و عىت المجتمع  
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 :ق ئمة المراجع

 :ب للغة العربية الكتب -أ

  .تكتبة الرشد : الريا .اإللكترونيالتعىيم  تكنولوجيا التعىم و.(2224) ، مدأ ،سالم -

تجتمرع المعرفررة فرري  .(2216).سررحر ،، بنررط وىر  تررددي جبريررل ،بر   سرر  العريشري -

 .الدار المنهجية لىنشر و التو يع :نعما ،العالم العربي

الردار  :القرا رة .التعىيم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنط .(2228) .تحمد ،تحمد الهادي -

  .الىبنانيةالمصرية 

 :المؤتمرا  و الملتقي   العلمية -ب

التعىرريم .(2226) .تحمررد عبررد الررر او ،إبرررا يم ويررح ،عبررد الررر م  عبررد السررالم جاتررل، -

المرريتمر و المعررر  الرردولي  .لتحقيررق تجتمررع المعرفررة دراسررة تحىيىيررة ك ليررةااللكترونرري 

 -11 .مركررا التعىرريم االلكترونرريب فرري البحررري  المنعقررد اتول لمراكررا التعىرريم االلكترونرري

 .أفريل 11

 .وصالصره .تفهوتره .التعىريم اإللكترونري .(2222) .عبد هللا بر  عبرد العايرا ،الموست -

 11-16 .جاتعة المىرك سرعودب في السعودية المنعقد ندوة تدرسة المستقبل .عوالقه .فوالدر

   .أوت

الررتعىم االلكترونري فري تجتمرع المعرفرة ترر   .(2212) .عفراف عبرد هللا ،أ مرد إسرماعيل -

دور الرتعىم االلكترونري فري تعايرا تجتمعرات " لمريتمر الردولي اليالر  ا .تنوور إسرالتين 

  .أفريل 5- 6 .البحري المنعقد في  المعرفة

العربية في تجال التعىيم اإللكترونري  التجارع الدولية و .(2221) .تحمد سعيد ، مدان -

تتطىبرات الجرودة  .المعرفرةالتعىريم عر  بعرد و تجتمرع  "الميتمر السنوي اليال   .الجاتعي

  في تصر "التعىيم المفتو   –واستراتيجيات التطوير 

  .جاتعة عي  شملب و المنعقد 

 :المجال  و الدوري   العلمية  - ج

ظررل  فرري العرراليالعالميررة لىتعىرريم  االتجا رراتبعررل  .(2223) .والررد أ مررد ،برر  فحررو  -

 .العدد اليات  .تجىة التربية .العولمة

 تنووتة تجتمع المعرفة ودور ا في الحوكمة الراشردة و .(2228) .عو   اج عىي، -

  . يئة اتعمال الفكرية. 13العدد الديمقراطية وتحقيق اتت  الشاتل، تجىة أفكار جديدة، 

المجىرة  .الجاتعرة والمجتمرع فري القررن الحرادي والعشرري  .(2222) .تحمد نبيل ،نوفل -

المنومرة العربيرة لىتربيرة واليقافرة  .العردد اتول .المجىرد اليراني والعشرري  .العربية لىتربية

 .والعىوم

 :التق رير -د

التحرديات الجديردة التري تواجره التعىريم  .بنراء تجتمعرات المعرفرة (.2223.)البنك الردولي -

 .القا رة ،تركا تعىوتات قراء الشرو اتوسط .العالي 
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  .تقرير التنمية اإلنسانية العربية (.2223.)برناتج اتتم المتحدة اإلنمالي -

  .تقرير التنمية اإلنسانية العربية (.2221.) اإلنماليالمتحدة  اتتمبرناتج  -

 :الكتب اإلنجليزية_ ه

- J, Olsen. 2000. “Is Virtual Education for Real?” Technologyia. 

 :المواقع اإللكترونية -ه

- http://www.psy-cognitive.net/vb/t1031.html 17/04/2017 h 16.18 

- http://www.baathparty.sy/site/arabic/index.php?no%20=44& 

h17/04/2017 h 18.30 

- http://www.alarabiya.net/views/2009/11/01/89841.html  

  h 17/04/2017 h 12.30 

- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26673 

17/04/2017 h 12.48 

- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162255  

17/04/2017 h 12.18 

- http://www.unesco.org/new/ar/unesco/themes/ communication-

information/ci/ 17/04/2017 h 10.54 

 تنشرور تقرال .تجتمع المعرفة وتحدياته فري العرالم العربري (.2221.)هللا عبد تركماني، -

                         .لالطررررررالع .2221سررررربتمبر  2: بترررررراريخ .2882العررررردد  .بموقرررررع الحررررروار المتمرررررردن

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162255 

تقال تنشور في . العولمة وتطورات العالم المعاتر (.2213.)عبد هللا ،تركماني _

 21: تم اإلطالع عىيها يوم .2221فيفري  1 .2882العدد  .الحوار المتمدن توقع

 .لالطالع .2213سبتمبر 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162255       
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