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 اإللكترونى بالتعليم وعالقته المعرفى االقتصاد

 ملك محمد السيد

 

 المنهجيةالمقدمة 

 مستخلص الدراسه  0/1

لتحقيق وتوظيفها فى العملية التعليميه إبراز دور تقنية املعلومات تستهدف هذه الدراسه 

بكافة للوصول اىل حياه متطورة إستخدام التقنيات التكنولوجيه من خالل االقتصاد املعرفى 

هو نتيجة للتحول من جمتمع حيث أصبح اجملتمع الذى نعيشه اليوم جماالتها وأنشطتها 

إقتصادى معرفى تشكل إىل جمتمع كان املورد االسرتاتيجى فيه هو رأس املال إقتصادى صناعى 

التقنيات احلديثه فى العمليه , ولكى يتم دمج املعلومات فيه املورد االساسى واالسرتاتيجى 

الذى يعتمد على مهارات املتعلم التعليميه للنهوض باجملتمع ظهرت فكرة التعليم االلكرتونى 

 . ه خبريإىل موجه فتحرر الطالب من كونه متلقى فقط إىل كونه مبدع كما حترر املعلم من كون

, الكلمات املفتاحيه : إقتصاد املعرفه , اإلقتصاد الرمزى , اإلقتصاد اجلديد , إقتصاد االملموسات 

 التعليم اإللكرتونى , التعليم عن بعد .

 مشكلة الدراسه  0/2

من املسلم به أن النظام التعليمى احلاىل عاجز عن مواجهة التحديات التى أفرضتها التقنيات 

وهناك تنافس كبري بني فلقد حتول العامل من جمتمع صناعى اىل جمتمع معرفى احلديثه , 

باالنفتاح على تقنيات العصر التى فرضت التعليمى وذلك الدول للسعى إىل إصالح نظامها 

 :. ونستطيع أن نصل اىل حصر مشكلة الدراسه فى التساؤل التاىل تمعات العربيه نفسها على اجمل

 كيف ميكن أن نوظف التعليم االلكرتونى لتحقيق أسس جمتمع املعرفه فى املؤسسات التعليميه ؟

 أهمية الدراسه  0/3

وأيضا دور التقنيات احلديثه دور املعلومات فى اجملتمع ترجع أهمية اإلقتصاد املعرفى اىل تعزيز 

واالنتقال من التعليم ولن يتم ذلك إال من خالل رفع كفاءة التعليم ملواجهة حتديات املستقبل 

مبدع , وحيول الذى حيول الطالب من كونه متلقى فقط إىل التقليدى إىل التعليم االلكرتونى 

 خبري إىل كونه موجه .املعلم من كونه 
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 أهداف الدراسه  0/4

 . إبراز دور تقنيه املعلومات وتوظيفها فى العملية التعليميه 

 . التعرف على خصائص االقتصاد املعرفى 

 . توضيح العالقه التفاعليه بني االقتصاد والتكنولوجيا 

 ف على مفهوم التعليم االلكرتونى ومزاياه .التعر 

  فى ظل جمتمع املعرفه .توضيح متطلبات التعليم االلكرتونى 

 تساؤالت الدراسه   0/5

 ماهى أهمية تقنيات املعلومات فى العمليه التعليميه ؟ 

  االقتصاد املعرفى ؟مبا يتميز 

 ماهى العالقه بني االقتصاد والتكنولوجيا ؟ 

 ما املقصود بالتعليم االلكرتونى ؟ وماهى مميزاته ؟ 

 ماذا يتطلب التعليم االلكرتونى فى ظل جمتمع املعرفه ؟ 

 حدود الدراسه  0/6

 احلدود املوضوعيه : تعاجل الدراسه موضوع اإلقتصاد املعرفى وعالقته بالتعليم االلكرتونى.

تهتم الدراسه باالملموسات والدور الفعال الذى تلعبه فى االرتقاء بالعمليه  احلدود النوعيه :

 التعليميه .

 منهجية الدراسه  0/7

النظريه لإلنتاج الفكرى فى موضوع اإلقتصاد املعرفى وعالقته تعتمد الدراسه على املراجع 

 بالتعليم االلكرتونى .

 مصطلحات الدراسه  0/8

 : عرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصاديه بأنه " ذلك االقتصاد املبنى "االقتصاد املعرفى

أساسا على إنتاج ونشر وإستخدام املعرفة واملعلومات "

1

 

  التعليم االلكرتونى هو إسلوب حديث من أساليب التعليم , توظف فيه  االلكرتونى :التعليم

آليات االتصال احلديثه من حاسب , وشبكاته , ووسائطه املتعدده من صوت وصورة , ورسومات 

وآليات حبث , ومكتبات إلكرتونيه , وكذلك بوابات االنرتنت سواء أكان عن بعد أم فى الفصل 
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 الدراسى.

تلخيص ذلك كله فى أنه " إستخدام التقنيه جبميع أنواعها فى إيصال املعلومه للمتعلم وميكن 

بأقصر وقت , وبأقل جهد , حمققا أكرب فائده ".

2

 

 الدراسات السابقه  0/9

حممد جبار طاهر الشمرى .دور إقتصاد املعرفه فى حتقيق النمو االقتصادى/مصر  األوىلالدراسه 

 منوذجا

أن االقتصادات العربيه تتصدى اىل مشكلة رئيسيه أال وهى جاءت هذه الدراسه لملخص الدراسه : 

بعض القضايا املستعصيه مثل ) معدالت النمو املنخفضه , اخنفاض فى التنوع االقتصادى , تواجه 

 والتى تتطلب حلول هلا تتمثل فى اقتصاد املعرفه . معدالت البطاله املرتفعه ...اخل(

حممد أنس أبو الشامات . اجتاهات اقتصاد املعرفهفى البلدان العربيه .جامعة  الدراسه الثانية

 دمشق ,كلية االقتصاد

التى وضعتها الدول العربيه ملخص الدراسه: يركز هذا البحث على التوجهات واخلطط الوطنية 

أظهرت انها ال تزال خالل متابعة مؤشراته على املستويات كلها التى حنو اقتصاد املعرفه من 

تستهلك وتستخدم املنتجات املعرفيه بشكل كبري , مما يؤكد انها حباجه للرتكيز على إنتاج 

رفه , والتوجه باقتصاداتها املعرفه كى تستطيع مشاركة البشريه فى السري فى مواكب العلم واملع

 .حنو االقتصاد املعرفى الكفيل حبل املشكالت 

 المبحث االول : إقتصاد المعرفه بين النظرية والتطبيق

 ماهية إقتصاد المعرفة ومستلزماتها االساسيه : 1/1

إنتاج عرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصاديه بأنه " ذلك االقتصاد املبنى أساسا على 1/1/1

ونشر وإستخدام املعرفة واملعلومات "

3

 

قتصاديه , ظهر فى اآلونه يعترب " إقتصاد املعرفه " فرعا جديدا من فروع العلوم اال1/1/2

, ويقوم على فهم جديد أكثر عمقا لدور املعرفه ورأس املال البشرى فى تطور االقتصاد االخريه

وتقدم اجملتمع .

4

 

املعرفه بأنه " االقتصاد الذى حتقق فيه املعرفه اجلزء األعظم من وميكن تعريف إقتصاد 1/1/3

وذلك يعنى أن املعرفة فى هذا االقتصاد تشكل مكونا أساسيا فى العملية  القيمه املضافه "

االنتاجيه كما فى التسوق , وذلك يعنى أن النمو يزداد بزيادة هذا املكون , كما يعنى هذا أيضا ان 

اد ينهض على أكتاف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بإعتبارها املنصة ذلك النوع من االقتص

 االساسيه التى منها ينطلق إقتصاد املعرفه .
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 :تمييز بني نوعني من هذا االقتصادوهذا التعريف يسمح بال

 knowledgeeconomyهو إقتصاد املعرفة   النوع االول :

االلف اىل الياء , أى أن املعلومات هى العنصر الوحيد  " وهو االقتصاد الذى يقوم على املعلومات من

فى العملية االنتاجيه , واملعلومات هى املنتج الوحيد فى هذا االقتصاد واملعلومات وتكنولوجيتها 

هى التى تشكل أو حتدد أساليب االنتاج وفرص التسوق وجماالته ؛ ورمبا يقصد باملعلومات هنا ) 

, ورمبا تشمل البحوث العلمية واخلربات واملهارات فكالهما صحيح   DATA جمرد االفكار والبيانات 

( , وهذا الشكل من االقتصاد هو نفسه إقتصاد املعلومات أو االقتصاد الرمزى وهو أيضا االقتصاد ما 

 بعد الصناعى .

 Knowledge Basedeconomyهو االقتصاد املبنى على املعرفة  النوع الثانى :

وهو الذى تلعب فيه املعرفة دورا فى خلق الثروه ولكن ذلك ليس جبديد فلقد ظل للمعرفة دورا 

قدميا ومهما فى االقتصاد ولكن اجلديد هو حجم املساحه التى حتتلها املعرفه فى هذا االقتصاد 

 .اكرب مما سبق وأكثر عمقا مما كان معروفا 

ويل املوارد املتاحة اىل سلع وخدمات وفى حدود وبعبارة أخرى قدميا كانت املعرفة تستخدم فى حت

ضيقه , ولكن اآلن فى هذا النوع من االقتصاد مل يعد هناك حدود لدور املعرفة فى حتويل هذه 

كتفى بتحويل املوارد املتاحه املوارد بل تعدت على احلدود وأصبحت ختلق موارد جديده وال ت

.فقط
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 تعليق من وجهة نظر الباحث 

التقدم احلاصل فى التكنولوجيا والتغري السريع الذى حتدثه فى االقتصاد يؤثران ليس فقط إن 

 فى درجة النمو وسرعته بل ايضا فى نوعية حياة االنسان .

املستلزمات االساسيه لإلقتصاد املعرفى : 1/1/4
6 

 إن إلقتصاد املعرفة مستلزمات أساسيه أبرزها مايلى :

لعام وترشيده , وإجراء زياد حامسه فى االنفاق املخصص لتعزيز املعرفه , إعادة هيكلة االنفاق ا _1

, مع توجيه إهتمام مركز للبحث العلمى إبتداء من املدرسة االبتدائيه وصوال اىل التعليم اجلامعى 

. 

" وجيدر االشارة هنا اىل ان الذى جعل االقتصاد االمريكى أكثر تطورا وديناميكيه فى العامل هو 

الواليات املتحده فى ميدان البحث العلمى واالبتكارات , حيث بلغ إنفاق الدول الغربيه فى إنفاق 

 ".مليار 180وكانت حصة الواليات املتحدة منها  2000مليار دوالر عام  360هذا اجملال 

العمل على خلق وتطوير رأس املال البشرى بنوعية عاليه , وعلى الدول توفري املناخ املناسب _2

 عرفة , فاملعرفة ليست طرفا فكريا بل أصبحت عنصر أساسى لالنتاج .للم

إدراك املستثمرين والشركات أهمية إقتصاد املعرفة , ومن املالحظ أن الشركات العامليه الكربى _3

)العابره للقوميات باالخص( تساهم فى متويل جزء من تعليم العاملني لديها ورفع مستوى 

 ص جزءا مهما من إستثمارتها للبحث العلمى واالبتكار ., وختصتدريبهم وكفاءاتهم 
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 سمات وخصائص االقتصاد المعرفى : 1/2

يتسم إقتصاد املعرفة بالقدرة على االبتكار , إذ ال ميثل فقط املصدر الرئيسى للثروه إمنا 1/2/1

االساسيه لتحقيق فاملعرفة هى الوسيلة يعد أساس امليزة النسبيه املكتسبه فى االقتصاد اجلديد , 

كفاءة عمليات االنتاج والتوزيع وحتسني نوعية وكمية االنتاج وفرص االختيار بني السلع 

واخلدمات املختلفه سواء بالنسبه للمستهلكني أو املنتجني , وبشكل عام يتميز االقتصاد املبنى 

على املعرفة باالتى :
7 

عملية التنميه االقتصادية أو االتصال أو التعليم ال متثل املسافات أيا كان أبعادها أى عائق أمام  _1

 أو جناح املشروعات أو االندماج الكامل فى اجملتمع بشكل عام .

مع االحتياجات إن املعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة االفراد ويتم توفريها بصورة تتوافق  _2

حكمه فى كافة جماالت  الفرديه واالجتماعيه مبا ميكن كل فرد من إختاذ القرارات بصورة أكثر

 احلياه .

 إن كل فرد فى اجملتمع ليس جمرد مستهلك للمعلومات ولكنه أيضا صانع أو مبتكر هلا . _3

, النه ال يوجد إقتصاد ميكنه خلق وإحتكار املعرفه إن إقتصاد املعرفة إقتصاد منفتح على العامل 

ا أن املناخ االقتصادى على املستوى , كمدون أن يشارك أو يستورد املعارف اجلديده من االخرين 

جيب أن يكون مشجعا لإلستثمار املعرفة واملعلومات والقدرة الكلى فى االقتصاد املبنى على املعرفه 

على االبتكار , وهو أمر فى غاية األهميه الن ضمان دائمية االقتصاد املبنى على املعرفة يقتضى 

قد تكون معدالت العائد عليه منخفضه أو حمدودة ,  ضرورة تشجيع االستثمار فى املستقبل , والتى

لذا حتتاج مثل هذه اجملاالت اىل دعم السياسه االقتصاديه فى الدول التى تسعى حنو حتقيق 

.االقتصاد املبنى على املعرفة 

8

 

ويتميز إقتصاد املعرفة مبجموعه من الصفات واخلصائص االخرى التى متيزه عن االقتصاد 1/2/2

وهى ال خترج عن الصفات التاليه :التقليدى 

9

 

  إنه كثيف املعرفة يرتكز على االستثمار فى املوارد البشريه بإعتبارها رأس املال املعرفى

 والفكرى .

 . اإلعتماد على القوى العامله واملدربه واملؤهلة واملتخصصه فى التقنيات اجلديده 

 ى تضمن للعاملني مواكبة التطورات إعتماد التعليم والتدريب املستمرين وإعادة التدريب الت

 التى حتدث فى ميادين املعرفه .

  توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توظيفا يتصف بالفاعليه لبناء نظام معلوماتى

 فائق السرعه والدقة واالستجابه .

 . إنتقال النشاط االقتصادى من إنتاج وصناعة السلع اىل إنتاج وصناعة اخلدمات املعرفيه 

 . تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيري والتنميه 

 . إرتفاع الدخل لصناع املعرفه كلما إرتفعت مؤهالتهم وتنوعت كفاءاتهم وخرباتهم 

  االقتصاد املعرفى ميلك القدرة على االبتكار وإجياد وتوليد منتجات فكريه ومعرفيه جديده

 مل تكن االسواق تعرفها من قبل .
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  االقتصاد املعرفى يرتبط بالذكاء والقدرة االبتكاريه واخليال , وبالوعى االدراكى كما أن

الهمية االخرتاع واملبادرة الذاتيه واجلماعيه لتحقيق ما هو أفضل , وتفعيل كل ذلك النتاج أكرب 

 كم ممكن بشرط أن يكون أفضل فى جودة االدآء وأفضل فى حتقيق االشباع .

أن خصائص إقتصاد املعرفة تتمثل فيما يلى :( breathgalويرى )1/2/3
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 Globalizationالعومله 

  التكيف املوسع ملوافقة رغبات الزبائنMass Customization 

  نقص الكوادر واملهاراتStaff/Skill Shortage 

  الرتكيز فى خدمة املستهلكCustomer Services Emphasis 

 " خدمة " اخلدمة الذاتيهService Self-Service  

  االلكرتونيه التجارةElectronic Commerce 

أما اخلضرى فريى ان إقتصاد املعرفة يتميز بالتاىل :1/2/4

11

 

  جتدد احلاجه إليه والرغبه والطلب على منتجاته املعرفيه التى تدخل فى كل نشاط , وفى كل

نشاط ما بدون  عمل ,وفى كل وظيفه , وبشكل متصاعد اىل درجة ميكن القول بإستحالة قيام

 معرفه .

  جتدد املصادر املعرفيه ومنوها وإزديادها وعدم نضوجها سواء باالستعمال أو االحتفاظ , بل

 مبرور الزمن وتعدد االستخدام تزداد املصادر املعرفيه وتتعدد جماالتها .

يز ومن خالل استعراضنا خلصائص ومسات إقتصاد املعرفه ميكننا أن نلخص أهم السمات التى مت

 من خالل إستعراض اجلدول التاىل :_فى وجه مقارنه_االقتصاد املعرفى عن االقتصاد التقليدى 

خصائص االقتصاد املعريف مقارنة باالقتصاد التقليدي1/2/4
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 : االقتصاد املعريف : االقتصاد التقليدي

 االستثمار يف رأس املال املعريف. - االستثمار يف رأس املال املادي. -

االعتماد عل اجلهد العضلي )امللموسات(  -

 بدرجة أساسية يف االقتصاد التقليدي.

االعتماد على اجلهد الفكري )الالملموسات(  -

 بدرجة أساسية يف االقتصاد املعريف.

استقرار األسواق يف ظل منافسة تتحكم  -

 البريوقراطية السلطوية. -غالبًا  -فيها 

يف ظل  ديناميكية األسواق و اليت تعمل -

 تنافسية مفتوحة.

هي احملرك  Mechanisationامليكنة  -

 األساسي لالقتصاد الصناعي.

هي احملرك األساسي  Digitizationالرقمية  -

 لالقتصاد املعريف. 

يهدف االقتصاد التقليدي إىل التوظيف  -

الكامل للقوى العاملة دون حتديد مهارات 

 مميزة ألداء العمل.

املعريف إىل وضع قيمة يهدف االقتصاد  -

حقيقية لألجور  والتوسع يف استخدام العاملة 

ذات املهارات العالية اليت تتفاعل مع التعليم و 

 التدريب املستمر.

أنه اقتصاد ندرة, حيث تنضب موارده  -

 بكثرة االستخدام.

أنه اقتصاد وفرة, حيث تزداد موارده )املعرفة(  -

 بكثرة االستخدام.
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االقتصاد الزراعي لقانون تناقص خضوع  -

العوائد )تزايد التكاليف(, واالقتصاد 

الصناعي لقانون ثبات العوائد )ثبات 

 التكاليف( مع االستمرار يف االستخدام.

خضوع االقتصاد املعريف لقانون تزايد  -

العوائد )تناقص التكاليف( مع االستمرار يف 

 االستخدام.

القوى العاملة يف العالقات بني اإلدارة و  -

 االقتصاد التقليدي تتسم باالستقرار.

العالقات بني اإلدارة و القوى العاملة يف  -

االقتصاد املعريف تتسم بعدم االستقرار, إذ 

 ينتفي مبدأ التوظيف مدى احلياة.

العالقة بني قطاعات األعمال و الدولة  -

غري متكافئة, إذ تفرض الدولة سيطرتها و 

طبقا ملتطلبات الدولة و تصدر أوامرها 

 توجهاتها االقتصادية. 

العالقة بني قطاعات األعمال و الدولة يف  -

االقتصاد املعريف قائمة على التحالف 

 والتعاون.

 ليس مقيدًا بزمان أو مكان. - مقيد بزمان و مكان. -

 مقومات االقتصاد المعرفى  :1/3

وجود عدة مقومات وتتمثل هذه املقومات فى لكى جند إقتصاد يعتمد على املعرفة البد من 

 التاىل :

 إن أهم العناصر التى تؤسس القتصاد يعتمد على املعرفه هوجمتمع املعرفة بكل مستوياته  .1

جملتمع املعرفه , وبداخل جمتمع املعرفه يكون كل أفراد اجملتمع على قدر وجود ترمجة فعليه 

وخنب اجملتمع بل املطلوب أن يكون املزارع ختصاص فاملعرفة ليست حصرا على ذوى االمن املعرفه 

فى للتعامل مع التقنيه ويستخدمونها وعامل الصيد وعامل املصنع لديهم من املعرفة ما يؤهلهم 

 جمال عملهم , فالشعار فى إقتصاد املعرفة هو "املعرفه للجميع".

, أساسا القتصاده املدرسه واجلامعه كيان رئيسى فى اجملتمع الذى يعتمد على املعرفه التعليم : .2

فاملدرسه واجلامعه جيب أن خترج أناسا يفكرون ويبدعةن ويكونوا أحرارا فى تفكريهم , وبالتاىل 

على حيث االنفاق والسياسات املستنده من الضرورى أن حيظى هذا اجلانب باالهمية القصوى من 

 تيجيات واضحه .إسرتا

إنتاج املعرفة التى حتتاجها البد أن توجد كيانات تأخذ على عاتقها البحث والتطوير : .3

تياجات وإحجمتمعاتها التى تتواصل مع إحتياجات , فوجود مراكز البحث االصليه اجملتمعات 

إلبداع واالبتكار تشجع املبدعني وحتمى لطوير ووجود أنظمه وقوانني الصناعه ووجود مراكز الت

ورقى اىل تقنية تساهم فى العمليه االنتاجيه على ترمجة هذه االبداعات نتاجهم والسعى 

مراكز االبداع والبحث عرفيا من الضروريات فى هذا العصر , كما أن وجود شبكات لتواصل اجملتمع م

أيضا . واملعرفة ضروريه

13

 

واالخرتاعات فى اجلامعه والبحث , شريكا رئيسيا فى عملية االبداع والصناعه حتتاج أن تكون " 

املعرفيه , وهنا مع حميطها وتشارك فى تنميته حباجه الن تكون هلا عالقة والصناعه واجلامعه 

".نات العلميهالتطبيقيه واحلاضاحلاجة اىل وجود مراكز البحوثتربز أهمية 

14
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 والتكنولوجيا :العالقة التفاعليه ما بين االقتصاد 1/4

فكرة تفعيل تكنولوجيا إن هذه النظره قائمة على قائمة على الرؤيه العامه التى تستند اىل 

رأسيا بكل باالقتصاد الوطنى ومعاجلة هذه الفكرة واالتصاالت فى القطاعات املختلفه املعلومات 

, وهى رؤية تعنى  , كما انها تتحدث عن االقتصاد القائم على املعلومات او املعرفه قطاع على حدة 

نفسه أوال ", كما " إحداث تغيري جوهرى ملموس فى بنية بيئات ونظم العمل داخل االقتصاد 

لتتهيأ للعمل التى حتكم املؤسسات ذاتها تعنى أيضا "إعادة هندسة هذه اآلداء وطرق التفكري 

 " االداريهللعديد من الفلسفات واالساليب حقيقى املعلومات مبا يعنيه ذلك من تطبيق القائم على 

فى إستخدام يسبق أى تفكري  حبيث قتصادىاإلدارى الفكراإلمن أجل تغيري وهناك مبادئ 

واالتصاالت  , ومن هذه املبادئ مايلى :تكنولوجيا املعلومات 

15

 

  االخذ مببدأ احلريه. 

  الشفافيه فى تداول املعلومات. 

 . سرعة إختاذ القرار 

  ومن االدارى للدولة من ميلكون املعلومات داخل اجلهاز إزالة االلتباس وتضارب املصاحل بني

 .حيتجونها فى تسيري أعماهلم اليوميه 

  إعالء قيم العمل اجلماعى. 

  تفعيل ثقافة اجلودة والعمل املخطط. 

  طور املؤسسات التى تفكر االنتقال من طور املؤسسات واملنشآت املعتمده على الشخص امللهم اىل

 االشخاص واالنفتاح على العامل برؤى واضحه.علمى مستقر بعيدا عن مبنهج 

 ته , فؤائده , مزاياه "املبحث الثانى : التعليم االلكرتونى " مستويا

 ما هو التعليم اإللكترونى ؟2/1

التعليم االلكرتونى هو إسلوب حديث من أساليب التعليم , توظف فيه آليات االتصال 2/1/1

, ورسومات وآليات حبث , من حاسب , وشبكاته , ووسائطه املتعدده من صوت وصورة احلديثه 

 سواء أكان عن بعد أم فى الفصل الدراسى., وكذلك بوابات االنرتنت ومكتبات إلكرتونيه 

فى إيصال املعلومه للمتعلم إستخدام التقنيه جبميع أنواعها وميكن تلخيص ذلك كله فى أنه " 

".بأقصر وقت , وبأقل جهد , حمققا أكرب فائده 

16

 

منظومة تعليميه لتقديم الربامج التعليميه أو  "ميكن تعريف التعليم االلكرتونى على أنه 2/1/2

فى أى وقت وفى أى مكان بإستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت التدريبيه للطالب أو املتدربني 

أجهزة احلاسوب , املؤمترات االنرتنت , القنوات التلفزيونيه , الربيد االلكرتونى ,  التفاعليه مثل )

 "أو غري متزامنه  synchronousبطريقه متزامنه  عن بعد ...(
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التعليم يعتمد فى تقديم احملتوى كماميكن تعريفه أيضا بأنه " أسلوبا من أساليب    2/1/3

ووسائطهما على تقنيات املغلومات واالتصاالت واملفاهيم للمتعلم التعليمى وإيصال املهارات 

بصورة النشيط مع احملتوى واملدرس والزمالء واملتعدده بشكل يتيح للطالب التفاعل املختلفه 

, وإدارة كافة الفعاليات فى الوقت واملكان والسرعه التى تناسب ظروف املتعلم وقدرته متزامنه 

".املخصصه لذلكومتطلباتها بشكل إلكرتونى من خالالالنظمةااللكرتونيه العلمية التعليميه 

17

 

: خصائص التعليم االلكترونى 2/2
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 حتديد خصائص التعليم االلكرتونى فيما يلى :ميكن 

تعلم تفاعلية , وتعطى له فرصة حيث أنه يضع املتعلم فى بيئه  : Interactionالتفاعل .1

, كما أنه يقدم الوسائل التى تربط بني املتعلم بعض خربات وأحداث العامل احلقيقى التعامل مع 

 أو بينه وبني املعلم .وبني غريه من املتعلمني 

املقدمة لكل متعلم حيث أنه يسمح بتنويع وتغيري احملتوى واالساليب  : Adaptationالتكيف  .2

 على حده حسب قدراته وإمكانياته .

حيث أنه يركز على إحتياجات املتعلمني بدال من  :Learner centeredالتمركز حول املتعلم  .3

 الرتكيز على قدرات املعلم .

فى للمتعلمني املشاركني حيث أنه يركز على تقديم كل ما هو حديث  : Up- to- dateالتحديث  .4

 النظام .

, فى أى حيث أنه يسمح للمتعلم مبراجعة دروسه وفقا لظروفه ووقته  :  Flexibilityاملرونه  .5

 وقت وأى مكان يتواجد فيه .

فاملعلم يستطيع ؛ حيث أنه يتيح مناخ مالئما لكل من املعلم واملتعلم  : Convenienceاملالءمه  .6

س , كما أن الطالب الذين يعانون من صعوبة الرتكيز أن يركز على االفكار املهمه أثناء إعداده للدر

 .يسهل إستيعابه وإدراكه تنظيما مالئما للمعلومات جيدون 

حيث أنه يتيح لكل متعلم فرصة اإلدالء برأيه فى أى وقت ودون أدنى حرج ,  : Equityالعداله  .7

, مما جيعل الطالب على قدم املساواه وقاعات النقاش وغرف احلوار من خالل الربيد االلكرتونى 

 فى التعبري عن أرائهم حبرية وإستقالليه.

حيث تتوافر وسائل إتصال متزامنه وفورية تتيح جماال للمناقشه  : Connectivityالرتابط  .8

, مما بني االفراد املشاركيينفى املقررات التعليميه مثل ) غرف الدردشه ( وتبادل وجهات النظر 

 تسهيل التعليم والتعلم .يؤدى اىل زيادة الرتابط والعمل التعاونى بينهم بهدف 

فى أدوات االتصال , بشكل يتوافق مع التنوع فى عاحيث أنه يتيح تنو : Diversityالتنوع  .9

ملناسبه له فى , ومن ثم جيد كل منهم الوسيله اواجتاهات وإستعدادات املتعلمني املشاركني ميول 

االتصال باالخرين زمالئه املتعلمني سواء عن طريق النص املكتوب أم الصوت أم الصورة أم الرسائل 

 االلكرتونيه .

حيث أنه يتيح الفرصه لتخطى حواجز  : Non Presenceالتحرر من قيود املكان والزمان  .10

واالتصال باالخرين مهما كان مكان واملكان والوصول اىل املعلومه مهما كان موقعها الزمان 

 .تواجدهم سواء بشكل متزامن أم غري متزامن 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة 

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

417 

املتعلم فى توصيل إستفساراته اىل حيث أنه يساعد  : Accessibilityسهولة الوصول اىل املعلم  .11

 املعلم فى أى وقت دون تأخري .

حيث أنه يتيح وسائل متنوعه لتقديم املعلومات  : Multi- Sensoryتنوع احلواس املستخدمه  .12

أو الفيديو , فيمكن التعلم عن طريق الصورة الثابته تقابل أساليب التعلم التى يفضلها كل متعلم 

 لرسوم الثابته أو النصوص أو الصوت أو غري ذلك.أو اأو الرسوم املتحركه 

حيث أنه يتيح طرقا متنوعه لقياس مدى  : Multi- Evaluationسهولة وتعدد طرق التقويم  .13

احملاضره وحتقيقهم ألهداف بصورة سريعه وسهله , وتقييم مدى تطور املتعلمني إكتساب املعلومات 

 أو الدرس أو املقرر بأكمله .

 19انواع التعليم االلكترونى : 2/3

 تنحصر أنواع التعليم االلكرتونى تبعا لزمن حدوثه فى نوعني هما :

 learning-Synchronous Eأوال : التعليم االلكرتونى املتزامن  2/3/1

املتعلمني فى نفس الوقت أمام أجهزة الكمبيوتر وهو التعليم على اهلواء الذى حيتاج اىل وجود 

( chattingعرب غرف احملادثه ) النقاش واحملادثه بني الطالب أنفسهم وبينهم وبني املعلمإلجراء 

 ( أو بإستخدام أدواته االخرى .Virtual classroomأو تلقى الدروس من خالل الفصول االفرتاضيه )

التكلفه , ** ومن إجيابيات هذا النوع من التعليم : حصول املتعلم على تغذية راجعه فورية , وتقليل 

 واالستغناء عن الذهاب ملقر الدراسه .

 ** ومن سلبياته : حاجته اىل أجهزة حديثه , وشبكة إتصاالت جيده .

 learning -Non synchronous Eثانيا : التعليم االلكرتونى غري املتزامن  2/3/2

مثل احلصول على وجود املتعلمني فى نفس الوقت ,  حيتاج اىلال وهو التعليم غري املباشر الذى 

على الشبكه أو االقراص املدجمه أو عن طريق أدوات التعليم من خالل املواقع املتاحه اخلربات 

 .مثل الربيد االلكرتونى أو القوائم الربيديه االلكرتونى 

** ومن إجيابيات هذا النوع من التعليم : أن املتعلم حيصل على الدراسه حسب االوقات املالئمه له , 

وباجلهد الذى يرغب فى تقدميه , كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة املادة والرجوع إليها 

 كلما إحتاج لذلك .إلكرتونيا 

كما أنه قد  ** ومن سلبياته : عدم إستطاعة املتعلم احلصول على تغذية راجعه فوريه من املعلم ,

 االنطوائيه ألنه يتم فى عزله .يؤدى اىل 

 20االلكترونى :  مزايا التعليم 2/4

من الواضح أن ما حيفز التوجه املتزايد اىل التعليم االلكرتونى هو ما يتسم به من مميزات من 

 أهمها مايلى :
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 : حيث أنه ميكن للشخص أن يتعلم ما يريد وقت ما يريد  املرونه والفاعليه فى التعليم

 الزمالء واحملاضرين .وبالطريقه التى يريدها مع إمكانية التفاعل والتعاون مع 

 : فلقد مت جتاوز الكثري من العقبات التى حتول دون وصول املاده العلميه  فرصة التعليم للجميع

 اىل املناطق النائيه والدول البعيده .

 : لقد أثبتت البحوث أن التعليم االلكرتونى له تأثري إجيابى على  ترسيخ وتثبيت املعلومات

 عل التقنيات احلديثه املستخدمة .مستويات التحصيل الدراسى بف

 : حيث أنه مل يعد من الضرورى التنقل ودفع املصاريف من أجل التعليم  توفري الوقت واملال

 فأكرب اجلامعات أصبحت اآلن على كبسة زر .

 : والتعرف على النتائج وتصحيح األخطاء.التقييم الفورى والسريع  تقييم التعليمات بإستمرار 

 مما خيفض بشكل حيث أن التعليم االلكرتونى ال يعتمد على الورق  ئه :احلفاظ على البي

 كبري مستويات إنبعاث الكربون .

 : التعليميه حيث أنه يسهل حتديث وتعديل احملتويات واملناهج  جودة املواد التعليميه

 والتدريبيه وفق املستجدات العامليه .

 21عيوب التعليم االلكترونى : 2/5

 مزايا للتعليم االلكرتونى أيضا يوجد عيوب أو سلبيات من أهمها مايلى :كما يوجد 

 . احلاجة اىل بنية حتتية صلبه من حيث توفر االجهزة وسرعة االتصال باالنرتنت 

  احلاجه اىل وجود متخصصني إلدارة أنظمة التعليم االلكرتونى. 

 . صعوبة احلصول على الربامج التعليميه باللغة العربيه 

  قدرة املعلم على إستخدام التقنية الرقمية .عدم 

  اخلصوصيه والسريه . _االنظمة واحلوافز التعويضيه  –فقدان العامل االنسانى فى التعليم 

 . التكلفة االبتدائيه العاليه 

  تطوير املعايري. _صعوبة التقويم 

 22أهداف التعليم االلكترونى :  2/6

 حتدد اليونسكو أهداف التعليم االلكرتونى فى االتى : 

  يسهم فى إنشاء بنية حتتية وقاعده من تقنية املعلومات قائمة على أسس ثقافيه بغرض

 .إعداد جمتمع اجليل اجلديد ملتطلبات القرن احلادى والعشرون 

 ولياء األمور تنمية إجتاه إجيابى حنو تقنية املعلومات من خالل إستخدام الشبكة من قبل أ

 واجملتمعات احمللية , وبذلك إجياد جمتمع معلوماتى متطور .

  وإستخدام مصادر الشبكة حماكاة املشكالت واالوضاع احلياتيه الواقعية داخل البيئة املدرسيه ,

 .للتعامل معها وحلها 
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  إعطاء الشباب االستقالليه واالعتماد على النفس فى البحث واملعارف واملعلومات التى

املعلومات والتساؤل عن مصداقيتها , حيتجونها فى حبوثهم ودرساتهم , ومنحهم الفرصه لنقد 

 مما يساعد على تعزيز مهارات البحث لديهم وإعداد شخصيات عقالنية واعيه .

  من اخليارات املستقبليه اجليده وفرصا ال حمدوده )إقتصاديا منح اجليل اجلديد متسع من

 وثقافيا وعلميا وإجتماعيا(.

  إمداد الطالب بكمية كبريه من االدوات فى جمال املعلوماتيه ملساعدتهم على التطوير

واملعارف واخلربات , باالضافه اىل تطوير املهارات بشكل سليم فى اجملتمع والتعبري عن أنفسهم 

 تقود اىل تطوير االنتاجيه واالستقالل الذاتى .التى 

  , تشجيع أولياء االمور واجملتمعات احملليه على االندماج والتفاعل مع نظام التعليم بشكل عام

 ومع منو سلوك وتعلم أبنائهم بشكل خاص.

ركيزتان فى كفاءة العنصر  ية والتعليم االلكترونإقتصاد المعرف: المبحث الثالث
 البشرى

 23السمات الرئيسيه للثورة التقنية والتعليميه وعالقتها بكفاءة العنصر البشرى 3/1

 املعاصرة والتى منها :وره التقنيه ثهناك بعض السمات التى تتميز بها ال

  عى إعتمادها إنها تؤدى اىل إزدياد أهمية دور املعرفه فالسمة الرئيسيه للثوره التقنية املعاصرة

, فعلى خالف متناهى قوامه العقل البشرى على املعلومات حيث أنها تقوم على مصدر متجدد غري 

لفحم كاحلديد واالثورات التقنيه الثالثه االوىل التى والتى إعتمدت على مصادر غري متجدده 

, مما مكن ومتدفق وهو صناعة املعلومات والنفط , فإن الثوره التقنية تعتمد على مصدر متجدد 

من ختزين وتشغيل من التقدم العلمى فى جماالت االقمار الصناعية واحلاسبات االليه واالنرتنت 

 املعلومات عرب املسافات البعيده فى وقت حمدود للغاية .وإسرتجاع كميات هائله من 

  وتتسع إنها تؤدى اىل تقسيم دوىل جديد للعمل , حيث تزداد فيه مشكالت الدول النامية

, الفجوة بني الذين ميتلكون قدرات التعامل مع الثورة العلمية والذين ال يتمكنون من ذلك 

, مما يؤدى اىل قفز هذه القدرات اهليمنه والسيطره ويعطى هذا الوضع بعض الدول التى متتلك 

, وإذا مل تستوعب الدول النامية هذا التطور وتقعد التقنيه ونوع املهاره الالزمه إلدارتها فى درجة 

 فسوف يكون هناك مزيد من التهميش هلا وضياع ملواردها .بوعى تام وسرعه فائقه 

  فبعد أن كانت كما أنها ساعدت فى اإلعتماد على اجملهود الذهنى وإختصار العمل اليدوى ,

فى أنظمة االنتاج , أصبحت الثورة الثورات االوىل تعتمد على اجلهد البشرى كمدخل أساسى 

وهى مهارات اإلبداع للعمليات األكثر مالئمة لطبيعة اإلنسان , احلديثه توفر هذا اجلهد 

ما قبل جلودة املنتج , فنقلت بذلك نشاط اإلنسان اىل مرحلة واإلبتكار والتخطيط والتصميم 

 . pre-productionاالنتاج 
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 إقتصاد المعرفه ومتطلبات التعليم االلكترونى : 3/2

, إن جمتمع املعرفه هو جمتمع االنسان اجملدد والذكاء املشرتك مع العقل الفعال واملعلومه الدقيقه 

وميكن أن نقول أن كل اجملتمعات قادرة على أن تكون جمتمعات معرفيه لوال الفوارق املتباينه 

على اخللق والتجديد , وهذه القدرة رهينة بينها من حيث ذكاء املوارد البشريه وتفوقها وقدرتها 

لتى وحسن توظيفها والتى تعترب من أبرز مسات اجملتمعات املتقدمة واالتحكم فى املعلومات 

املعلومه والتحكم فيها وحسن توظيفها وإبتكارها آلليات تتمتع بقدرات هائله فى الوصول اىل 

, والتعليم عن بعد , التعليم ومتطورة فى جمال التعليم مثل التعليم املفتوح وتقنيات حديثه 

 .االلكرتونى 

على التنظيم وإجياد آليات راقيه وعقالنية فى جمال وجمتمع املعرفه يعنى " قدرة نوعيه 

ثمارها وتوظيفها وخاصة املوارد املوارد املتاحه وحسن استوترتيب احلياه والتحكم فى التسيري 

, كما يعنى هذا املفهوم كذلك تطوير فى حتقيق النمو االقتصادى البشريه فهى املوققع املالئم 

 تنوعه .أمناط التصدق والتحكم فى القدرات امل

تتمثل فى اآلتى :ومن هنا جند أن متطلبات التعليم االلكرتونى فى ظل جمتمع املعرفه 

24

 

  إستخدامه ويكون مسؤال عنه .توفر أجهزة احلاسوب بدرجة كافية لكل متعلم جييد 

 . وجود كوادر مدربة لصيانة احلواسيب 

  التعليم االلكرتونى وإستخداماتها .توفر االختصاصيني املؤهلني تأهيال جيدا على تقنيات 

 . توفر الربجميات التعليميه احلديثه 

  مبواصفات جودة عاليه .توفر خمتربات خاصه باحلواسيب 

 : توفر التقنيات احلديثه التى تعد أعمدة التعليم االلكرتونىومن بينها 

لكرتونى , نقل الربيد اال** شبكة االنرتنت : والتى بدورها تقوم بأربع خدمات أساسيه هى )

 .(امللفات , االتصال عن بعد باحلاسبات , املنتديات العامليه 

 .توفر مؤمترات احلاسوب والشبكة الداخلية والقرص املدجمة 

 . توفر الكتاب االلكرتونى واملكتبة االفرتاضيه 

 كفاءة العنصر البشرى وترابطه مع التعليم االلكترونىوإقتصاد المعرفه : 3/3

إن عامل اليوم حتول اىل قرية صغريه حيث سهلت عملية التزاوج بني ثورة االتصاالت وثورة 3/3/1

 عمليات االتصال بني الثقافات املختلفه .املعلومات 

  فأصبحت املعرفه ليس فقط عملية نقل املعلومات من املعلم اىل الطالب بل أيضا كيفية تلقى

حتمل مسؤلية فالتعليم االلكرتونى ميكن الطالب من الطالب هلذه املعرفه من الناحية الذهنية , 

والتعبري والتجربه حيث تتغري االدوار حيث أكرب فى العملية التعليميه عن طريق االستكشاف 

 , واملعلم موجها بدال من خبري.يصبح الطالب متعلما بدال من متلقى 

  خرائط التفكري التى وميكن أن ندمج مهارات التفكري بالتعليم االلكرتونى من خالل وضع

يصممها املعلم ضمن صفحات الكتاب االلكرتونى أو فى ملف خاص بالنشاطات وتكون على شكل 
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وحدات مايكرو تتم الكتابة فيه من خالل الطالب ومن ثم حفظها وإرساهلا للمعلم عرب الربيد 

قارنه , عالقة اجلزء االلكرتونى أو عرب الشبكة الداخلية , ومن أمثلة تلك اخلرائط : املقابلة وامل

 بالكل , التنبؤ , سلسلة االسباب.

  والتعليم االلكرتونى ال يعنى إلغاء دور العنصر البشرى بل يصبح دوره أكثر أهمية وأكثر

فالعقل البشرى املبدع هو القادر على االرتقاء بالعملية التعليميه ومن ثم رفع مستوى صعوبه 

ولكى يكون دور العنصر طموحات التقدم والتقنية ذلك من خالل حتقيق االقتصاد املعرفى و

تأهيال جيمع بني التخصص واخلربه مؤهال باجملتمع املعرفى البد من أن فعاال لالرتقاء البشرى 

 .حلمل جتربته فى ضوء دقة التوجيه الفنى جيدا ومكتسب اخلربه الالزمه 

ى فى جمموعات حتبل إىل التدريب املستمر وال حيتاج الكادر البشرى إىل التدريب فحسب 

 يستفيد كل شخص خبربة االخر , فمن خالل التجارب املختلفه ميكن توليد األفكار اجلديده .

  بوعى وبشكل خيدم قادرين على إستخدام التكنولوجيا فالبد أن يكون املعلم واملوظف

ليس ب التعليم وإستغالل التقنيات فى أسالي, وإضافة اىل ذلك فأن دور االبداع العملية التعليميه 

من أيضا يعمل على توليدها حبيث تصبح جزء ال يتجزأ غاية للحصول على املعرفه وحسب بل 

 عملية التعليم .

فال بد من وضع إسرتاتيجية تغيريا جذريا للمعلم والطالب ونظرا الن مثل هذا النظام يتطلب 

إلدارة هذا التغيري لتجنب الفوضى حنو النظام اجلديد ووضع أسس وأنظمه للتغيري والتحول 

 والتشتت وتبعثر اجلهود .

يظهر فى التاىل :وجند دور التكنولوجيا فى االرتقاء بالدول النامية    3/3/2
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 : لفرع مستوى املواطنني العديد من الفرص توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  التعليم

وأهم اجملاالت التى تساهم تكنولوجيا فى اجملتمع العاملى وتتيح لشعوب الدول النامية االندماج 

, حيث أن تأهيل جيل بشكل مكثف هى )جماالت التعليم ( املعلومات واالتصاالت فى تطويرها 

يرفع من تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات والشباب واخلرجني للتعامل مع جديد من الطالب 

اق املعرفه التى متثل حجر األساس ويفتح أمامهم أفقدرتهم التنافسيه على مستوى العامل  كفاءة 

 .للتنمية فى كافة اجملاالت 

 : وجند أن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى رفع مستوى التعليم والبحث  البحث العلمى

من بنقل سجالت براءات االخرتاع ت تسمح يتمثل فى أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالالعلمى 

, تعليم والتدريب , وإستحداث طرق التعليم عن بعد ورفع مستوى العلى موقع شبكة االنرتنت 

وفيها جيرى املناطق النائيه املعزوله ونقل خدمات التعليم والتدريب اىل والتعلم مدى احلياه 

وإشراف أستاذ جامعه , ومثال على ذلك ) نظام اجلامعه املفتوحه تقديم خدمات التعليم عن بعد 

 .أجنبيه على دارسى الدكتوراه(
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التقنيات القائمة على االلكرتونيات  ه عن البطاله املكثفه الناجته مناملخاوف النامج   3/3/3

الدقيقه :

26

 

, ولكن اخلربه بسبب التقنيات احلديثه إزدياد أعداد البطاله هناك من يرتابه اخلوف حول 

فى التوظيف تبني أن أثر تلك التقنيات الصناعية املتطوره والدول الناميه اخلاصه بكل من الدول 

, وتشري بعض الدراسات ميكن أن يكون فى احلقيقه إجيابيا بشكل هامشى املباشر وغري املباشر 

, ولكنها ميكن أن تولد العماله فى األنشطة القدميه اىل أن التقنيات احلديثه ميكن أن حتل حمل 

, وبصرف النظر من خالل خلق سلع وخدمات جديده طلبا إضافيا على العماله فى الوقت نفسه 

أن التأثريات التكنولوجية احلديثه فى ميكننا تأكيد اآلراء املتعارضه فى هذا اخلصوص عن 

, ولكنها ستشمل أيضا املهنيه وسوق العمل مل تشمل فقط حجم العماله وبنيتها جمال التوظيف 

 , خصوصا فيما يتعلق بإعتماد ما ميكن تسميته )االنواع املرنه(وبصورة أساسيه نوعية العمل 

 , وكذلك االجتاه حنو تقليص ساعات العمل .,للعمالة ذات الطابع التعاقدى والعمل املنزىل 

على حد السواء ستصبح  والبلدان الناميةق العمل فى البلدان الصناعيه املتطوره وبإختصار أن أسوا

املؤقت زيادات فى فرص التوظيف سوق العمل واالنتاج فى شكل أكثر مرونه, وسيظهر ختصيص 

 غري الثابته.وساعات العمل املرنه 

بإجتاه تبدل سياسات احلكومات فى معظم الدول الرأمساليه وجتد هذه الظاهرة إنعكاسا هلا فى 

 رتن بتقلص التقدميات االجتماعيه ., الذى يقتراجع دور )الدوله الراعيه( 

  شعور املرء بعدم االستقرار وعدم الثقه كما أن لتلك الظاهرة جانبها السلبى أيضا املتمثل فى

العمل واحلرمان من عدم إستمرارية مان االجتماعى فى ضوء , وعموما بإنعدام االبالغد 

 التى يؤمنها العمل الثابت .التقدميات االجتماعية والضمانات 

سواء كان ورة التكنولوجيه اجلديده أثر كبري فى توزيع الدخل تومن الواضع إنه سيكون لل 3/3/4

 .داخل البلدان أو فيما بينها 

وملصلحة الفئات االكثر إحتكاكا بالتكنولوجيا اجلديده , حبيث جترى هذه العملية ملصلحة 

اجملاالت وذلك على حساب التى يغلب فيها عنصر الشباب االختصاصات العصريه واالكثر حداثه 

والشركات الكربى العابره واالختصاصات التقليديه , كما أنها ستكون ملصلحة كبار املنتجني 

 املوجه للتصدير.ذات االنتاج للقوميات واملؤسسات 

القادرة على االستفاده من امليزات وبديهى أنها ستكون أيضا فى مصلحة الدول االكثر تطورا 

من وإحتكار القسم االعظم منها إمتالك ناصية التكنولوجيا والنسبيه التى يوفرها هلا املطلقه 

واالقل تطورا , والتى تصبح أكثر تكرس تفوقها مع البلدان النامية خالل التبادل الدوىل ومن ثم 

 وعمقا وإستعصاء على التذليل.إتساعا 

النرتنت منوذجا للمدن املعرفية :امدينة دبى    3/3/5
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جتنى  )االجتاه املعرفى( متثل هذا االجتاهالتى يضاف اىل ذلك أن جتربة بعض دول املنطقة 3/3/5/1

أنشئت مدينة دبى لالنرتنت , ففى دولة االمارات العربيه املتحده مثارها بعد فرتة وجيزة 

واملعلومات فى تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت لتكون نقطة جذب ملختلف املؤسسات العامله 

حتقيق كما حتققت خطوات متقدمة حنو Synergyمن بعضهم البعض وتعظيم االستفاده 
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موانى االلكرتونى للبيانات فى طبيقات التبادل , ومن ناحية أخرى أدت تاحلكومه االلكرتونية 

فقط بعد حتى التحميل اىل ساعتني البضائع منذ تفريغها التخليص على دبى اىل تقليل زمن 

 .تستغرق عدة أيام أن كانت هذه العملية 

 التصور التخطيطى ملدينة دبى :  3/3/5/2

  والشركات املرتبطه أن تكون مركزا مناسبا ملختلف االنشطه والتصور املوضوع ملدينة دبى هو

ووسائط االعالم املتعدده القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصناعة االقتصاد اجلديد 

, واملؤسسات التى تسعى اىل فى تقديم املسانده عن بعد , ومشاريع االنرتنت والشركات املتخصصه 

والشركات املهنية , ورؤس االموال املستثمرة فى املشاريع اجلديده اجلديدهإحتضان وتطوير االفكار 

 واملتخصصة وغريها .

  وحمدده وضعت أهداف واضحه ولوضع هذا التصور موضع التنفيذ وإبرازه اىل حيز الوجود

 وهى :

  يساعد مشاريع االقتصاد اجلديد على القيام خلق بنية حتتية وبيئة مالئمة وأسلوب تعامل

 التى متتاز بقدرات تنافسيه عاليه .وعامليا إنطالقا من دبى بعملياتها حمليا وإقليميا 

  إستيعاب كم هائل من ونظم إتصاالت قادرة على بناء البنية التحتيه يكون مبقاييس عامليه

تعتمد على آخر ما توصلت إليه أن تكون هذه البنية آمنه , كما جيب وبسرعه عاليه املعلومات 

 احلديثه وبتكلفه منخفضه .التكنولوجيا 

 وتوفر املكاتب اجملهزة بأحدث التسهيالت أن تكون املدينه متطورة ومبقاييس تنافسيه س

 واملزوده باملرافق الطبيه والتعليميه .والوحدات السكنيه ذات املستويات العامليه 

  العاليه واملاهرة .إستقطاب الكفاءات العاليه والعماله 

  وغريها من املعامالت وميسرة وسريعه لتسجيل الشركات وضع قوانني وإجراءات مبسطه

 احلكوميه .

  سرعة الوصول اىل االسواق االقليميه نافذه على االسواق , ويتوفر هلا أن تكون مدينه دبى

 اهلنديه .ومشال أفريقيا وشبه القارة  فى الشرق االوسط ,

  حكوميه لدعم االعمال االلكرتونيه , ورعاية االفكار االبداعيه خلق أجواء مشجعه ومبادرات

 صناديق لدعم املشاريع وبرامج التعليم االلكرتونيه.واملشاريع اجلديده وإنشاء 

 مشروع مدينة دبى :  3/3/5/3

  مثل احلكومه عدة مشاريع أخرى مكمله له ومشروع مدينة دبى لالنرتنت يسانده

عدة مشاريع صناعية أخرى بأت احلكومه لإللكرتونيات , هذا جبانب االلكرتونية , وسوق دبى 

 فى تنفيذها خالل العشر سنوات املاضيه .

  وخاصة فيما يتعلق بدبى وهو واملشروع يرسخ االسرتاتيجيه التى تبنتها حكومة االمارات

قبل حقبة دعم املركز التجارى واالقتصادى ملدينة دبى عدم االعتماد على النفط فقط بل 

 النفط وبعدها .
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   اخلربة االداريه والبنية التشريعيه إذ تتوافر لديها ومدينة دبى مؤهلة من الناحية االداريه

 500, إذ يتوفر اآلن ما يقرب من ملنطقة جبل على احلره املسبقه والتى تتمثل فى االداره الناجحه 

احلرة مبطار دبى الدوىل , مما أدى الن تكون جببل على واملنطقه املنطقه احلره  شركه تعمل فى

 وعلى مستوى العامل أيضا.جتربه رائدة فى املنطقه العربيه إدارة دبى هلذه املناطق احلرة 

   والتى مت إفتتاحها أول منطقه حرة للتجارة االلكرتونية فى العامل ومدينة دبى لالنرتنت

وإقتصاديا ( قد خطط هلا أن تكون مركزا إقليميا  2000أكتوبر عام  28السبت املوافق  فى )مساء

 وخلدمة قطاعات االقتصاد اجلديد .وتطوير الربجميات مثاليا لصناعة ودوليا 

  دينه التى قدرت كلفة إقامتها حتى االن )مبليارى ونصف املليار من املوهى االمر الذى جعل

( شركة عاملية 144)هذا الوقت القصري بني إطالقها وإفتتاحها , إستقطبت خالل الدوالرات( 

جمموعه من الشركات العمالقه , التى أصرت منذ االيام االوىل هلذا من بينها وإقليميه وحمليه 

 مكانا هلا فيه .املشروع الرائد على أن تضمن 

  مهمة لتوفري خدمات البنية ان " شركة مدينة دبى لالنرتنت القابضه " ومن اجلدير بالذكر

 .االساسيه للشركات التى ستلتحق باملدينه 

 ولقد تلقت للمدينة خالل ثالث سنوات التحتيه  توقع االنتهاء من إستكمال البنىزمن امل ,

وقع على االنرتنت , كما أن للمدينه مألف إستفسار منذ االعالن عن املشروع  12املدينه حواىل 

 .وهذا املوقع يتضمن معلومات عن املشروع ( www.Dubaiinternetcity.comبعنوان )

 املرحلة الثانية من املشروع : 3/3/5/4

  مشاريع طموحه مثل ) وكمرحلة ثانية لتطوير املشروع مت التخطيط لوجود

science&Technology Park البحث والتطوير فى جمال ( وادى العلوم والتكنولوجيا , ومركز

 .بصناعة املعلومات وتطوير أحباث الصناعات املتعلققه التكنولوجيا 

  فى املنطقه وتسمه من نوعها على مستوى العامل ومت التخطيط على أن تقام أول جامعه

Internet University  التى تغطى جامعة االنرتنت , وسوف تقدم هذه اجلامعه الربامج

 ومنها :املوضوعات اخلاصة بالتجارة االلكرتونية 

 E-busness 
 E-finance 
 E-marketing 
 E-design 
 E-management 

  وال يطبق % 100لالنرتنت باحلق امللكية الكامله بالنسبه لالجانب بنسبة كما تسمح مدينه

 .نظام الكفالة فى املشاريع املرتبطه بها 

  واالراضى واملكاتب فى املكان املخصص للمستثمرين بشراء أو إجيار املساحات ويتم االن السماح

هكتار , وهذه املساحات واالراضى واملكاتب جمهزة 330ميتد على مساحة إلقامة املشروع وهو 

التى تتيح وهى جمهزه بوسائل االتصال السلكية واالسلكيه التى تؤهلها للعمل الفورى ؛ باملرافق 

مشجعه وتنافسيه , كما احملليه وشبكة االنرتنت وذلك بأسعار هلا الدخول مباشرة على الشبكات 

http://www.dubaiinternetcity.com/
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عاما قابله وفق عقود متنح لفرتة مخسني تستطيع الشركات أن تشرتى أو تؤجر االراضى 

 وأن تبنى عليها مكاتبها .للتجديد 

 :مميزات مدينة دبى  3/3/5/5

  اجليد فيما خيتص باالمداد بالقوى ومتتاز مدينة دبى لالنرتنت باملوقع االسرتاتيجى

, فهى تقع فى الوسط فيما بني مصر للعمل فى جمال تكنولوجيا املعلومات املاهرة واملؤهلة العامله 

ظروف معيشيه وسكنية عاملية , , كما أن إمارة دبى توفر فى الشرق , وشبه القاره اهلندية واالردن 

وتشجيعهم على االقامة الدائمة أو على جذب املستثمرين واخلرباء املستوى مما سوف يشجع 

 .االقامة لفرتات طويلة فى املنطقه 

   العاملية تركز على جعل املدينه فى مستوى املدن واملراكز التجاريه ومن الواضح أن حكومة دبى

, ولذا جند أن اجلهات املسؤله عن احملليات داخل إمارة ل أنهم يطمحون بان تكون فى مقدماتهم ب

ى , ومستوى النظافه فى الشوارع املرورعلى كل ما حيقق هذا اهلدف مثل ) االنظباط دبى تشدد 

 ....إخل( .واالماكن العامه , واحملافظه على املستويات العاملية لسالمة البيئه

 الخاتمه 

 النتائجأوال 

 ىل النتائج التاليه :توصلت الدراسه إ

  وتعد أهم إقتصاد املعرفه هو منط إقتصادى جديد ومتطور تشكل فيه املعرفه حجر االساس

 .عنصر من عناصر االنتاج 

  إقتصاد للتوجه حنو ومن بينهم مدينة دبى )كنموذج( بإعداد اخلطط العربيه بدأت الدول

 معرفى حتى تصبح من اجملتمعات املعرفيه .

  يؤثران ليس والتغري السريع الذى حتدثه فى االقتصاد إن التقدم احلاصل فى التكنولوجيا

 فقط على درجة النمو وسرعته بل أيضا قى نوعية حياة االنسان.

  املبدعني واحلاضنات العلميه بشكل كافى لتشجيع عدم توافر مراكز البحوث التطبيقيه

 واملفكرين .

  يكون على درجة عاليه فى املدرسه للربجمه والتدريب والصيانه عدم وجود فريق متخصص

 من الكفاءة والدقه .

  حيتاج التعليم االلكرتونى اىل تكلفة مادية عاليه. 

  فى االنطوائيه للمتعلم النه يتم فى عزلة .يتسبب التعليم االلكرتونى غري املتزامن 

  بعض املعلمني على إستخدام التقنية الرقمية .عدم قدرة 

  االخنفاض املستمر فى مستوى التعليم والبحث العلمى. 
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 التوصيات ثانيا 

 بناءا على النتائج السابقه توصى الدراسه بالتاىل :

  بكافة مراحله.إلعادة هيكلة التعليم البد من إعطاء االهمية القصوى 

  من خالل خطط وطنية مدعومة واحلث على االبتكار تقوية البحث العلمى والتطوير

 بإتفاقيات إقليميه ودولية.

  فى املتسارعه الستيعاب التطورات املستمرة من الضرورى مواكبة التغريات التكنولوجيه

 وبقية املعارف االنسانيه , وحماولة ممارستها ميدانيا.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  وزيادة إعداد من خالل العمل على إنتشار االنرتنت العمل على تغطية الفجوه الرقميه

 على إختالف مستوياتهم.مستخدميه 

  حتسني مستواهم املعيشى وجلميع االختصاصات من خالل زيادة االهتمام بالعلماء والباحثني

منهم لإلستفاده من , والعمل على جذب املغرتبني ومتكينهم من التواصل العلمى فى بالدهم

 كفاءاتهم .
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