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Abstract: 

 

لبدث ئلي وي٘ جهىع م٣ترح لضوع الجامٗت في بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت يهضٝ ا

ت في يىء الٗهغ  جخمثل فى أن وجىنل البدث ئلى هخاةج هظا إلاىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

مٟهىم ال٣ٗلُت الٗغبُت لم ًخم جضاوله بك٩ل ٦بحر صازل ال٨خاباث الٗغبُت أو صازل 

ت ومُُٗاث الٗهغ ، اإلاإؾؿاث الجامُٗت، واإلاخدب٘ لها  ًجضها تهخ م باؾخحراص اإلاٗٞغ

صون اإلاكاع٦ت في ئهخاحها أو جىمُتها، ٦ما أنها حٗاوى مً الٗضًض مً ألاػماث جغجب ٖليها 

تراب والالمباالة.  الكٗىع بااٚل

ت وا٢خهاصًاتها ٖباعة ًٖ خ٣ل مٗغفي مً خُث اإلاٟهىم  ٦ما أن اإلاٗٞغ

ت التى ًم٨ً مً زاللها اجه اإلاخىٖى الىنى٫ ئلى جغار مٗغفي ٣ًىم ٖلى  والٟلؿٟت وهٍٓغ

اؾخسضام مُُٗاث الٗهغ الغ٢مي بهضٝ جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت اإلاؿخضامت؛ مما 

ؿهم في بىاء ٣ٖلُت ٖغبُت مؿدىحره بمخُلباث الٗهغ الغ٢مي، مً زال٫ الجامٗت إلاا  ٌُ

ت مً هاخُت، واإلاؿاهمت  ت في ْل ا٢خهاص اإلاٗٞغ ُت ٢ٍى جمل٨ه مً بيُت أؾاؾُت مٗٞغ

 خغ٦ت الخىمُت اإلاؿخضامت. في

٣ًضم البدث جهىع م٣ترح لضوع الجامٗت في بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت لظل٪ 

ت في يىء مخُلباث الٗهغ الغ٢مي  . ال٣اصعة ٖلى مىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ت ؛ ال٣ٗلُت الٗغبُت  الهلماث املفخاحيت:  .الٗهغ الغ٢مي؛  ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ
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The research aims to develop a proposed perception of the 

university’s role in building the Arab mentality to keep pace with knowledge 

economics in the light of the digital age, by identifying: the conceptual 

framework of knowledge economies, and the most important features of the 

Arab mentality, while defining this perception and how to apply it. The current 

research used the descriptive approach, as it was limited to highlighting the 

university’s role in rebuilding the Arab mentality, and its implications for the 

contemporary reality of the outputs of these universities. The research will 

focus on analyzing the Arab mentality, the economics of knowledge and the 

digital age.  

The research concluded that the concept of the Arab mentality has not 

been widely circulated within Arab writings or within university institutions, 

and those who follow it find that it is interested in importing knowledge and 

the data of the age, without participating in its production or development, and 

it suffers from many crises resulting in a feeling of alienation. And indifference.  

Also, knowledge and its economics is a field of knowledge in terms of 

concept, philosophy and its various theories through which it is possible to 

access a knowledge heritage based on using the data of the digital age in order 

to achieve sustainable competitive advantage. This contributes to building an 

Arab mentality enlightened by the requirements of the digital age, through the 

university, because of its strong knowledge infrastructure in light of the 

knowledge economy on the one hand, and to contribute to the sustainable 

development movement. Therefore, the research presents a proposed 

conception of the university’s role in building the Arab mindset capable of 

keeping pace with knowledge economies in light of the requirements of the 

digital age.  

Key Words: The Arab Mind; Knowledge economics; the digital age. 
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 قذمت:م

ُت في ئن ما  حكهضه اإلاجخمٗاث الٗاإلاُت في آلاوهت ألازحرة مً جُىع وزىعة مٗٞغ

ت وي٘ مإؾؿاتها الخٗلُمُت أمام الٗضًض مً  مجالي الٗهغ الغ٢مي وا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ؾُما وأن هظًً اإلاجالحن لهما صوع بىاء وعةِس ي ٦مدغ٥ٍ ألؾالُب وهٓم الخدضًاث ال 

الخسُُِ والٗمل في حىاهب الخُاة الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والث٣اُٞت 

ت  .والتربٍى

ٗض اإلاجا٫ الخٗلُمي والتربىي مً أ٦ثر الجىاهب اإلاجخمُٗت جأزًغا بخل٪ اإلاخٛحراث  َو

ت ط اتها ٦ماصة حٗلُمُت، باالياٞت ئلى اعجباَها بؿاةغ مسغحاث والتى عبما جغح٘ ئلى اإلاٗٞغ

ؿُت أو ما ًخهل بها بخ٨ىىلىحُا  الٗلمُت الخٗلُمُت وما ًغجبِ بها مً مماعؾاث جضَع

ت جمثل واخًضا مً أهم  الخٗلُم ٦خُب٣ُاث ٖملُت إلاٗاٝع مدضصة، ولظا أنبدذ اإلاٗٞغ

ت  الٗىامل ؤلاهخاحُت طاث ال٨ٟاءة الٗالُت، ألامغ الظي ًجٗل الخىحه هدى مجخم٘ اإلاٗٞغ

ا بل والؿعي لخد٣ُ٣ها )
ً
ا ولِـ جٞغ ( مً Druker,2005,P28وا٢خهاصًاتها أمًغا يغوعًٍ

ت باٖضاص وجأهُل الٗىهغ البكغي زانه في ْل ماهى  حاهب جل٪ اإلاإؾؿاث اإلاىَى

ت والٗهغ  ت في مجا٫ ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ مخٗاٝع ٖلُه مً جٟاٖل جل٪ الٗىانغ البكٍغ

٢مي، ٞهى طل٪ الٗىهغ مخٗضص اإلاهاعاث، ال٣اصع ٖلى الخٗلم بك٩ل مؿخمغ، مما ًخُلب الغ 

ت الخ٠ُ٨ م٘ جل٪ اإلاخٛحراث الىاججت ًٖ هظا الخُىع والتى جإزغ بك٩ل ملمىؽ في  ؾٖغ

ا، وفى ٖاصاث وج٣الُض اإلاجخم٘  ًُ ا وؾُاؾ ًً ا وا٢خهاص ًُ ا واحخماٖ ًُ ٧اٞت حىاهب الخُاة ز٣اٞ

 الظي ًيخمي ئلُه.  

ل٪ الٗىهغ البكغي الظي ٞغى ٖلُه الٗضًض مً الخدضًاث والخُىعاث التى ط

حؿخىحب أن ٩ًىن هىا٥ حهاث حؿعى ئلى ئٖاصة جأهُل وبىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت ٦مؿألت 

في ٚاًت ألاهمُت؛ زانت بٗض الاهخ٣اصاث الٗضًضة التى وحهذ له، و٢ض ونل ألامغ لىؾم 

ث ئلُت ئخضي الضعاؾاث)ًىوـ، بيُت ال٣ٗل الٗغبي بالخسل٠ وهظا ما أقاع 

( في صعاؾخه ٢ام باحغائها ٖلى َالب حامٗت 3،م2002( ٦ما أ٦ضه واَٟه)49،م2004

ذ ئلى أن الٗضًض مً أٞغاص الُٗىت ًإمىىن بالسخغ والكٗىطة والخغاٞاث، وأن  ال٩ٍى
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اث ؤلاهار هم أ٦ثر جأزًغا وئًماًها باإلاٗخ٣ضاث الخغاُٞت مً الظ٧ىع، بل وجىدكغ في اإلاداٞٓ

 واإلاضن والؾُما خى٫ الٗانمت.

ا حٗلهم مهمكحن مً ٢بل   ًُ ٦ما أن الث٣ت اإلاُل٣ت والغيا بما هى مىعور ز٣اٞ

ش والخًاعة  اإلاجخم٘ الضولي، بل ونل ألامغ ئلى هٓغة الٗالم ئليهم بأنهم بالص آلازاع  والخاٍع

ن الٗغبي فى ال٣ضًمت، ومهبِ الضًاهاث و بالص الىِٟ، مما ٧ان له اإلاغصوص ٖلى ألاوؿا

الاه٨ٟاء واإلادىع خى٫ الظاث والكٗىع بالالمباالة وأهه ٚحر مبضٕ، و٢ض جى٠٢ ال٣ٗل 

 البكغي ًٖ ال٣ُام بمهامه ؤلاًجابُت ججاه الظاث واإلاجخم٘ الظي ٌِٗل به

جل٪ الاهخ٣اصاث التى صٞٗذ الٗضًض مً الباخثحن لضعاؾتها، والؿعي ئلى ئًجاص 

اصة بىاء جل٪ ال٣ٗلُت الٗغبُت؛ ل٩ى ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الخلى٫ والخهىعاث اإلا٣ترخت إٖل

ت والٗهغ الغ٢مي.   مىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

طل٪ الٗهغ الظي ًمخاػ بؿُُغة الىؾاةل الغ٢مُت الخضًثت ٖلى ٚحرهاا فاي مجاا٫ 

الاجهاااااا٫ ومٗالجااااات وجبااااااص٫ اإلاٗلىمااااااث، ٞهاااااى هخااااااج لالهاااااضماج الخااااااصر باااااحن ْااااااهغحي جٟجاااااغ 

ات اإلاٗلىماث وزىعة الاجه ا٫  الاظي قاهض زاىعة ع٢مُات أخاضزذ الٗضًاض ماً الخٛحاراث الجظٍع

( خُاااث حٗاااغى الكاااباب للٗضًاااض ماااً 275،م2012فاااي أؾاااالُب الخُااااة اإلاسخلٟااات )الُااااتي،

تااااراب الخاااااص، و٢ااااض جخاؾااااب٤ جلاااا٪ الىؾاااااةل  اإلاًااااامحن والٗاااااصاث والخ٣الُااااض اإلاخىا٢ًاااات والٚا

ت إلعيااااااااااااااااااااااااااء الكاااااااااااااااااااااااااباب واحخاااااااااااااااااااااااااظابهم لهاااااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااااااأي ناااااااااااااااااااااااااىعة ٧اهذ) باااااااااااااااااااااااااضوي، الٗهاااااااااااااااااااااااااٍغ

بااااااتهم وج٨ٟحاااااارهم والتااااااى ٧اااااان لهااااااا الخاااااأزحر الؿاااااال ي فااااااي 224،م2019ومدماااااض، ا لٚغ ًٖ ( اقاااااابا

ً وبىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت.  ج٩ٍى

ت  وجغي الضعاؾت أهه مهما ازخلٟذ الغؤي وحٗضصث ججاه ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ا ٞغيخ ًُ ه والٗهغ الغ٢مي، ٞان ألامغ الًىحض به ازخالٝ وال حضا٫ خىله؛ ل٩ىهه أمًغا وا٢ٗ

جل٪ الخدضًاث واإلاخٛحراث زانت في ْل الاهٟخاح الًٟاتي وػوا٫ الخىاحؼ والخضوص 

حرها، وحك٨ُل مجخم٘ ٖالمي ًٟغى ٢ُم ومٗاًحر احخماُٖت  الث٣اُٞت والاحخماُٖت ٚو

ت والخ٣ضم  وز٣اُٞت وجىاٞؿُت وعبدُت، باإلياٞت ئلى ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ في مجا٫ اإلاٗٞغ

إلاىٓىمت الخٗلُمُت ب٩اٞت مإؾؿاتها وفي م٣ضمتها الجامٗت الغ٢مي، مما ٌؿخىحب ئنالح ا
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ت حٗخلى ٢مت الهغم الخٗلُمي مُالبت بضوع ا٦ثر ٞاٖلُت في بىاء ال٣ٗل  ٦مإؾؿت جغبٍى

ت والٗهغ الغ٢مي.  الٗغبي إلاىا٦بت جل٪ الخدضًاث والخٗامل م٘ ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ُمُت باإلاغخلت وجأؾًِؿا ٖلى ماؾب٤ ٞاهه مً اإلاالخٔ ي٠ٗ اإلاىٓىمت الخٗل

م مً الجهىص اإلابظولت مً حاهب  الجامُٗت ٖلى مىا٦بت الخدىالث الٗاإلاُت ٖلى الٚغ

غ اإلاىٓىمت الخٗلُمُت ٖامت والجامُٗت ٖلى وحه  الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت لخٍُى

ت والٗهغ الغ٢مي، ئال  الخدضًض، وجدضًث بيُت ال٣ٗل الٗغبي إلاىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

غ البى٪  ( أقاع ئلى وحىص ٞجىاث بحن ما خ٣٣خه ألاهٓمت 2008الضولي ٖام )أن ج٣ٍغ

ً الٗغبي، وبحن ما جدخاحه اإلاى٣ُت لخد٤ُ٣ أهضاٞها ؤلاهماةُت الخالُت  الخٗلُمُت في الَى

غ البى٪ الضولي بالخٗاون م٘ 318-317،م م2015واإلاؿخ٣بلُت )هُاػ، ( ٦ما أقاع ج٣ٍغ

( ئلى أن الاهسغاٍ في همىطج ا٢خهاص 2013اٞت )اإلاىٓمت ؤلاؾالمُت للتربُت والٗلىم والث٣

ت ًخُلب مً الضو٫ الٗغبُت الٗمل ٖلى جىُٟظ ئنالخاث ٖضًضة وعةِؿت في  اإلاٗٞغ

حر أًض ٖاملت طاث مهاعاٍث ٖالُت، والٗمل ٖلى جدؿحن  مسخل٠ ال٣ُاٖاث مً أهمها  جٞى

ٗلىماث ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع والبدث، باالياٞت ئلى جىؾُ٘ هُا١ ج٨ىىلىحُا اإلا

( وهظا ما ؾٗذ ئلُه الضو٫ الٗغبُت 2015والاجهاالث وجُب٣ُاتها اإلاسخلٟت)عمًان،

ت ئال أن هخاةج الضعاؾاث  بهضٝ صٖم اإلاىٓىمت الخٗلُمُت لخضُٖم مخُلباث ا٢خهاص اإلاٗٞغ

 أقاعث ئلى ي٠ٗ صوعه واهه حاء صون اإلاؿخىي اإلاُلىب.

٣اصاث اإلاىحهت لها ناع ئٖاصة وبىاًء ٖلى طل٪ ٞان ال٣ٗلُت الٗغبُت في ْل الاهخ

ا  ت والٗهغ الغ٢مي أمًغا يغوعًٍ ٣ت حؿهم في مىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ نها بٍُغ بىاؤها وج٩ٍى

 ٞغى ٖلى الجامٗاث  ال٣ُام بأصواع أ٦ثر ٞاٖلُت.

 حساؤالث البحث:

 واؾخجابت لهظا جخمثل مك٩لت البدث الخالي في الدؿاؤ٫ الغةِـ الخالي: 

ملوالبت اقخصادًاث  في بىاء العقليت العربيتالجامعت  ذور الخصور املقترح لما

 في ضوء العصر الرقمي؟  املعرفت

خٟٕغ مً هظا الدؿاؤ٫ الدؿاؤالث الخالُت:  ٍو
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ت ؟ - اع اإلاٟاهُمي ال٢خهاصًاث اإلاٗٞغ  ما ؤلَا

 ما أهم مالمذ ال٣ٗلُت الٗغبُت ؟ -

ات ما الخهىع اإلا٣ترح لضوع الجامٗت في بىااء ال٣ٗلُات الٗغبُات إلاىا - ٦بات ا٢خهااصًاث اإلاٗٞغ

 في يىء الٗهغ الغ٢مي؟

 أهذاف البحث:

 في بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُتيهضٝ البدث الخالى ئلى الخٗٝغ ٖلى صوع الجامٗت 

ت  في يىء الٗهغ الغ٢مي، وطل٪ مً زال٫: إلاىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ت. - اع اإلاٟاهُمي ال٢خهاصًاث اإلاٗٞغ  الخٗٝغ ٖلى ؤلَا

 ل٣ٗلُت الٗغبُت.الخٗٝغ ٖلى أهم مالمذ ا -

جدضًاااض الخهاااىع اإلا٣تااارح لااااضوع الجامٗااات فاااي بىااااء ال٣ٗلُاااات الٗغبُااات إلاىا٦بااات ا٢خهاااااصًاث  -

ت في يىء الٗهغ الغ٢مي.  اإلاٗٞغ

 أهميت البحث:

ج٨مً أهمُت البدث في أهمُت اإلاىيٕى طاجه الظي ًدىاوله أال وهى: صوع الجامٗت 

ت في يىء الٗهغ الغ٢مي، والظي  فى بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت إلاىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ًخُلب اؾدُٗاب َالب الجامٗت للمهاعاث الالػمت واإلاٗاٝع التى جم٨نهم مً اإلاؿاهمت 

ت إلاا  مثل هظا البدث ئياٞت ٖلمُت للم٨خبت التربٍى ا، ٍو ًُ الٟاٖلت في جىمُت اإلاجخم٘ مٗٞغ

اث ٣ًضمه مً هخاةج وجىنُاث وم٣ترخاث ٢ض حك٩ل ه٣ُت اهُال١ للٗضًض مً الضعاؾ

ت في ْل  م٨نها اإلاؿاهمت في بىاء ال٣ٗل الٗغبي، ومىا٦بت ٖهغ ا٢خهاص اإلاٗٞغ ًُ التى 

غ للخٗلُم الجامعي  الٗهغ الغ٢مي، ٦ما أنها جُٟض الجهاث اإلاؿإولت ًٖ الخسُُِ والخٍُى

لدصخُو وا٢ٗه والٗمل ٖلى وي٘ الخُِ الالػمت لالعج٣اء به لل٣ُام بضوعه للمؿاهمت 

 الٗغبي.   في بىاء وحك٨ُل ال٣ٗل

 مىهج البحث:

٣ت جىاولها وما ٌؿخسضم ٞيها مً مىاهج  ئن َبُٗت اإلاك٩لت هي التي جدضص ٍَغ

ا ٖلى اإلاىهج الىنٟي؛ ألهه بدثُات مالةمت، لظا ؾٝى ٌؿحر البدث في زُىاجه مٗخمًض 
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ت ٍاإلاىهج الظي ًخالءم م٘ َبُٗت هظا البدث، وطل٪ للخٗٝغ ٖلى الخىحهاث ال٨ٟغ 

 باإلياٞت ئلى ئل٣اء الًىء ٖلى ،مالمدهاأهم و ، ل٣ٗلُت الٗغبُتاإلاٟهىم  تالخا٦م

ت في يىء الٗهغ الغ٢مي   مً زال٫ صعاؾت وجدلُل وا٢ٗها الخالىا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

 صوع الجامٗت في بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت.لخدضًض  بخهىع م٣ترحللخغوج 

 مصطلحاث البحث:

 العقليت العربيت:

ا بأنها: ًُ ها الباخث ئحغاة ٧ل ما جدمله مً أعاء وأ٩ٞاع وجهىعاث ومكاٖغ  ٌٗٞغ

ج٩ىهذ بٟٗل قٗىعي أو ٚحر قٗىعي، وحك٩ل الصخهُت الٗغبُت بُابٗها الٟغصي أو 

الجماعي ٨ًٞغا ومىهًجا صون الىٓغ ئلى البيُت الث٣اُٞت للمجخم٘ ؾىاء ٧اهذ أنُلت أو 

 بُت وجغازه الث٣افي. مؿخىعصة، ل٩ىنها جغ٦ؼ ٖلى جٟاٖالجه الؿلى٦ُت ججاه طاجه وأمخه الٗغ 

 اقخصادًاث املعرفت:

غ٦ؼ ٖلى ؤلاوؿان ٦ٗامل  ًُ ا : بأهه طل٪ الا٢خهاص الظي  ًُ ه الباخث ئحغاة ٌٗٞغ

عةِـ فى جىلُض اإلاٗاٝع وئهخاج ألا٩ٞاع الجضًضة وجباصلها، والٗمل ٖلى جىمُتها بك٩ل 

ُٟها فى مجاالث الخُاة اإلاسخلٟت، وئصاعته ٣ت مؿخمغ، واؾدثماعها، وخؿً جْى ا بٍُغ

 حؿهم فى وكغها وئزغاء ال٣ٗل البكغي.

 العصر الرقمي:

ا بأهه: الٗهغ الظي ًم٨ً مً زالله وكغ  ًُ ٌٗٝغ الباخث الٗهغ الغ٢مي ئحغاة

لها ئلى نىع  وأق٩ا٫  ٣ت ٖالُت الض٢ت والجىصة وجدٍى ت وجضاولها بٗض ئهخاحها بٍُغ اإلاٗٞغ

٣ت ع٢مُت بً ألاٞغاص ٖبر ج٣ىُاث ع٢مُت جخًمً اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع التى ًغاص وكغها ب ٍُغ

ئل٨تروهُت صازل بِئت اٞترايُت ًخٟاٖل صازلها ألاٞغاص مً مسخل٠ الث٣اٞاث 

 واإلاجخمٗاث.
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 حذود البحث:

٣ًخهغ البدث الخالى ٖلى ئبغاػ صوع الجامٗت في ئٖاصة بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت 

ت في يىء الٗهغ الغ٢مي، واو٩ٗاؾات ها ٖلى الىا٢٘ اإلاٗانغ إلاىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

لهظه اإلاسغحاث فى جل٪ الجامٗاث، وؾٝى ًغ٦ؼ البدث الخالي ٖلى  جدلُل ال٣ٗلُت 

ت والٗهغ الغ٢مي.  الٗغبُت، وا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

 :السابقت الذراساث

ت، ولم ًجض صعاؾت واخضة  ل٣ض اَل٘ الباخث ٖلى الٗضًض مً ألاصبُاث التربٍى

ت، والٗهغ الغ٢مي، ئال أن اإلاداوالث ٢امذ بضعاؾت ال٣ٗلُت الٗغبُت وا٢ خهاصًاث اإلاٗٞغ

 التي الضعاؾاث بٌٗ ٖغى ؾِخمجل٪ لم جم٨ىه ئال بدىاو٫ صعاؾاث حاءث مىٟغصة ؛ لظا 

 البدث الخالى ٖلى الىدى الخالي : بمىيٕى ٖال٢ت اله

(. بعىوان " حعسيس الصحت فى العصر 0202) شليغمجاءث دراست وعيمي، 

صوع الخ٣ىُاث الغ٢مُت الخضًثت  بهذف حسليط الضوء على الرقمي: هظرة هقذًت" 

ىاةض ؼ الصخت، زانت وأن  اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا  ٞو اًت الصخُت وحٍٗؼ فى مجا٫ الٖغ

ش الخُىع الخانل ٢ض أُٖى لإلوؿان الخحر فى الخىانل أ٦ثر مً أي ٞترة ؾاب٣ت  في جاٍع

ت ت. ئال هىا٥ مجمٖى لثىعة الغ٢مُت فى هظا مً الٗىامل التى جدض مً حجم ا البكٍغ

وزلهذ اإلاجا٫، ولخد٤ُ٣ أهضاٝ الضعاؾت اؾخسضمذ اإلاىهج الىنٟي الخدلُل، 

ض مً البدىر مً أحل البدث فى جل٪ آلازاع، ويغوعة الضعاؾت ئلى يغوعي ج٨غ  َـ اإلاٍؼ

ؼ الصخت فى الٗهغ  الخٗم٤ فى صعاؾت جل٪ الخدضًاث التى جىاحه اإلاجا٫ الُ ي وحٍٗؼ

 الغ٢مي.

(. بعىوان "واقع دور معلماث املرحلت الثاهويت في 0202ست هياز )دراوجاءث 

بهضٝ  جصور مقترح". : جىميت الجاهب العقلي للطالباث ملوالبت عصر اقخصاد املعرفت

اات ٞااي جىمُاات الجاهااب ال٣ٗلااي للُالبااث ئلى  اات وا٢اا٘ صوع مٗلماااث اإلاغخلاات الثاهٍى مٗٞغ

ات بمضًىات حاضة، إلاىا٦بات ٖهاغ ا٢خهااص اإلاٗ ات مًا وحهات هٓاغ َالبااث اإلاغخلات الثاهٍى ٞغ

 لالعج٣اءواإلاٗى٢ااث الخاي جىاحاه اإلاٗلمااث ٞاي جد٣ُا٤ هاظا الاضوع، وويا٘ جهاىع م٣خاغح 

باضوع اإلاٗلمات ٞاي جىمُات هاظا الجاهاب، وجام اؾاخسضام اإلانهاج الىنٟاي الخدلُلاي وجألٟاذ 
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ت مً (مٗلماات، 275)(َالباات و857)ُٖىات الضعاؾاات مااً  مً هخاةااج وزلهذ ئلى مجمٖى

ات لضأهمها  هاا ٞاي جىمُات الجاهاب ال٣ٗلاي وع : أن صعحاات مماعؾاات مٗلماات اإلاغخلات الثاهٍى

للُالبااث حااء بخ٣ضًاغ مخىؾاِ. وحاىص ٞاغو١ صالات ئخهاةُاا بُاً صعحات اؾاخجابت أٞاغاص 

لبااث خاى٫ وا٢ا٘ صوع اإلاٗلمات ٞااي جىمُاات الجاهااب ال٣ٗلااي لضيهااً ُٖىات الضعاؾات ماً الُا

اات لهالااذ َالباااث: الهاا٠ الثالاث  ثاهاىي، الخسهاو الإلاىا٦باات ٖهااغ ا٢خهاااص اإلاٗٞغ

. أن اإلاخىؾاِ الٗاام للمٗى٢ااث الخاي جىاحاه مٗلمات اإلاغخلات ألاهليالٗلماي، الخٗلُام 

ات ٞاي ال٣ ات الثاهٍى ُاام بضوعهاا ٞاي جىمُات الجاهاب ال٣ٗلاي للُالبااث إلاىا٦بات ا٢خهااص اإلاٗٞغ

 .حااء بخ٣ضًاغ مغجٟا٘

(. بعىوان" جحذًاث التربيت 0202فى حين هذفذ دراست بذوى، ومحمذ)

الوجذاهيت فى العصر الرقمي من وجهت هظر بعض أعضاء هيئت الخذريس بهلياث 

التى جىاحه التربُت الىحضاهُت فى الٗهغ الغ٢مي، وطل٪ ئلى ال٨ك٠ ًٖ الخدضًاث  التربيت"

مً زال٫ الىن٠ لها مً وحهت هٓغ أًٖاء هُئت الخضَعـ ببٌٗ ٧لُاث التربُت 

ت، وج٣ضًم ٖضة آلُاث وئحغاءاث م٣ترخت ًم٨ً جىُٟظها فى الىا٢٘  بالجامٗاث اإلاهٍغ

ألصاة الاؾدباهت  إلاىاحهتها، ولخد٤ُ٣ هضٝ الضعاؾت جم جُب٤ُ اإلاىهج الىنٟي، مؿخسضمت

التى جم ئٖضاصها وج٣ىُنها وجُب٣ُها ٖلى ُٖىت مً أًٖاء هُئت الخضَعـ بهظه ال٩لُاث 

( ًٖى هُئت جضَعـ، وزلهذ الىخاةج ئلى أن الخدضًاث جخمثل فى: 117وبلٛذ الُٗىت )

ت،  ي٠ٗ الخماؾ٪ الاحخماعي، ٞىض ى الخىانل الاحخماعي، ج٣لُو صوع اإلاإؾؿاث التربٍى

تراب الث٣افي، والازترا١ الىٟس ي. الخىا٢و فى  الخل٣ي اإلاٗغفي التربىي، الٚا

(. بعىوان " دور املذرست فى بىاء العقليت 0202لما هذفذ دراست محمذ)

ئلى الى٢ٝى ٖلى أهم هظه ألاصواع، وفى ؾبُل طل٪ العربيت على ضوء العوملت" 

مالمذ ال٣ٗلُت  اؾخسضمذ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي للى٢ٝى ٖلى جدضًاث الٗىإلات وأهم

الٗغبُت، و٢ض بُيذ الضعاؾت أن جل٪ الخدضًاث جمثلذ فى الجىاهب الاحخماُٖت، 

والا٢خهاصًت، والخ٨ىىلىحُت، والث٣اُٞت، ٦ما أنها اؾخٗغيذ أهم مالمذ ال٣ٗلُت 

الٗغبُت، وجىنلذ الضعاؾت ئلى أن ال٣ٗلُت الٗغبُت ٚحر ٢اصعة ٖلى مىا٦بت جدضًاث 

هاًت ألامغ ئلى الضوع الظي ج٣ىم به اإلاضعؾت فى بىاء ال٣ٗلُت الٗىإلات، و٢ض ٖغيذ فى ن
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كمل صوعًٍ : صوع  الٗغبُت والظي ًخمثل فى وحىص ٣ٖلُت ٖغبُت ها٢ضة مخجضصة، َو

اإلاضعؾت فى جىمُت ز٣اٞت الخىاع بحن حمُ٘  الٗاملحن باإلاضعؾت، و٦ظل٪ فى بىاء ال٣ٗلُت 

ب. و٦ظل٪ صوع اإلاضعؾت اإلاىٟخدت ٖلى الث٣اٞاث ألازغي بىعي، وال٣ضعة ٖل ى مىاحهت الخٍٛغ

ت، وصوع اإلاضعؾت فى بىاء ال٣ٗلُت اإلابضٖت.  فى بىاء ال٣ٗلُت اإلاىخجت للمٗٞغ

درجت شيوع .بإجراء دراست عىوانها "(0202أبو عواد )، و غاهممل من وقام 

هضٞذ والتى ألاردهيت" ألافهار الخرافيت بين طلبت ملياث العلوم التربويت في الجامعاث 

ت 223ى اؾخ٣هاء صعحت قُٕى ألا٩ٞاع الخغاُٞت بحن )ئل ( مً َلبت ٧لُاث الٗلىم التربٍى

ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث، خُث َب٣ذ أصاة الاؾدباهه للخىنل  في الجامٗاث ألاعصهُت، ٖو

ئلى الىخاةج وال٨ك٠ ٖنها و٢ض اؾخسضم اإلاىهج اإلاؿحي الىنٟي، وجىنلذ الضعاؾت ئلى 

 في ألا٩ٞاع الخغاُٞت  ٢لت قُٕى ألا٩ٞاع الخغاُٞت
ً
بحن أٞغاص الُٗىت، ولم جٓهغ الىخاةج ٞغو٢ا

ت الٗامت، واإلاؿخىي الضعاس ي، ُٞما ْهغث  حٗؼي إلاخٛحراث الجيـ والخسهو في الثاهٍى

ت،  ٞغو١ صالت في مجا٫ الخٟاؤ٫ والدكاؤم حٗؼي إلاخٛحر م٩ان الؿ٨ً ولهالح َلبت ال٣ٍغ

 .ترا٦مي ولهالح اإلا٣بى٫ وفي مجا٫ الُٛبُاث حٗؼي إلاخٛحر اإلاٗض٫ ال

بعىوان" الخرافاث املىدشرة  (Saenko, 2005). سيىنوهذفذ وفي روسيا 

ئلى ال٨ك٠ ًٖ الخغاٞاث اإلاىدكغة لضي َلبت ال٩لُاث لذى طالب الجامعاث" 

خُث اؾخسضم اإلاىهج الىنٟي اإلاؿحي، ومُب٣ًا ألصاة الاؾدباهت ٖلى ُٖىت الجامُٗت، 

الب132)ج٩ىهذ مً   َو
ً
اء  جسهو:ت مً ( َالبا ايُاث والٟحًز ش والٍغ ىالًت بالخاٍع

ا  ااهدكاعً وجىنلذ الضعاؾت ئلى وحىص جاحغووٜ،  ًٗ ، باالزخباعاثللخغاٞاث اإلاخٗل٣ت  واؾ

اٖخ٣اًصا مىه  ألاٌؿغ  مٗهم الُضزُُحن مً لىهحن مسخلٟحن خى٫ خُث ٣ًىمىن بغبِ 

ال جدبسغ  ٧ىت ٖضم جغ٥ ال٨خب مٟخىخو٦ظل٪ ًجب الىجاح في الامخدان، لًمان 

 .٢بل الامخدان  ٖلى عأؾهااإلاٗلىماث منها، ومً الًغوعي ٢لب اإلا٣اٖض في اإلاجز٫ 

اججاهاث الخقليذ والحذاثت في العقليت  بعىوان" (.0220) توطفأما دراست 

العربيت السائذة: دراست في املضامين الخرافيت للخفنير لذى عيىت من املجخمع 

تي اإلاٗانغ، ٞهضٞذ ئلى جدلُل ْاه "النويتي غة الخ٨ٟحر الخغافي وأبٗاصه في اإلاجخم٘ ال٩ٍى

ذ مىػٖحن ٖلى َالب الجامٗت 1003و٢ض َب٣ذ الُٗىت ٖلى ) ( مً اإلاث٣ٟحن في ال٩ٍى
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ٟحن ومٗلمحن، مٗخمًضا ٖلى اإلاىهج الىنٟي، و٢ام بخُب٤ُ أصاة اؾدباهت مد٨مت  ومْى

ت مً الىخاةج وزلهذ الضعاؾ ل٣ُاؽ وؿ٤ الاهخماءاث الؿاةضة في اإلاجخم٘. ت ئلى مجمٖى

خ٣اص الخغافي  دت ٦بحرة مً أٞغاص الُٗىت جإمً بالخغاٞاث والسخغ، وأن الٖا أن قٍغ

م٨ً هىا ال٣ى٫ بأن ؤلاًمان ب٨ٟغة الخؿض جخهضع ؾلم  ًسخل٠ مً مإقغ ئلى آزغ، ٍو

لي هظه ال٨ٟغة ٨ٞغة الخٝى مً ألاما٦ً اإلاهجىعة زم ؤلاًمان  خ٣اص الخغافي، ٍو الٖا

وأزحًرا اؾخدًاع ألاعواح و٢غاءة الُال٘. ٦ما أ٦ضث الىخاةج وحىص ٞغو١ لهالح بالسخغ، 

ؤلاهار فى ٧ىنهم ألا٦ثر ئًماًها باإلاٗخ٣ضاث الخغاُٞت مً الظ٧ىع ووحىص ٞغو١ إلاخٛحر 

اإلاداٞٓاث لهالح أبىاء اإلاداٞٓاث الخ٣لُضًت ٞهم أ٦ثر ئًماًها بالخهىعاث وألا٩ٞاع 

 ت.الخغاُٞت والؾُما خى٫ الٗانم

السلوك الخرافي لذى عيىت  بعىوان" (0220املوسوي )لما هذفذ دراست 

طلبت جامعت معرفت السلولياث الخرافيت لذى  " إلىمن طالب جامعت النويذ

ىامل اؾخمغاعها،  ها، مً خُث مضي قُٖىالنويذ الخٗٝغ  ٦ما يهضٝ ئلىوأؾبابها ٖو

ومضي ئصعا٦هم  ،الخغاُٞت الؿلى٦ُاثجل٪ إلاماعؾت  يهمضي الاؾخٗضاص أو التهُإ لضإلا

لخد٤ُ٣ أهضاٝ الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج حٗاعيها م٘ الضًً والٗلم، و مضي ، و هاآلزاع 

( 953وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) اإلاٗضة لهظا الٛغىؾدباهت الىنٟي، و٦ظل٪ َب٣ذ الا 

ذ،،  البت مً ٧لُاث حامٗت ال٩ٍى  َو
ً
بىحىص  الُٗىت: أٞاص زلثا وزلهذ الىخاةج ئلىَالبا

، مً مثل أٖما٫ السخغ، وألاحجبت، والخماةم، الُالبيلى٦ُاث زغاُٞت في الىؾِ ؾ

جىٕى ٦ما أقاعث ئلى و٢غاءة ال٠٨ وألابغاج، و٢غاءة الُال٘ والٟىجان، ولٗب ألاع٢ام، 

 ،ً باإلياٞت أؾباب هظه الؿلى٦ُاث، بدُث جخمثل في ؾىء ٞهم الضًً، وج٣لُض آلازٍغ

أن وؾاةل أوضخذ ٝع ٖليها في الخٗامل م٘ ألاػماث، ٦ما الا٢خىإ بالُغ١ اإلاخٗائلى ٖضم 

الم مً أهم ٖىامل وكغ  خىالي عب٘ أٞغاص الُٗىت لضيهم  وأن، هظه الؿلى٦ُاثؤلٖا

م  %(4.7)، ٦ما أٞاص تهاالاؾخٗضاص إلاماعؾ أنهم ًماعؾىن بًٗها بالٟٗل، وطل٪ ٖلى الٚغ

جبحن أن ما و الضًً والٗلم، ىا٢ٌ وجلخغاٞاث لاللجىء ب أٞاصوامً أن الٛالبُت الٗٓمى 

  .%( مً الُٗىت ًضع٧ىن آلازاع الؿلبُت للؿلى٥ الخغافي73%( ئلى )58ًتراوح بحن )
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 الخعقيب على الذراساث السابقت:

الضعاؾاث الؿاب٣ت في ُٖىاتها، ما بحن هجض الخىٕى فى الٗغى الؿاب٤،  بىاًء ٖلى

هار، ومنها ما أحغي ٖلى َلبت ، وما بحن ط٧ىع وئوأًٖاء هُئت الخضَعـ َلبت ومٗلمحن

أبى ٖىاص  ، و ٚاهم(، و 2019هُاػ )حامُٗحن، مثل صعاؾت ٧ل مً 

ذ صعاؾاث أزغي ٖلى (Saenko, 2005) (، وؾِى٩ى2002اإلاىؾىي)و (،2010) ، بِىما أحٍغ

ت، مثل صعاؾت  ٦ما ًالخٔ أن بًٗها أحغي  (،2014) مدمضَلبت مغخلت اإلاضاعؽ الثاهٍى

ٟت) ٖلى أٞغاص اإلاجخم٘، مثل وأزغي ٖلى أًٖاء هُئت الخضَعـ، مثل (، 2002صعاؾت َو

ومً خُث اإلاىهج ٣ٞض اج٤ٟ حمُٗها ٖلى اؾخسضام اإلاىهج  (،2019بضوي، مدمض )

الىنٟي، فى خحن جمحز البدث ب٩ىهه َب٤ ٖلى اإلاغخلت الجامُٗت، وج٣ضًم جهىع م٣ترح  

ى الضعاؾاث فى الٟترة لخُٟٗل صوعها فى بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت، فى خحن ازخل٠ ًٖ باق

 الؼمىُت.

اع الىٓغي مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في بىاء  البدث الخالىو٢ض اؾخٟاص  ؤلَا

ً ه٩ُلت البدث والاؾخٟاصة منها فى وي٘ الخهىع اإلا٣ترح بىاء ال٣ٗلُت بهضٝ  وج٩ٍى

ت فى يىء الٗهغ الغ٢مي.  الٗغبُت اإلاىا٦بت ال٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

 ت:العقليت العربي: املحور ألاول 

 :
ا

 :للعقليت العربيتإلاطار املفاهيمي أوال

ذ،  ٗض مٟهىم ال٣ٗلُت الٗغبُت مً اإلاٟاهُم التى لم جىل الاهخمام بك٩ل نٍغ ٌُ

بل وحض جلمُداث مخىازغة فى ال٨خاباث الٗغبُت وألاحىبُت ٢ض جىاولذ مٟهىم ال٣ٗلُت 

ٗضاصاث ( بأنها مجمل الاؾخ786،م1999بك٩ٍل هاصع، ٟٞى اللٛت حاء حٍٗغ٠ الهض)

خ٣اصاث ألاؾاؾُت لٟغص ما. اصاث الخ٨ٟحر والٖا  ال٣ٗلُت ٖو

ها الخىعي) ( انُالًخا بأنها "الخـ الالقٗىعي الظي ًثحر 8،م٦1993ما ٖٞغ

( 12،م2007ؤلاوؿان للخدغ٥ والٗمل بك٩ل ٖٟىي" فى خحن حاء حٍٗغ٠ واَٟه )

ا له خُث ٖٝغ ال٣ٗلُت  ًٟ ىاث م٣ٗضة واُٖت بأنها جل٪ التى حكحر ئلى ج Mentalityمسال ٩ٍى

حر واُٖت، قٗىعٍت وال قٗىعٍت خا٦مت للكٗىع ؤلاوؿاوي، وئنها هٓام م٣ٗض مً  ٚو
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ىٓغ ئلى ال٩ىن  اإلاكاٖغ والخهىعاث وال٣ُم التى ججٗل ؤلاوؿان ًخهٝغ ٖلى هدى ما، ٍو

ا زاًنا، ٞال٣ٗلُت هى الىٓام ألا٦ثر ٚمىًيا  ًٟ ٠٣ مً أقُاء الٗالم مى٢ بغؤٍت زانت، ٍو

ً ؤلاوؿان وألا٦ثر أهمُت وزُىعة في خُاجه، وفى هظا الٛامٌ جخدغ٥ أ٦ثر  في ج٩ٍى

 ٖىانغ الىحىص ؤلاوؿاوي.

(بأن "ال٣ٗلُت ٣ٖل ًمتزج بمُُٗاث الٗاَٟت 42،م2003و٦ظل٪ الٗخحري)

اهغ،  ج ؾ٩ُىلىجي م٣ٗض مً الكٗىع والالقٗىع، ئنها ٣ٖل باًَ ْو واإلاٗخ٣ض، ئنها مٍؼ

واإلاٗخ٣ضاث وال٣ُم واإلاُى٫ التى جًغب وحىصها فى ئنها مغ٦ب مً مُُٗاث الالقٗىع 

 ٖم٤ الصخهُت ؤلاوؿاهُت".

ٟاث الؿاب٣ت ًم٨ً أن هٟغ١ بحن ال٣ٗل وال٣ٗلُت ٟٞى اللٛت  وبىاًء ٖلى الخٍٗغ

ىن ٖلى اٖخباع أهه مهضع " ٞالٗحن وال٣اٝ والالم أنل واخض ...، ًض٫ ٖٓمه  أوعصه اللٍٛى

ؿت، مً طل٪ ال٣ٗل، وهى الخابـ ًٖ طمُم ٖلى خبؿه فى الش يء أو ما ٣ًاعب الخب

ال٣ى٫ والٟٗل، ٞال٣ٗل : ه٣ٌُ الجهل. ٣ًا٫ ٣ٖل ٣ٌٗل ٣ٖال،....." )ابً 

٣ى٫... ومً 69،م1979ٞاعؽ، ٣ا٫، ٖو ٟاث منها: ٖا٢لت، ٖو ( ٦ما وعص بٗضة جهٍغ

ا أن ال٣ٗل : هى ما  ًً : أي أصع٥ اإلاضع٥. ومً اإلاٗاوي أً
ً

اإلاٗاوي الىاعصة ٢ىله: ٣ٖل ٣ٖال

ؼة التى ال ازخُاع لها)أهِـ،   (616، م٣ً1972ابل الٍٛغ

ه حابغ بً خُان بأهه:  " الجىهغ البؿُِ ال٣ابل لهىع  أما فى الانُالح : ُٞٗٞغ

ألاقُاء طواث الهىع واإلاٗاوي ٖلى خ٣اة٣ها ٣٦بى٫ اإلاغآه إلاا ٢ابلها مً الهىع وألاقُاء 

طهب البٌٗ لل٣ى٫  (، أو ٦ما20،م2010طواث ألاولىان وألانباٙ" )الٗؿ٨غي،

اث ناصعة ًٖ ؤلاوؿان، وهظا ما خمل حٍٗغ٠  هبأهه :الؿلى٥ مً أ٢ىا٫ وأٞٗا٫ وجهٞغ

ت التى جىحه 664،م2004ٖلى) ( بأهه ٧ل ألا٩ٞاع واإلاٟاهُم واإلاٗلىماث والٗاصاث ال٨ٍٟغ

 الؿلى٥ الٟغصي والاحخماعي وج٣ىمه.

ُت والى ٣ض وال٣ٗل وهسلو مً طل٪ أن ال٣ٗل هى خالت ج٣ىم ٖلى اإلاىيٖى

ال٣ٗلي الهٝغ والبرهان والضلُل، فى خحن ج٣ىم ال٣ٗلُت ٖلى الخـ الالقٗىعي 

 والكٗىعي أي أنها مغجبُت بالجاهب الٗاَٟي.
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وبىاًء ٖلى طل٪ ًم٨ً حٍٗغ٠ ال٣ٗلُت الٗغبُت بأنها : "ما ًدمله ال٣ٗل الٗغبي 

ي، خى٫ مً آعاء وأ٩ٞاع وجهىعاث ومكاٖغ ؾىاء حك٩لذ بك٩ل قٗىعي أو ال قٗىع 

طاجه وأمخه ووا٢ٗه والٗالم أحم٘ و٧ل ٢ًاًا الخُاة الُىمُت طاث الُاب٘ الٟغصي أو 

الجماعي مهما ٧اهذ الث٣اٞت التى ٧ىهخه ؾىاء ٧اهذ أنُلت أو مؿخىعصة. باإلياٞت ئلى 

اإلاباصب وال٣ىاٖض ال٣ٗلُت التى جىحه اليكاٍ والخغ٦ت والٟاٖلُت، وجىحه ؾلى٦ه هدى 

ً ( أي أنها جل٪ الخالت التى ججم٘ بحن مُُٗاث 43، م2014" )مدمض،طاجه وهدى ألازٍغ

اع الخٟاٖلي بحن  ال٣ٗل واإلاٗخ٣ض والٗاَٟت واإلاُى٫ واإلاكاٖغ والخهىعاث التى حك٩ل ؤلَا

 به. ِؤلاوؿان واإلاجخم٘ اإلاسُ

ٟها ٖلى أنها: ٧ل  ومً زال٫ ما ؾب٤ ًغي البدث أن ال٣ٗلُت الٗغبُت ًم٨ً حٍٗغ

وأ٩ٞاع وجهىعاث ومكاٖغ ج٩ىهذ بٟٗل قٗىعي أو ٚحر قٗىعي، ما جدمله مً أعاء 

وحك٩ل الصخهُت الٗغبُت بُابٗها الٟغصي أو الجماعي ٨ًٞغا ومىهًجا صون الىٓغ ئلى 

البيُت الث٣اُٞت للمجخم٘ ؾىاء ٧اهذ أنُلت أو مؿخىعصة، ل٩ىنها جغ٦ؼ ٖلى جٟاٖالجه 

 الؿلى٦ُت ججاه طاجه وأمخه الٗغبُت وجغازه الث٣افي. 

ا: أهم مالمح العقليت العربيت:  ثاهيا

 العقليت العربيت بين الخفنير العلمي والخرفاث. -

حٗاوى ال٣ٗلُت الٗغبُت الٗضًض مً الخغاٞاث وألاؾاَحر التى ٌٗكها ٖليها 

ً والٗلماء  الاوؿان الٗغبي في ٖهغها الخالي وجىحض بحن الٗامت والخانت مً اإلا٨ٍٟغ

( بأنها 86،م٣1998ىم بها، وهظا ما أ٦ضه حجاػي)وجإزغ ٖلى ٧اٞت اإلاماعؾاث التي ً

اتها  حٗاوى مً هُمىت واؾٗت للخغاٞت وألاؾُىعة ٞهى ٣ٖلُت زغاُٞت أؾُىعٍت في مؿخٍى

اتها ألا٧اصًمُت مً حهت أزغي، ٦ما أقاع  الكٗبُت مً حهت وفى مؿخٍى

ٟت) ( ئلى أنها حٗاوى مً الخ٨ٟحر ألاؾُىعي، وجٌُٟ بمًامحن الغؤي 133،م2002َو

ت.ا  لسخٍغ

واإلاض٤٢ لظل٪ ًغي أن الخ٨ٟحر الخغافي له جأزحًرا واضًخا في خُاة الاوؿان الٗغبي 

وجدضص مهحر خُاجه الٗامت والخانت بل وحُٗل ٢ضعجه ٖلى الخ٨ٟحر الٗلمي ال٣اةمت ٖلى 

مىهجُت ٖلمُت في مىاحهت مك٨الجه الخُاجُت، وبالخالي جإزغ ٖلى اهخاحُخه الٗلمُت 
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صوع البدث الٗلمي في مىا٦بت الخُىعاث والخٛحراث في الٗهغ الغ٢مي  وال٣ضعة ٖلى جُٟٗل

ت.  وا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

 العقليت العربيت واملاض ي. -

حٗاوى ال٣ٗلُت الٗغبُت مك٩لت الخ٣ى٢٘ في اإلااض ي والخ٨ٟحر ُٞما هى ٢ضًم 

والاؾخٛغا١ به، وحٗمل ٖلى الخٛلٛل صازله وحؿعي ئلى الخمجُض صون جدلُل أو ه٣ض، أو 

( لظا ٞهى ٣ٖلُت ج٣لُضًت ال حؿعى 70،م2014ان ؾلبُاجه أو وئًجابُاجه )مدمض،بُ

ش، وهى ما  غ، وبالخالي ٞهى اوؿان مُٛب ًٖ الخًىع فى نىاٖت الخاٍع للخجضًض أو الخٍُى

٣له 66، م1998أقاع ئلُه ٖاقىع ) ( بأنها ٣ٖلُت ج٣لُضًت، ألنها حُٛب ئعاصة الاوؿان ٖو

ش.  وخًىعه في الخاٍع

ٖلى طل٪ هجض الث٣اٞت الٗغبُت ج٣لُضًت الك٩ل ٚحر ئهخاحُت وال جدؿم وبىاًء 

باإلبضإ والابخ٩اع، خُث ٌِٗل الاوؿان الٗغبي ٦أخض م٩ىهاث جل٪ الث٣اٞت الٗغبُت 

ا إلاا هى وا٢عى ًدمل الٗضًض مً ألاػماث والى٣اف والجضا٫ ال٣ُٗم والدكدذ  ًٗ زاي

ة به ٧ل طل٪ ٌٗمل ٖلى اؾخجزاٝ ٢ضعاجه ال٨ٟغي والخحرة مابحن ماهى وا٢عى وماض ي مخأزغ 

ٖلى الىنى٫ وؤلاٞاصة منها في حك٨ُل وبىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت إلاىا٦بت الخدىالث الخاصزت 

 باإلاجخم٘. 

 العقليت العربيت وثقافت الاغتراب: -

حٗاوى ال٣ٗلُت الٗغبُت خالت مً ؤلاعجاب والاهبهاع بث٣اٞت مٛاًغه لث٣اٞخه التى 

اصاث وأؾالُب خُاجُه جهل ئلى الاهههاع وكأ ٖليها وججٗله  ٣ً دا٧ي ٢ُم ٖو لض ٍو

٣ضم الضلُل  خمؿ٪ ب٣ُمها، ٍو ٗل٤ بلٛتها، ٍو والاوؿالر ًٖ مىعوزه الث٣افي، ُٞخدضر َو

 والبرهان آلعاةه وأ٩ٞاعه بضٖىي مىا٦بت الٗهغ ومخُلباجه.

( جل٪ الخالت بأنها ٖباعه ًٖ "بث بظوع 283،م2009و٢ض أوضح اإلاهضي )

تراب فى هٟىؽ أٞغاصه، بًُٗضا ًٖ أًه اهخماءاث مدلُت لهم، بدُث ٌِٗكىن حؿًضا  الٚا

ء وخًبا" لث٣اٞت مسخلٟت ًٖ ز٣اٞخه 
ً
ً اهخماًء، أما الغوح وال٨ٟغ ٩ُٞىن وال ٖلى أعى الَى

 ٢ض اهبهغ بها وناعث ئخضي م٩ىهاجه. 
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تراب التى حٗاوي 298،م 2019فى خحن أقاع بضوي، ومدمض ) ( بأن ز٣اٞت الٚا

ا ال٣ٗلُت الٗغبُت هدُجت الاهٟخاح ٚحر اإلاكغوٍ الث٣اٞاث ألازغي ٖبر وؾاةل الخىانل منه

ت الخباص٫ الث٣افي وال٨ٟغ صون ع٢ابت أو عؾم مؿاعاث الخٟاٖل، م٘ وحىص  ؤلال٨ترووي، خٍغ

ت  ىُت الىىاجج ًٖ ي٠ٗ ال٣ضعة للمإؾؿاث اإلاىَى جغصي لالهخماءاث واإلاٗخ٣ضاث الَى

 لث٣افي. باٖضاصه إلاىاحه الٛؼو ا

تراب التى  وبىاًء ٖلى طل٪ ٞاهه ال٣ٗلُت الٗغبُت ناعث حٗاوى مً ز٣اٞت الٚا

حٗلذ منها الكٗىع بٗضم ال٣ضعة ٖلى مىا٦بت الخُىع بحجت أن اإلاؿخ٣بل ناع مٓلًما ال 

أمل ُٞه، بل والكٗىع بٗضم الث٣ت والضوهُت أمام مٗاًحر و٢ُم مؿخىعصة مً ز٣اٞت ال 

ُٛب ٖنها اإلاغحُٗت الضًيُت، مما حٗلها فى خالت جخمخ٘ بالٗاصاث وال٣ُم  غاٝ َو وألٖا

 اٚتراب ز٣افي ًخٛلٛل لها ٨ٞغة الالمباالة. 

 العقليت العربيت والانهساميت. -

حٗاوى الصخهُت الٗغبُت مً الؿلبُت وال٨ٟغة الانهؼامُت في ال٣ٗل الٗغبي، ٞهى 

ؼوٍغه أخُاًها خُث ئن زالُت الخهب الظي ٣ًىصه صوًما ئلى الهغوب مً الىا٢٘، بل وج

ٖاَٟت الٗغبي أ٢ىي مً ٣ٖله مما حٗلها م٣ُاؽ الىا٢٘ لضًه، مما حٗل الخ٨ٟحر 

مت في  الٗاَٟي ًخٛلب ٖلى الخ٨ٟحر الٗلمي أخُاًها وهى ما ٧ان له صوًعا في جغؾُش ٨ٞغ الهٍؼ

( لظا ٣ٞض ناعث شخهُت مؿلىبت ؤلاعاصة ٚحر 83، م2014ال٣ٗلُت الٗغبُت)مدمض،

 اإلاباصعة والخًىع والكٗىع بالعجؼ والخٝى والكٗىع بالخ٣هحر. ٢اصعة ٖلى

غي البدث الخالى أن الخالت الانهؼامُت التى ق٩لذ ال٣ٗلُت الٗغبُت، عبما  ٍو

اث الٗامت، وهُمىت ال٣ٗى٫ الجامضة  ُاب الخٍغ ت، ٚو جغح٘ ئلى الؿُُغة الاؾخٗماٍع

الٗغبُت، هُمىت الخ٣الُض اإلاخحجغة وأن مً أهم ٖىامل جحجغ ال٣ٗل الٗغبي والث٣اٞت 

ٟت )  (76،م2007الٗمُاء وؾُُغة الجبروث الؿُاس ي، وهظا ما ا٦ضه َو

وبىاًء ٖلى ماؾب٤ ٞان البدث الخالي ًإ٦ض ٖلى أن ال٣ٗلُت الٗغبُت لِؿذ 

ت والٗهغ الغ٢مي.  ب٣اصعة ٖلى مىاحهت الخدىالث الخاصزت با٢خهاصًاث اإلاٗٞغ
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 الخوامل. العقليت العربيت وثقافت الاستهالك و  -

حٗض ز٣اٞت الاؾتهال٥ ئخضي الث٣اٞاث التى ناخبذ الخدىالث الخاصزت في 

ا اؾتهال٦ُت حضًضة لضي الٗغب، والتى ال 
ً
مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ لخ٨ٗـ لىا أهماَ

ج٣خهغ ٖلى الاؾتهال٥ اإلااصي ٣ِٞ مً أَٗمت وأقغبت، وزانت اإلاىاؾباث الضًيُت 

لها مً الٗضًضة مثل: الاخخٟا٫ بكهغ عمًان وألا  حره، والتى ًخم جدٍى ُٖاص واإلاىاؾباث ٚو

ا للخ٨ىىلىحُا 
ً
لباؾها وحىهغها الضًجي ئلى مىاؾباث اؾتهال٦ُت قغؾت، لدكمل اؾتهال٧

( جل٪ الخ٨ىىلىحُا التى ؾاهمذ بٟاٖلُت في 254، م2009الٗالُت ب٩ل أهىاٖها)اإلاهضي، 

اًت في الض٢ت والؿهىلت في التروٍج لث٣اٞت الاؾتهال٥ في ٖهغ الٗىإلات، وأنبدذ نىاٖت ٚ

ت  هٟـ الى٢ذ، حٗخمض ٖلى وؾاةل ع٢مُت م٣ٗضة لخٟخذ اإلاجا٫ أمام الخض٤ٞ الخغ للمٗٞغ

غح ٧ل ماهى  ا وجضٖى ئلى الاهٟخاح الخغ َو ًٗ ل ئهخاج اإلاٗلىماث ئلى نىاٖت جيخج ؾل وجدٍى

٘ الاهدكاع)مدمض،  (.86، م2014ؾهل وبؿُِ وؾَغ

ت اهدكاع ز٣اٞت الاؾتهال٥ وجغؾُسها ٦ما أن اإلاض٤٢ في الٗىانغ اإلاإزغ  ة في ؾٖغ

الوي ليكغها وحٛلٛلها  المي والٖا في ٣ٖى٫ ٧اٞت الٟئاث والكغاةذ الاحخماُٖت والضٖم الٖا

( ًغح٘ ئلى اهدكاع ز٣اٞت 28،م2000صازل اإلاإؾؿاث الاحخماُٖت اإلاسخلٟت)ال٣لُجي،

خال٫ الظي ؾاهم الخىا٧ل لضي الٗغب في الٟتراث ألازحرة وزانت بٗض حٗغيهم لالخ

ُبهم في الؿل٘ اإلاىخجت زاعج بلضانهم  بك٩ل ٦بحر في ئٖاصة حك٨ُل أطوا١ اإلاؿتهل٨حن وجٚغ

 ( بأن الاوؿان الٗغبي مهاب بالخىا٧ل.17، م2007الٗغبُت، وهظا ما أ٦ض ٖلُه ب٩اع)

وفى ٦ال الخاالث ٞان ال٣ٗلُت الٗغبُت ناعث اؾتهال٦ُت مخىا٧لت ٚحر مىخجت 

ت ال٣ٗلُت والٗلمُت، و٢ض أ٦ضث طل٪ الٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى لش يء مً ألىان ا إلاٗٞغ

غ 90،م2014خض ٢ى٫ مدمض) ( الظي أ٦ض ٖلى جضوى مؿخىي البدث الٗلمي والخٍُى

ت بحن  ُاب الخباص٫ ألا٣ٞي في مجا٫ اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ هىع الُاب٘ البحرو٢غاَي ٚو ْو

ت وهجغة ال٨ٟاءا غص ال٩ىاصع البكٍغ ث الٗلمُت وهى لب الا٢خهاص البلضان الٗغبُت َو

 اإلاٗغفي.  
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 اقخصادًاث املعرفت:: املحور الثاوي

 :
ا
 :القخصادًاث املعرفتإلاطار املفاهيمي أوال

ا، ٣ًىم ٖلى حُٗٓم  ًُ ت مً اإلاٟاهُم الخضًثت وؿب ٌٗض مٟهىم ا٢خهاص اإلاٗٞغ

غه الخُىع اإلا ٣له وئبضاٖه، والاؾخٟاصة مً ٦م اإلاٗلىماث الظي ًٞى ٗغفي في ؤلاوؿان ٖو

الاجهاالث والخ٨ىىلىحُا اإلاٗانغة. وهىا ًبرػ صوع الىٓام التربىي بتر٦ُبخه الٗامت 

(. أي أهه ٌٗخمض ٖلى 2013،م2007والىٓام الخٗلُمي بهٟخه الخانت) الخالًلت، 

.  الاوؿان ٦أصاة لخد٣ُ٣ه وجىلُض جل٪ اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع

ه زل٠) ت 9ً،م٦2000ما ٌٗٞغ خًمً الاؾخسضام ( بأن ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ت في ال٣ُام باليكاَاث الا٢خهاصًت وفى جىؾٗها وجُىعها وهمىها.  ال٨ث٠ُ للمٗٞغ

ه مىٓمت الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت، بأنها : طل٪ الا٢خهاص اإلابجي  وحٗٞغ

ت واإلاٗلىماث)الهاقمي، ٖؼاوي،   (.25،م2007أؾاًؾا ٖلى ئهخاج ووكغ واؾخسضام اإلاٗٞغ

ه اؾ٩اعوؽ) ت في ئَاع 167،م2009في خحن ٖٞغ ( بأنها : اؾخسضام اإلاٗٞغ

ا٢خهاصي ًخٗل٤ بمك٨الث اإلاىاعص الا٢خهاصًت مً هاخُت وجلبُت اخخُاحاث الاوؿان مً 

 هاخُت أزغي.

ه الٗظاعي، والضٖمي) ٗٞغ ( بأهه "همِ ا٢خهاصي مخُىع ٢اةم 511،م2010َو

خل٠ أوحه اليكاٍ وقب٩اث ألاهترهذ في مس تٖلى الاؾخسضام الىاؾ٘ الىُا١ للمٗلىماجُ

 الا٢خهاصي وبسانت في الخجاعة الال٨تروهُت، 

ه هُاعػ ) ( باهه الا٢خهاص الظي ًغ٦ؼ ٖلى عأؽ اإلاا٫ 321،م٦2019ما حٗٞغ

بت ٖلى َغ١ خهى٫ اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع وازخُاع اإلاىاؾب  ال٣ٗلي وجىمُت ٢ضعاجه، وجضٍع

ت منها، ووؿغها، وجىلُض وئهخاج ألا٩ٞاع الجضًضة، بالبدث وا غ وألا٩ٞاع الابخ٩اٍع لخٍُى

ُٟها في ٧اٞت اإلاجاالث الخُاجُت.  وؤلابضاُٖت وخؿً جْى

ت بأهه : طل٪ الا٢خهاص  ومً زال٫ الٗغى الؿاب٤ ًم٨ً حٍٗغ٠ ا٢خهاص اإلاٗٞغ

غ٦ؼ ٖلى ؤلاوؿان ٦ٗامل عةِـ فى جىلُض اإلاٗاٝع وئهخاج ألا٩ٞاع الجضًضة وجباصلها،  ًُ الظي 
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ُٟها فى مجاالث الخُاة والٗمل ٖلى جىمُتها بك٩ل مؿ خمغ، واؾدثماعها، وخؿً جْى

٣ت حؿهم فى وكغها وئزغاء ال٣ٗل البكغي.  اإلاسخلٟت، وئصاعتها بٍُغ

: خصائص اقخصادًاث املعرفت
ا
 :أوال

ت واؾخسضامها صون  ت بال٣ضعة ٖلى ئهخاج وجىلُض اإلاٗٞغ جدؿم ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ت وج تراٝ بالبٗض الؼمجي أو الجٛغافي للمٗٞغ ضاولها، وهى ما ًجٗلها أ٦ثر جأزحًرا في الىا٢٘ الٖا

ت ٖلى 22، م2008اإلاٗانغ، و٢ض خضص الكمغي، اللُثي) ( زهاةو ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

 الىدى الخالي:

ت باٖخباعها عأؽ اإلاا٫ اإلاٗغفى وال٨ٟغي. -  يهخم باالؾدثماع في اإلاىاعص البكٍغ

ٗخمااض ٖلااى الااخٗلم  - ًغ٦ااؼ ٖلااى الُااض الٗاملاات اإلاضعباات واإلاخسههاات فااي الخ٣ىُاااث الجُااضة َو

.ً ب اإلاؿخمٍغ  والخضٍع

٠ُ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً ؤلاهخاج اإلااصي ئلى ؤلاهخاج اإلاٗغفي -  جْى

غ. - خماص ٖلى وكاَي البدث والخٍُى  الٖا

 ًدؿم باإلاغوهت والؿٗت وال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع. -

ت ًيخج ٖىه جدى٫ في ال٣ىة الاحخماُٖت والا٢خهاصًت.ئن خضور الؿُُغة ٖ -  لى اإلاٗٞغ

: أهميت
ا
 :اقخصادًاث املعرفت أوال

ت ا٢خهاًصا حضًًضا طا َاب٘ زام جبرػ أهمُخه مً زال٫  ًمثل ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ت في جدضًض َبُٗت الا٢خهاص ووكاَاجه، والىؾاةل، والخ٣ىُاث  الضوع الظي جإصًه اإلاٗٞغ

غه مً زضماث،اإلاؿخسضمت في هظا ال ومً زم في  يكاٍ، وما جيخجه مً اخخُاحاث وجٞى

ىاةض لألٞغاص واإلاجخم٘، وبما ًد٤٣ لال٢خهاص جُىعه  مضي ما جد٣٣ه مً مىاٞ٘ ٖو

ت ٖلى  ،(21،م2007زل٠،(وهمىه  وبىاء ٖلى طل٪ ًم٨ً جدضًض أهمُت ا٢خهاص اإلاٗٞغ

 ( ُٞما ًلي:22، م2007الىدى الظي خضصه ٞلُذ)

اااات الٗل - مُاااات التااااي ًخًاااامنها الا٢خهاااااص اإلاٗغفااااي حٗخباااار ألاؾاااااؽ فااااي جىلُااااض الثااااروة ئن اإلاٗٞغ

 .وجغا٦مها
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ُخاااه  - ؤلاؾاااهام فاااي جدؿاااحن ألاصاء وعٞااا٘ ؤلاهخاحُااات وجسٟاااٌُ ٧لااا٠ ؤلاهخااااج، وجدؿاااحن هٖى

مااااااً زااااااال٫ اؾااااااخسضام الىؾاااااااةل وألاؾااااااالُب الخ٣ىُاااااات اإلاخ٣ضماااااات وبالااااااظاث فااااااي اإلاجاااااااالث 

ُاااات الض٣ُ٢اااات وأحهاااااؼة الهااااىاُٖت التااااي جباااارػ ٞيهاااااا نااااىاٖاث ألاحهااااؼة  واإلاٗاااااضاث الال٨تروه

 .الخاؾىب وبغمجُاجه

ؤلاؾاهام فاي جىلُاض ٞااغم ٖمال فاي اإلاجاااالث التاي ًاخم اؾااخسضام الخ٣ىُااث اإلاخ٣ضمات التااي  -

ًخًاامنها الا٢خهاااص اإلاٗغفااي وجىلُااض ٞااغم ٖماال جدؿاا٘ باؾااخمغاع للٗاااملحن الااظًً لااضيهم 

 .مهاعاث و٢ضعاث ٖلمُت مخسههت

حر ألاؾاااااااااؽ اإلاهاااااااام  ئؾااااااااهام مًااااااااامحن الا٢خهاااااااااص - اإلاٗغفااااااااي ومُُٗاجااااااااه وج٣ىُاجااااااااه فااااااااي جااااااااٞى

ااات الٗلمُااات  والًاااغوعي للخدٟحاااز ٖلاااى الخىؾااا٘ فاااي الاؾااادثماع وزانااات الاؾااادثماع فاااي اإلاٗٞغ

ً عأؽ ما٫ مٗغفي ٌؿاهم في ئهخاج مٗغفي متزاًض  .والٗملُت مً أحل ج٩ٍى

٢خهااااص ئؾاااهام الا٢خهااااص اإلاٗغفاااي فاااي جد٣ُااا٤ حٛحاااراث ه٩ُلُااات واضاااخت وملمىؾااات فاااي الا -

ااااصة عأؽ اإلااااا٫  ااات لٍؼ مثااال ألاهمُااات اليؿااابُت لإلهخااااج اإلاٗغفاااي وػٍااااصة الاؾااادثماع فاااي اإلاٗٞغ

ااااات اإلاغجبُااااات باؾاااااخسضام  اإلاٗغفاااااي وػٍااااااصة ألاهمُااااات اليؿااااابُت للٗااااااملحن فاااااي مجااااااالث اإلاٗٞغ

ُت  .الخ٣ىُاث اإلاخ٣ضمت وػٍاصة ألاهمُت للهاصعاث مً اإلاىخجاث اإلاٗٞغ

 العصر الرقمي:: املحور الثالث

 :
ا
 :للعصر الرقميإلاطار املفاهيمي أوال

ًُل٤ الٗهغ الغ٢مي ٖلى الٟترة التى جلذ الٗهغ الهىاعي، ٞهى الٗهغ الظي 

اهخ٣لذ ُٞه ال٣ىة مً الصخو الظي ًمخل٪ عأؽ اإلاا٫ إلوكاء اإلاهاو٘ وصٞ٘ أحىع 

الٗما٫، وئلى الصخو الظي ٌؿُُغ ٖلى ج٣ىُاث الاجهاالث واإلاٗلىماث، وئلى الصخو 

ت والخ٣ىُت والبرمجُت، ٞهى الؼمً الظي ج٩ىن ُٞه اإلاٗلىماث هى  الظي ًمخل٪ اإلاٗٞغ

اإلادىع الظي ًخد٨م فى الؿُاؾُت والا٢خهاص والخُاة الاحخماُٖت )بً 

(، وعبما ًغح٘ طل٪ ئلى خالت الاهضماج بحن ْاهغحي الخٟجغ 21،م2017قمـ،

٧اٞت مجاالث الخُاة، بل  اإلاٗلىماحي وزىعة الاجهاالث التى حٗلذ مىه أصاة حؿُُغ ٖلى

ت في ٖالم ًٞاتي واخض.  وحٗلذ مىه أصاة للخداوع والى٣اف بحن الٗىانغ البكٍغ
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ٟاث التى جىاولذ الٗهغ الغ٢مي ومنها  وبىاًء ٖلى طل٪ هجض الٗضًض مً الخٍٗغ

ل ٧ل أق٩ا٫ 130،م2008حٍٗغ٠ ٖبضال٣اصع ) ه بأهه " ال٣ضعة ٖلى جدٍى ( والظي ٖٞغ

، والىهىم والهىث والهىعة الؿا٦ىت واإلاخدغ٦ت لخهبذ في اإلاٗلىماث والغؾىماث

نىعة ع٢مُت، وجل٪ اإلاٗلىماث ًخم اهخ٣الها زال٫ قب٨ت الاهترهذ بىاؾُت أحهؼة 

ً وجىػَ٘ ٦م هاةل مً اإلاٗلىماث الغ٢مُت  ئل٨تروهُت وؾُُت خُث ًم٨ً زاللها جسٍؼ

 بهٟت مؿخمغة". 

ه )بضوي، مدمض،م الظي ٣ًىم أؾاًؾا ٖلى ( بأهه" طل٪ الٗهغ ٦229ما ٖٞغ

ل ٧ل أق٩ا٫  ُٟها مً زال٫ ال٣ضعة الٟاة٣ت ٖلى جدٍى ت وئهخاحها وجْى وكغ اإلاٗٞغ

اإلاٗلىماث والغؾىماث، والىهىم والهىث والهىعة الؿا٦ىت واإلاخدغ٦ت لخهبذ في 

نىعة ال٨تروهُت )ع٢مُت( وجل٪ اإلاٗلىماث ًخم اهخ٣الها بحن الىاؽ زال٫ قب٨ت الاهترهذ 

ال٨تروهُت، وؾاٖض طل٪ ٖلى جدى٫ البِئت الخٟاٖلُت الاجهالُت بحن  بىاؾُت أحهؼة

 ألاٞغاص واإلاجخمٗاث ئلى بِئت اٞترايُت جسخل٠ جماًما ًٖ البِئت الخ٣لُضًت".

ا بأهه : الٗهغ الظي ًم٨ً  ًُ وبىاء ٖلى طل٪ ًم٨ً حٍٗغ٠ الٗهغ الغ٢مي ئحغاة

٣ت ٖال ت وجضاولها بٗض اهخاحها بٍُغ لها ئلى مً زالله وكغ اإلاٗٞغ ُت الض٢ت والجىصة وجدٍى

٣ت ع٢مُت بً  نىع  وأق٩ا٫ ع٢مُت جخًمً اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع التى ًغاص وكغها بٍُغ

ألاٞغاص ٖبر ج٣ىُاث ئل٨تروهُت صازل بِئت اٞترايُت ًخٟاٖل صازلها ألاٞغاص مً مسخل٠ 

 الث٣اٞاث واإلاجخمٗاث ".

ا: خصائص العصر الرقمي  :ثاهيا

ت مً الخهاةو خضصها بً قمـ)ًخمحز الٗهغ الغ٢مي بم ، م 2017جمٖى

 ( ٖلى الىدى الخالي:24-21م 

اهٟجاع اإلاٗلىماث، خُث أنبدذ اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ومإؾؿاتها الٗلمُت والث٣اُٞت  -

 فااى اإلاٗلىماااث التااى أزااظث جىمااى بمٗااضالث ٦بحاارة هدُجاات 
ً

وؤلاهخاحُاات جىاحااه جااض٣ًٞا هاااةال

 للخُىعاث الٗلمُت والخ٣ىُت الخضًثت.

ىماى ال٨بحاار فااي حجاام ؤلاهخاااج ال٨ٟااغي، وجىاإى مهاااصع اإلاٗلىماااث وحٗااضص لٛاتهااا، وجىااامي ال -

 اليكغ الال٨ترووي.
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اااصة أهمُاات اإلاٗلىماااث ٦مااىعص خُااىي اؾااتراجُكي، خُااث ال ًم٨اا - ٖااً جلاا٪  ًٍػ الاؾااخٛىاء 

 اإلاٗلىماث في خُاة ألاٞغاص والجماٖاث في مسخل٠ اليكاَاث التى ًماعؾها ؤلاوؿان.

، خُث ًخمحز الٗهغ الغ٢مي بىحاىص ٞئااث مخٗاضصة جخٗامال ما٘ ًؿخُٟضًحٗضص ٞئاث اإلا -

اإلاٗلىمااااث وؤلاٞااااصة منهاااا فاااي زُُهاااا وبغامجهاااا وبدىطهاااا وصعاؾاااتها، وأوكاااُتها اإلاسخلٟااات 

بُٗت أٖمالها. اتها َو ٣ًا لخسههاتها ومؿخٍى  ٞو

، ٣ٞااض أياااٞذ الخ٨ىىلىحُااا الجضًااضة فااي الٗهااغ الغ٢مااي تألابٗاااص الجضًااضة للخهىنااُ -

ٗاًصا حضًضة للخهىنُت جخٗل٤ بازتزان واؾاترحإ مٗلىمااث ٖاً الىااؽ وئم٩اهُااث أب

ا٤ قااب٩اث الاهترهاذ، وبااظل٪ ٞاان م٣ااضعة الخىاؾااِب  الىناى٫ لهااظه اإلاٗلىمااث ٖااً ٍَغ

ا٘ بىااى٥ اإلاٗلىمااث الطااخمت ماً قااأهه أن ًجٗال زهىنااُت ألاٞااغاص  ٖلاى ئوكاااء وجَُى

م ااااات باااااالخُغ ٖلااااى الاااااٚغ ٗاث أو الهُئااااااث  فااااي مٗلىمااااااتهم الصخهاااااُت مدٟٞى ماااااً الدكاااااَغ

 اإلاغا٢بت.

ُااااااا  - ُاااااات، مااااااً زااااااال٫ الؿااااااُُغة ٖلااااااى ج٨ىىلىح ى ًااااااض الؿااااااُاصة الَى ٞىضاااااا ى الاجهااااااا٫ وتهض

 اإلاٗلىماث والاجهاالث والخد٨م في مؿخىي الاجها٫.   

وبىاًء ٖلى الٗغى الؿاب٤ ٞان هظا الٗهغ  الغ٢مي  وما ًخًمىه مً 

ت ًخمحز  بؿماث ججٗل مً ال٣ٗ لُت الٗغبُت فى مىاحهت جدضي ٦بحر فى ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ُت، والخٗامل م٘ مؿخدضزاث  خماص ٖلى الظاث للخ٠ُ٨ م٘ الثىعة اإلاٗٞغ ٦ُُٟت الٖا

خماص ٖلى  الٗهغ، والخسلي ًٖ أق٩ا٫ وأؾالُب الخىانل الخ٣لُضًت مً زال٫ الٖا

ت مإهلت للخٗامل م٘ جل٪ البِئت ت التى جخُلب ٧ىاصع بكٍغ  قب٩اث الخىانل ٞاة٣ت الؿٖغ

الاٞترايُت واؾخدضار ز٣اٞت ئل٨تروهُت حٗبر ًٖ الصخهُت الٗغبُت بىحىصها الٟغصي 

والجماعي، وحؿهم فى بىاء ٣ٖلُت ٖغبُت حٗخمض ٖلى الخ٨ٟحر الٗلمي والبٗض ًٖ الخغاٞاث، 

والخسلي ًٖ ز٣اٞت الاؾتهال٥ والخىا٧ل، والخمؿ٪ باإلااض ي صون ؤلاٞاصة فى نىاٖت 

ًدخاج عؤٍت واضخت ًم٨ً ٖغيها فى جهىع م٣ترح ل٨ُُٟت الخايغ واإلاؿخ٣بل، ٧ل طل٪ 

 بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت مً زال٫ مإؾؿاث حٗلُمُت حؿهم فى بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت. 
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ملوالبت  بىاء العقليت العربيت الخصور املقترح لذور الجامعت فى: املحور الرابع

 في ضوء العصر الرقمي اقخصادًاث املعرفت

ُت وحٛحراث مخالخ٣ت هدُجت الخُىع الخ٨ىىلىجي والخض٤ٞ قهض الٗالم زىعة مٗ ٞغ

غ  اإلاٗلىماحي، مما حٗل الضو٫ اإلاخ٣ضمت واإلاخُلٗت للخ٣ضم ٖلى الؿىاء جدؿاب٤ في جٍُى

هٓمها وبمإؾؿاتها الخٗلُمُت ٖامت والجامُٗت ٖلى وحهت الخدضًض؛ إلاىاحهت جل٪ 

ا بأهمُتها في ئٖاصة بىاء ال٣ٗلُت اإلاخٛحراث اإلاخالخ٣ت وجدضًاتها اإلاؿخ٣بلُت ئًماًها منه

ت في يىء مُُٗاث الٗهغ  الٗغبُت التى ًم٨نها اإلاؿاهمت فى مىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

 الغ٢مي.

ت به الجامٗت  وبىاء ٖلى طل٪ ٣ًضم البدث جهىًعا م٣ترًخا لخدضًض الضوع اإلاىَى

ت في يىء الٗهغ  لبىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت، ل٩ى ج٩ىن ٢اصعة ٖلى مىا٦بت ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

 الغ٢مي بىاًء ٖلى الىخاةج التى جىنل ئليها، وهى ٖلى الىدى الخالي:

ئن مٟهااااااىم ال٣ٗلُاااااات الٗغبُاااااات، لاااااام ًااااااخم جضاولااااااه بكاااااا٩ل ٦بحاااااار صازاااااال ال٨خاباااااااث الٗغبُاااااات  -

ااات أو صازااال اإلاإؾؿااااث ألا٧اصًمُااات والخٗلُمُااات بكااا٩ل  وبكااا٩ل ًبااارػه فاااي مجااااالث اإلاٗٞغ

ُاااات الخ ٗاماااال مٗااااه فااااي يااااىء مُُٗاااااث الٗهااااغ والثااااىعة ًىضااااح أهمُخااااه وم٩ىهاجااااه، و٦ُٟ

ُت، والٗهغ الغ٢مي.  اإلاٗٞغ

اااات ومُُٗاااااث  - ئن اإلاخدباااا٘ لل٣ٗلُاااات الٗغبُاااات ًجااااضها ٣ٖلُاااات ناااااعث تهااااخم باؾااااخحراص اإلاٗٞغ

الٗهغ، صون اإلاكاع٦ت في ئهخاحها أو جىمُتها، بل ونل به ألامغ  ئلاى ئهماا٫ الٗضًاض ماً 

اإلاهااالخت الٗامااات، واإلاكااااع٦ت والخٗااااون، ال٣اااُم الاحخماُٖااات مثااال اختااارام ٢اااُم الٗمااال، و 

ً، وآصاب الخااااااىاع البىاااااااء الهاصٞاااااات  ىااااااىن الخٗاماااااال ماااااا٘ ألازااااااٍغ وئهمااااااا٫ ٢ُماااااات الٗماااااال، ٞو

غ والبىااااء، ٦ماااا ونااال باااه ألاماااغ لخٛلُاااب الٗاَٟااات واإلاكااااٖغ ٖلاااى الخ٨ٟحااار الٗلماااي  للخُاااٍى

 والىٓغة اإلاى٣ُُت. 

ٗاوى مً أػمت ؾُاؾُت ا٢خهاصًت ا -
ُ
حخماُٖت وهٟؿاُت جغجاب ٖليهاا ئن ال٣ٗلُت الٗغبُت ح

٣اات أو أزااغي فااي تهمِكااها،  تراب فااي ٧اٞاات مىااا ي الخُاااة، ممااا حؿاابب بٍُغ الكااٗىع بااااٚل

ت والٗهغ الغ٢مي.  و٢لت مىا٦بتها للخُىع الهاةل للمٗٞغ
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اااااااات وا٢خهاااااااااصًاتها ٖباااااااااعة ٖااااااااً خ٣اااااااال مٗغفااااااااي مااااااااً خُااااااااث اإلاٟهااااااااىم والٟلؿااااااااٟت  - ئن اإلاٗٞغ

ااااااات التاااااااى ًم٨اااااااً ماااااااً زاللهاااااااا اجاااااااه اإلاخىٖى الىناااااااى٫ ئلاااااااى جاااااااغار مٗغفاااااااي ٣ًاااااااىم ٖلاااااااى  وهٍٓغ

ها وجىمُتها. ت وجىٖى ؿهم في ئزغاء اإلاٗٞغ ٌُ  اؾخسضام مُُٗاث الٗهغ الغ٢مي بك٩ل 

اات أناابدذ يااغوعة ال ًم٨ااً الاؾااخٛىاء ٖنهااا فااي بِئاات اإلاإؾؿاااث  - ئن ا٢خهاااصًاث اإلاٗٞغ

ىا٦بااات ألا٧اصًمُاات والخٗلُمُاات التااى ًجاااب الالتاازام بهااا لبىاااء وجىمُااات ال٣ٗلُاات الٗغبُاات، وإلا

ااااات حٗمااااال ٖلاااااى  مُُٗااااااث الٗهاااااغ الغ٢ماااااي، ول٩ىنهاااااا مإؾؿااااااث حٗلُمُااااات مجخمُٗااااات جغبٍى

ت مإهلت إلاىا٦بت الخُىع اإلاٗغفي.  ئٖضاص ٧ىاصع بكٍغ

ااااا٤  - ًااااخم الخٗامااااال مٗهااااام ٞو ااااات والٗهاااااغ الغ٢ماااااي  ئن ٧اااال ماااااً مٟهاااااىمي ا٢خهاااااصًاث اإلاٗٞغ

ات وا٢ خهااصًاتها، أؾـ مىهجُت ٖلمُت حٗخمض ٖلى الخىُٓم والخىلُاض واإلاكااع٦ت للمٗٞغ

ؿااهم فااي بىاااء ٣ٖلُاات ٖغبُاات مؿاادىحره  ٌُ بهااضٝ جد٣ُاا٤ اإلاحاازة الخىاٞؿااُت اإلاؿااخضامت؛ ممااا 

 بمخُلباث الٗهغ الغ٢مي.

ٗااض الجامٗاات ٦مإؾؿااات أ٧اصًمُاات حٗلُمُاات هاااى ال٣اااصعة ٖلااى بىااااء ال٣ٗلُاات الٗغبُاات؛ إلااااا  -
ُ
ح

ات ماً هاخُات، واإلا ات فاي ْال ا٢خهااص اإلاٗٞغ ُات ٢ٍى ؿااهمت جمل٨ه مً بيُت أؾاؾاُت مٗٞغ

 في خغ٦ت الخىمُت اإلاؿخضامت مً هاخُت أزغي.

ٗاااااض الٗهاااااغ الغ٢ماااااي ومُُٗاجاااااه أماااااًغا طو أهمُااااات إلااااااا لاااااه ماااااً صوع ماااااإزغ فاااااي خغ٦ااااات ئزاااااغاء  - ٌُ

ً ال٣ٗلُااات الٗغبُااات وجىمُتهاااا؛ ل٩ىنهاااا عأؽ اإلااااا٫ البكاااغي  اات وجُىعهاااا، وبىااااء وج٩اااٍى اإلاٗٞغ

اضاص والخ٩ا ً مإؾؿااث حٗلُمُات جام ال٨ٟغي، والٗىهاغ الٟاٖال واإلاؿاإو٫ ٖنهاا فاي ؤلٖا ٍى

ئؾىاص ألامغ لها لل٣ُام بهظه اإلاهام؛ لخد٤ُ٣ مسغحاث حٗلُمُت ٖلى ٦ٟاءة ٖالُت ٢ااصعة 

ُت والخ٨ىىلىحُت.   ٖلى مىا٦بت الٗهغ وجُىعاجه اإلاٗٞغ

اااااع الىٓااااغي للبدااااث وأهاااام الىخاااااةج التااااى جاااام الخىناااال ئليهااااا، ًم٨ااااً  وفااااى يااااىء ؤلَا

 مٗت فى بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت ٖلى الىدى الخالي:جدضًض مٗالم الخهىع اإلا٣ترح لضوع الجا

 :أهذاف الخصور املقترح

يهاااضٝ الخهاااىع اإلا٣تاااارح ئلاااى جدضًااااض الاااضوع اإلاىاااٍى بااااه الجامٗااات  فااااي بىااااء ال٣ٗلُاااات 

 وطل٪ مً زال٫: الٗغبُت،
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ااات وا٢خهااااصًاتها اإلاغجبُااات بمخُلبااااث الٗهاااغ الغ٢ماااي ٦أخاااض  - الاااىعى ب٩اٞااات مهااااصع اإلاٗٞغ

 ه بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت.الخدضًاث التى جىاحه

 الخضًثاات التااى اإلاٟاااهُم وألاؾااالُب واإلاماعؾاااث الٗضًااض مااً  يااغوعة جبجااي -
ُ
اا٘ ح ؿااهم فااي ٞع

ً عؤٍااات واضاااخت خاااى٫ َاااغ١ وأؾاااالُب ئٖاااضاص البدثاااي و مؿاااخىي ألاصاء الخٗلُماااي،  لخ٩اااٍى

 وجأهُل ال٣ٗلُت الٗغبُت.

اات والٗهااغ الغ٢مااي صازاال اإلاى - ٓىماات الخٗلُمُاات الخأ٦ُااض ٖلااى مٟهااىمي ا٢خهاااصًاث اإلاٗٞغ

 الجامُٗت وصوعهما في جد٤ُ٣ الاؾخضامت في مىا٦بت مؿخجضاث الٗهغ.

اااال بِئااااات الٗمااااال صازااااال اإلاإؾؿااااااث الجامُٗااااات ئلاااااى بِئااااات ع٢مُااااات حٗخماااااض ٖلاااااى ٨ٞاااااغة  - جدٍى

الضمج بحن هٓامي الخٗلُم الغ٢مي والخ٣لُضي إلاىا٦بت الخدضًاث الُاعةات وزانات و٢اذ 

ُض  (19 -ألاػماث  مثل )٧ٞى

 ٖلى مؿخىي حمُ٘ مإؾؿاث اإلاجخم٘.ج٣ضًم جهى  -
ً

ا مخ٩امال ًٖ  ع م٣ترح ٌك٩ل مكغو

 املىطلقاث التى ًقوم عليها الخصور املقترح: (0)

 ً ااااصة بىااااء وج٩اااٍى ااات باااه الجامٗااات إٖل ٣ًاااىم الخهاااىع اإلا٣تااارح لخدضًاااض الاااضوع اإلاىَى

ااااات فاااااى ياااااىء الٗهاااااغ الغ٢ماااااي ٖلاااااى اإلاىُل٣ااااااث  ال٣ٗلُااااات الٗغبُااااات إلاىا٦بااااات ا٢خهااااااصًاث اإلاٗٞغ

 ت: الخالُ

ُت  جمخل٪ بيُت جدخُت و  وحىص مإؾؿاث حامُٗت مخُىعة ٢اصعة مٗلىماجُت مٗٞغ

 .ٖلى ال٣ُام بهظا الضوع ب٨ٟاءة ٖالُت

اااااا٤  ااااااضاع ٞو
ُ
ُاااااات صازاااااال  جلاااااا٪ اإلاإؾؿاااااااث الخٗلُمُاااااات الجامُٗاااااات ج وحااااااىص ئصاعة مٗٞغ

ت.  مىهجُت ٖلمُت مىا٦بت إلاؿخجضاث الٗهغ الغ٢مي وا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

ت طاث غ ٧اااىاصع بكاااٍغ ؿاااهم فاااي جد٣ُااا٤ ال٣اااضع ال٩اااافي ماااً ئصاعة  جاااٞى
ُ
٦ٟااااءة ٖلمُااات ح

اااااااات وا٢خهاااااااااصًاتها فااااااااي يااااااااىء مُُٗاااااااااث الٗهااااااااغ الغ٢مااااااااي؛  ىا٦باااااااات جلاااااااا٪ اإلاؿااااااااخجضاث إلااإلاٗٞغ

اااإلاٗاناغة وجدااضًاتها اإلاسخلٟاات 
ً
ل٩ىنهااا اإلاجخماا٘؛ صازاال  ماً َبُٗاات الااضوع اإلاىاااٍ بهاا ااهُال٢

ُااااات وجأهُااااال ال٣ٗااااال البكاااااغي الٗغباااااي  ٖاااااً ئٖاااااضاص الاااااغةِـ اإلاؿاااااإو٫ جلااااا٪ الصخهاااااُت الٗغب

ُااات صازاااال الٗىهاااغ الخُاااىي لجمُااا٘ ٖملُااااث و اإلاإهلااات واإلاضعبااات،  غ والخداااضًث والخىم ُاااٍى الخ

 اإلاجخم٘.
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ؿاام وحااىص مىااار جىُٓمااي مىاؾااب صازاال جلاا٪ اإلاإؾؿاااث الخٗلُمُاات الجامُٗاات ًد

ت وئم٩اهُاجااااه اإلااصًاااات بالث٣اااات والتااااى م٨ىتهااااا مااااً ألازااااظ بأؾااااالُب الخُااااىع ، فااااي ٧ااااىاصعه البكااااٍغ

ٗغفاااى ومؿاااخجضاث الٗهاااغ الغ٢ماااي مىدهاااا اإلاحااازة الخىاٞؿاااُت والخُاااىع اإلاؿاااخمغ ئال أهاااه لااام اإلا

 ًهاخبه ال٣ضع ال٩افي مً الخُىع في ال٣ٗلُت الٗغبُت. 

 املخطلباث الالزمت لخحقيق الخصور املقترح: (0)

اااااات وا٢خهاااااااصًاتها فااااااي ْاااااال مُُٗاااااااث الٗهااااااغ  مااااااً اإلاإ٦ااااااض أن جُبُاااااا٤ أصواث اإلاٗٞغ

 ومؿاامُاث ٖضًااضة لخهاال ئلااى أهااضاٞها ئال أنهااا جخٟاا٤ الغ٢مااي  صازاال الجامٗاات ج
ً
أزااظ أقاا٩اال

ً ال٣ٗلُت الٗغبُت ٖلى الىدى الخالي: اصة بىاء وج٩ٍى ت الالػمت إٖل  ٖلى اإلاخُلباث التربٍى

حر  - ع٢مُااات، ٢ااااصعة ٖلاااى الخٗامااال مااا٘ ٧اٞااات البُاهااااث واإلاٗلىمااااث بيُااات جدخُااات ياااغوعة جاااٞى

ً والبرمجُااااث وجىا٦اااب الخُاااىع اإلاٗغفاااى والخ٨ى ىلاااىجي جد٣ًُ٣اااا لل٣اااضعة ٖلاااى ه٣ااال وجداااٍؼ

ومٗالجااااات البُاهااااااث واإلاٗلىمااااااث الطاااااخمت، واإلاهاااااممت ٖلاااااى  هٓااااام الدكاااااُٛل اإلاسخلٟااااات 

 والبرمجُاث اإلاؿاهضة واإلاخسههت. 

تياااااااغوعة وحااااااااىص ٧ااااااااىاصع و  - اااااااات  مااااااااىاعص بكااااااااٍغ مإهلااااااات ٖلااااااااى ال٣ُااااااااام باااااااااصاعة وجُبُاااااااا٤ اإلاٗٞغ

ث ًخى٠٢ ٖلاى هجااح الجامٗات وا٢خهاصًاتها والخٗامل م٘ مخُلباث الٗهغ الغ٢مي خُ

ات  جد٣ُا٤ فاي ال٣ُاام باضوعها و أهاضاٞها ٖلاى جلا٪ ال٩اىاصع ؛ل٩ىنهاا ألاؾااؽ فاي ه٣ال اإلاٗٞغ

نها وجىػَٗها، ٦ما ئنهام ٌكا٩لىن ألاصاة الغةِؿات فاي ج٣اضًم الاضٖم ل٩اٞات  وجىلُضها وجسٍؼ

 ال٣اةمحن ٖلى ئٖضاص وجأهُل وبىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت صازل الجامٗت .

غ اإلاباااااصب ألاؾاؾااااُت وال٣ااااُم  الٗمااال ٖلااااى - ُااات، خُااااث جخااااٞى جبجااااي مٟهااااىم الث٣اٞاااات الخىُٓم

والاججاهااااث التاااى حؿاااهم فاااي  وحاااىص أٞاااغاص بالجامٗااات جاااإزغ باااضوعها فاااي الؿااالى٦ُاث التاااى 

ات، والتاى  ًدبٗها الٗاملىن وفى ج٨ُٟهم م٘ مُُٗاث الٗهغ  الغ٢مي وا٢خهااصًاث اإلاٗٞغ

 ئٖاصة بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت .ًترجب ٖليها جدضًض ألاؾلىب الظي ًدب٘ في 

يااااااااغوعة وحااااااااىص ه٩ُاااااااال جىُٓمااااااااي، ًخمحااااااااز باإلاغوهاااااااات فااااااااي ئصاعة البِئاااااااات الخٗلُمُاااااااات وئَااااااااال١  -

اات  اات ال٦دكاااٝ وجىلُااض اإلاٗٞغ ؤلابااضاٖاث ال٩امىاات لااضي اإلايؿااىبحن للجامٗاات وئجاخاات الخٍغ

غتها مُُٗاث الٗهاغ الغ٢ماي،  وئصاعتها والٗمل ٖلى وكغها ٖبر وؾاةل الخ٣ىُاث التى ٞو

والتى جم٨ىه مً حؿُحر الٗملُت الخٗلُمُت صازل الجامٗت ٖلى الىحه الظي ًًامً لهاا 
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ً ال٣ٗلُاات الٗغبُاات  مسغحاااث جخمحااز بال٨ٟاااءة الٗالُاات؛ ألن هجاااح الجامٗاات فااي بىاااء وج٩ااٍى

حر بِئت حٗلُمُت ٖالُت الجىصة..  هى هخاج ه٩ُل ئصاعي جىُٓمي ؾاهم في جٞى

ااااا٤ مخ٩امااااال ماااااً ٧ا - ً ٍٞغ ااااات الٗمااااال ٖلاااااى ج٩اااااٍى ٞااااات الخسههااااااث ٌٗمااااال ٖلاااااى ئصاعة اإلاٗٞغ

وا٢خهااااااااصًاتها جد٣ًُ٣اااااااا إلاُُٗااااااااث الٗهاااااااغ الغ٢ماااااااي وجدىاؾاااااااب مااااااا٘ َبُٗااااااات واخخُاحااااااااث 

اات ٖباار  الجامٗاات ٦مإؾؿاات أ٧اصًمُاات حٗلُمُاات بهااٟت ٖاماات، ووكااغ ومكاااع٦ت جلاا٪ اإلاٗٞغ

 قب٩اث اإلاٗلىماث الضازلُت والخاعحُت والتى حؿهم في حك٨ُل بيُت ال٣ٗلُت الٗغبُت. 

ى الجامٗااااث أن ج٣اااىم بىيااا٘ الخُاااِ الالػمااات لبىااااء مىٓىمااات ج٩املُااات مكاااخ٣ت ماااً ٖلااا -

عؤٍااااات الضولااااات ؛بهاااااضٝ ج٣اااااضًم اإلا٣ترخااااااث وآلالُااااااث الالػمااااات لخُٟٗااااال مُُٗااااااث الٗهاااااغ 

غ  ٣ت جدؿم باإلاغوهات ٦ماضزل لخُاٍى الغ٢مي وجُب٣ُاجه اإلاسخلٟت ٖلى بِئت الجامٗت بٍُغ

حر ٧ااىاصع  وجدؿااحن ألاصاء الٟااغصي واإلاإؾساا ي لهااا إلاااا لااه مااً ٞاةااضة ٖلمُاات وأ٧اصًمُاات بخااٞى

ت طاث ٦ٟاااااااءة ٖالُاااااات جخمحااااااز ب٣ٗلُاااااات ٖغبُاااااات جخمحااااااز باإلاىهجُاااااات الٗلمُاااااات ؤلابضاُٖاااااات  بكااااااٍغ

ت .  الابخ٩اٍع

ٗااات جلااا٪ اإلاخُلبااااث وئٖااااصة جداااضً ها بكااا٩ل مؿااااخمغ  - ااات إلاغاح وحاااىص اؾاااتراجُجُاث مخىٖى

 لإل 
ً

ااااؼ ه٣اااااٍ ال٣ااااىة ومٗالجاااات ه٣اااااٍ الًاااا٠ٗ ونااااىال بااااضإ فااااي بىاااااء بهااااضٝ صٖمهااااا وحٍٗؼ

 ال٣ٗلُت الٗغبُت .

حر ٢ىاٖاااض اإلاٗلىمااااث والبُاهااااث واإلاٗااااٝع الطاااخمت والٗمااال ٖلاااى  - ٢ُاااام الجامٗااااث بخاااٞى

اااا ًم٨اااً  ًُ ا وز٣اٞ نهاااا وجىلُاااضها وجدلُلهاااا لخىمُتهاااا وجىلُاااضها لدكااا٩ل مسؼوًهاااا خًااااعًٍ جسٍؼ

ً ال٣ٗلُت الٗغبُت .  الاؾخٟاصة مىه في بىاء وج٩ٍى

ًاااااا٠ٗ صازاااااال الجامٗاااااات، يااااااغوعة جااااااىاٞغ أصواث لل٣ُااااااا - ُاااااال لى٣اااااااٍ ال٣ااااااىة وال ؽ والخدل

والخٗٝغ ٖلى ٞغم الىجاح والهضع وهى ٖباعة ًٖ هماطج ًم٨ً جهمُمها ٖبر ألاصواث 

ُت والتى جم ئ٦ؿابها ئلى  والاؾالُب الخ٣ىُت الخضًثت، للى٢ٝى ٖلى حجم ال٣ُمت اإلاٗٞغ

ً وبىااااااء ال٣ٗلُااااات الٗغبُااااات، ل٩ ىنهاااااا اؾااااادثماع فاااااي الٗىهااااغ البكاااااغي والتاااااى حؿاااااهم فاااااي ج٩اااااٍى

 الٗىهغ البكغي. 

 آلياث جفعيل الخصور املقترح : (3)

 ماااً أهاااضاٝ
ً
جىصااا ى جىنااال ئلُاااه البداااث ماااً هخااااةج  الخهاااىع اإلا٣تااارح وماااا اهُال٢اااا

بًاغوعة ج٣اضًم م٣تاارح ٌؿاهم فاى بىاااء ال٣ٗلُات الٗغبُاات ٢ااصعة ٖلاى الخٗاماال ما٘ ا٢خهاااصًاث 
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ااااات وئصاعتهاااااا فاااااى ياااااىء الٗهاااااغ الغ٢ماااااي وجدضًاااااض اإلاخُ لبااااااث الالػمااااات لخُبُااااا٤ الخهاااااىع اإلاٗٞغ

 لُاث الخالُت:آلااإلا٣ترح؛ لظا ٌؿعى البدث ئلى جُٟٗل الخهىع مً زال٫ 

أن جخسلو الجامٗاث مً صوعها الخ٣لُضي ال٣اةم ٖلى ئٖضاص ال٣ٗلُت الٗغبُت بك٩لها  -

ُاااااااات اإلاٗاناااااااااغة   ُااااااااضي، والٗماااااااال ٖلاااااااااى مغاٖاااااااااث ٧اٞااااااااات الخدااااااااىالث والخُٛحاااااااااراث الٗاإلا الخ٣ل

ااااات، وطلااااا٪ ماااااً زاااااال٫ ج٣اااااضًم اإلاغجبُااااات بمخُلبااااا اث الٗهاااااغ الغ٢ماااااي وا٢خهااااااصًاث اإلاٗٞغ

بغامج حٗلُمُت ع٢مُت لها جأزحراث ٖلى ئخُاء وبىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت ال٣اصعة ٖلى الخ٨ٟحر 

الٗلماااااي وؤلاباااااضاعي، وجمخلااااا٪ ال٣اااااضعة ٖلاااااى الخٗامااااال مااااا٘ البُاهااااااث الطاااااخمت وجىُٓميهاااااا 

اااات طاث بيُاااات وصاللاااات مُٗىاااات  لىاااإى مااااً اإلاٗٞغ
ً

هاااام اإلاكاااا٨الث ال٣اةماااات  ونااااىال ُاااال ٞو لخدل

 والٗمل ٖلى ئنضاع ألاخ٩ام وا٦دكاٝ البضاةل، وجدضًض اإلاؿاع صازل اإلاجخم٘.

اااااضاص لل٣ٗلُااااات الٗغبُااااات ٞاااااال ج٣خهاااااغ ٖلاااااى اإلاٗااااااٝع  - ااااا٘ حىاهاااااب ؤلٖا ج٣اااااىم الجامٗااااااث بدىَى

اث، بل ال بض أن جخًمً اإلاهاعاث والاججاهاث، والٗمل  ٖلى الجم٘  والخ٣اة٤ والىٍٓغ

اات، بااحن ال ُاات والجىاهااب الخُب٣ُُاات التااى ًخُلبهااا ٖهااغ ا٢خهاااصًاث اإلاٗٞغ اااث اإلاٗٞغ ىٍٓغ

 ومخُلباث الٗهغ الغ٢مي .

اااااات باٖااااااضاص ال٣ٗلُاااااات الٗغبُاااااات َااااااغ١  - أن جخًاااااامً الباااااارامج الخٗلُمُاااااات بالجامٗاااااااث اإلاىَى

ُاااااااات،  وأؾااااااااالُب مسخلٟاااااااات حٗماااااااال ٖلااااااااى مىا٦باااااااات الخدااااااااىالث والخٛحااااااااراث الغ٢مُاااااااات واإلاٗٞغ

ب ُات التاى حؿاهم فاي بىااء ال٣ٗلُات الٗغبُات ال٣ااصعة  باإليااٞت ئلاى الخاضٍع وألاوكاُت اإلاٗٞغ

اٖال  اؼ صوعهاا اإلاؿاخ٣بلي ٦مىاخج ٞو ات وجىلُاضها ووكاغها، بهاضٝ حٍٗؼ ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

ُلاااا٤ ٖلااااى جلااااا٪  ااااات ومؿااااخىعًصا لهااااا، ٍو ا للمٗٞغ
ً
صازاااال اإلاجخماااا٘ الٗااااالمي، ولااااِـ مؿااااتهل٩

ٟاااااااهم وال٣اااااااص ُاااااات مااااااً اإلاسغحاااااااث الباخااااااث اإلابااااااضٕ ال ُاااااااة الىٖى ع ٖلااااااى الخٗاماااااال ماااااا٘ الخ

ت.  ومُُٗاث الٗهغ الغ٢مي، وا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

أن ج٣ااىم الجامٗاااث بمٗالجاات مثالااب اإلاجخماا٘ مااً زااال٫ وكااغ اإلاٟاااهُم الاًجابُاات ٖااً   -

اإلاؿااااااواة الاحخماُٖااااات، والخٟااااااهم باااااحن ألاٞاااااغاص واإلاجخمٗااااااث والكاااااٗىب، و٦اااااظل٪ جىمُااااات 

، وخثااه ٖلااى اؾدكااغاٝ اإلاؿااخ٣بل، بهااضٝ اة ألاٞااغاص، وجأهُلااه إلاٗتاار٥ الخُاااةُااوئزااغاء خ

ت وفاى ياىء الٗهاغ  ت جخ٤ٟ م٘ مخُلباث ا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ ً ٣ٖلُت ٖغبُت ٖهٍغ ج٩ٍى

 الغ٢مي.



لبت اقخصادًاث املعرفت في ضوء العصر الرقميجصور مقترح لذور الجامعت في بىاء العقليت العربيت ملوا  
 

133 

 

ج٣اىم الجامٗااث باٖاااصة الث٣ات لل٣ٗلُاات الٗغبُات ماًا زاال٫ مٗىهتهااا ٖلاى ٞهاام الاظاث والتااى  -

الااظاحي، و٦ااظل٪ أن ًخدااضص مٗاإلاهااا باإلاٗاااٝع والاججاهاااث واإلاٗلىماااث واإلاماعؾاااث والى٣ااض 

ت ز٣اٞخااااه الظاجُااات فااااي ياااىء ز٣اٞاااات اإلاجخماا٘ا الااااظي ًيخماااي لااااه، ومااًا حهاااات  ًاااضع٥ زهىنااُا

أزاااغي ٢ُاااام الجامٗااات فاااي باااث عوح الاهخمااااء والاااىالء إلا٣ىمااااث ز٣اٞخاااه الٗغبُااات وؤلاؾاااالمُت 

ات والثاىعة الخ٨ىىلىحُات فاي جدؿاحن  اإلااصي منها واإلاٗىاىي، و٦ُُٟات اؾاخٛال٫ مهااصع اإلاٗٞغ

اعة والث٣اٞااااااات الٗغبُااااااات وؤلاؾاااااااالمُت التاااااااى ٢اااااااام الٛاااااااغب بدكاااااااىيهها وئلهاااااااا١ ناااااااىعة الخًااااااا

 الخسل٠ والتهمِل وال٠ًٗ لها.

ت ومخُلباث الٗهاغ الغ٢ماي ماً زاال٫ الخأ٦ُاض ٖلاى  - بىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت إلاجخم٘ اإلاٗٞغ

ت للخااااااأ٢لم ماااااا٘  ااااااضاص ٧ااااااىاصع بكااااااٍغ ب إٖل اإلاالءماااااات الخٗلُمُاااااات للباااااارامج وألاوكااااااُت والخااااااضٍع

غ واإلاؿاخ٣بل بكا٩ل ًاخم بالخ٩امال، والخٗضصًات باٖخبااعهم مهاضع إلزاغاء مخُلبااث الٗها

ت لضًه، و٢ضعجاه ٖلاى الخٗامال ما٘ ماا ٌٗاغى ٖلُاه بكا٩ل مباقاغ أو ٚحار مباقاغ أو  اإلاٗٞغ

٤ اإلاٟاحأة .  ًٖ ٍَغ

ت  - ٣ُااااات ألاؾاااااٍُى بىااااااء ال٣ٗلُااااات الٗغبُااااات التاااااى جدؿااااام بالخٗضصًااااات ؤلاؾاااااالمُت الٗغبُااااات ؤلاٍٞغ

م ماً اإلاخضازلات فاي أناى٫ وا خاضة، وز٣اٞات مكاتر٦ت وخُااة الًىحاض بهاا ج٨ٟا٪ ٖلاى الاٚغ

وحااىص أ٢لُاااث ٢بُُاات ويهىصًاات. وطلاا٪ مااً زااال٫ الخٟاااّ ٖلااى ألانااالت الٗغبُاات ل٩ىنهااا 

حٗبار ٖااً اإلاحارار الث٣ااافي الٗغباي الااظي ًدؿاام بالٗغا٢ات والظاجُاات والابخ٩ااع، و٦أنهااا صٖااىة 

 ٌٗجااااى طلاااا٪ الاه٨ٟاااااء ٖلااااى الااااظاث لالٖتاااازاػ بهااااظه الخًاااااعة ألانااااُلت والخٟاااااّ ٖليهااااا وال 

ااات، ٦ماااا أنهااا جاااخم ٖاااً  ول٨ااً ًخُلاااب الاهٟخااااح الااضاةم ٖلاااى قاااٗىب ألاعى وجباااص٫ اإلاٗٞغ

ت اإلامحزة لخل٪ الخًاعة ألانُلت.   ٤ اإلاداٞٓت ٖلى الهٍى  ٍَغ

أن ج٣ىم الجامٗااث بمغاٖااث جداضًاث الٗهاغ الغ٢ماي اإلاؿاخ٣بلُت والتاى جىاحاه الىٓاام  -

٨ٟااا٪، وج٣ىُاااااث ئٖالمُااات حضًاااضة حكاااىه والخمُحاااز والهااااغاٖاث الخٗلُماااي ماااً تهماااِل وج

اااااات وئخُاااااااء الغؤٍاااااات  الضولُاااااات، وطلاااااا٪ مااااااً زااااااال٫ مىاااااااهج حؿااااااهم فااااااي الخٟاااااااّ ٖلااااااى الهٍى

ا ًم٨ً أن ٩ًىن ه٣ُت اهُال١ ل٩ل ٖهغ. 
ً
 اإلاؿخ٣بلُت ألمت جمخل٪ ئعز

 معوقاث الخصور املقترح: (2)

ٞاااي ياااىء مخُلبااااث ا٢خهااااص  بُاات بىاااء ال٣ٗلُاات الٗغ ُٚااااب الغؤٍااات الخ٣ُ٣ُااات إلاخُلبااااث  -

ات  ت.لاضي في يىء الٗهغ الغ٢مي اإلاٗٞغ  اإلاى٧ل لهم ئٖضاص جل٪ ال٩ىاصع البكٍغ
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اااضاص بيُااات ج٨ىىلىحُااات وجدُااات مالةمااات ل٣ُاااام الجامٗااااث  - يااا٠ٗ اإلاسههااااث اإلاالُااات إٖل

 بهظا الضوع.

 ٢لاات بٗااٌ اإلاهاااعاث لاااضي أًٖاااء هُئاات الخااضَعـ لل٣ُاااام بااظل٪ أو وحااىص الاابٌٗ مااانهم -

ااااضم الدؿاااإغ فااااي الالخدااااا١ بمخُلباااااث الٗهااااغ  ااااضٖى للى٣ااااٌُ ٖو ٌ هااااظا الخااااأ٢لم ٍو ًااااٞغ

ت ٖلى اٖخ٣اص بأنها ؾدخأزغ وج٣ٟض أنالتها.  الغ٢مي وا٢خهاصًاث اإلاٗٞغ

 مقترحاث للخغلب على معوقاث الخصور املقترح: (5)

بُاات لخىمُاات ٢ااضعاث أًٖاااء هُئاات الخااضَعـ للخااأ٢لم ماا٘  - الٗماال ٖلااى ٣ٖااض الااىعف الخضٍع

ت والٗهغ الغ٢مي. ثث ا٢خهاصًامخُلبا  اإلاٗٞغ

صٖااىة اإلاجخماا٘ اإلاااضوي واإلاإؾؿاااث اإلاالُاات ال٨بااري صازاال اإلاجخماا٘ للمكاااع٦ت اإلاجخمُٗاات  -

ٗااااااٌ  ُاااااات الخدخُاااااات م٣اباااااال ب غ البي ُااااااام بااااااظل٪ لخدااااااضًث وجُااااااٍى ٗاااااااث لل٣ ٖاااااام الجام فااااااي ص

بُت.  الخسًُٟاث والدؿهُالث الًٍغ

ؼ مبضأ الدصجُ٘ بحن ال٣اةمحن ٖلى اإلاماعؾاث  - ب والبارامج الخٗلُمُات صازال حٍٗؼ والخضٍع

ت.  الجامٗت، لبظ٫ الجهض لبىاء ٣ٖلُت ٖغبُت ٖهٍغ

 جوصياث البحث: (6)

ئحااغاء صعاؾاااث ممازلاات للبدااث الخااالي ٖلااى قااغاةذ اإلاجخماا٘ اإلاسخلٟاات صعاؾاااث ئحغاةُاات  -

ت بهضٝ اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل بٗض صعاؾت وجدلُل الىا٢٘.  ومُضاهُت، أو هٍٓغ

ً ال٣ٗلُااات الٗغبُااات،  باوكااااء جااايحٗ التاااي ؤلاحاااغاءاث اجسااااط - مغا٦اااؼ جدبجاااى ٨ٞاااغة بىااااء وج٩اااٍى

بهااااااضٝ ئحااااااغاء الضعاؾاااااااث والبدااااااىر الٗلمُاااااات الضاٖماااااات لااااااظل٪ ٖلااااااى أن ج٩ااااااىن ٦ُاهاااااااث 

 مؿخ٣لت صازل الجامٗت.

ال٢خاااااه  مٟهاااااىم جىضاااااح التاااااي الخمهُضًااااات والضعاؾااااااث البداااااىر ئحاااااغاء - الٗهاااااغ الغ٢ماااااي ٖو

 .٦خدضي ببىاء ال٣ٗلُت الٗغبُت

ت)ألاؾاؾُت  اثاإلا٣ىم جُٟٗل - الخاضماث اإلاغحُٗات  لخ٣اضًم (والخىُٓمُات واإلااصًات البكٍغ

اات الالػماات لجٗلهااا  غ لهااا اإلاٗٞغ ت جخااٞى ً ٣ٖلُاات ٖغبُاات ٖهااٍغ الغ٢مُاات التااى حؿااهم فااي ج٩ااٍى

ت.  ٖهٍغ
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