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  تصور تربوي مقترح للحفاظ علي الھویة العربیة
  لمعلوماتیة في ضوء ثورة ا

 :المستخلص
انطالقًا من أن التعلیم بأشكالھ وأنماطھ ومستویاتھ یمثل الفاعل الرئیس في مواجھة التحدي 

وفي إطار التحوالت العمیقة التي أحدثتھا ثورة المعلوماتیة . المعلوماتي، وفي بناء مجتمع المعرفة
واالقتصادیة واالجتماعیة ونحوھا، والتي في البني المجتمعیة بسیاقاتھا التربویة والثقافیة والعقدیة 

  .تضاءلت بمقتضاھا قناعات اإلنسان العربي ووالءاتھ، وضعفت ھویتھ وانتماءاتھ
وھدفت الدراسة إلى الوقوف على ماھیة المعلوماتیة وعالقتھا بالھویة العربیة، اقتراح 

راسة المنھج الوصفي تصور تربوي لتوظیف المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة، استخدمت الد
التحلیلي، فھو من أنسب المناھج لطبیعة الدراسة وأھدافھا، وھو منھج یتخطى مجرد الوصف إلي 
تفسیر البیانات والمعلومات المتاحة عن المعلوماتیة والتعلیم وتحلیلھا إلدراك العالقات الكامنة فیما 

تصور المقترح لتوظیف المعلوماتیة بینھا، واستنباط دالالت ذات مغزي تفید في استشراف مالمح ال
  . في تعمیق الھویة العربیة

ولتحقیق توظیف المعلوماتیة في التعلیم وتفعیل ھویة اإلنسان العربي في مجتمع المعرفة، 
  : ومع األخذ في االعتبار التصور المقترح بأھدافھ وأسسھ ومعاییره توصي الدراسة باآلتي

جال نقل وتبادل المعلومات في المؤسسات بكل التوظیف الفعال ألحدث التقنیات في م .١
  .عملیاتھا وإدارتھا وأنشطتھا بما یقود إلي جعل ظروف التعلیم أكثر فعالیة وجودة وجاذبیة

وضع خطة قومیة للمعلومات تتضمن خطط وطنیة محلیة واضحة األھداف، تجمع  .٢
وطة بھا، تتضمن المؤسسات العربیة ذات العالقة وتحدد المھام والواجبات واألدوار المن

 .جدول زمني للتنفیذ والتطبیق والمتابعة والتقییم والتعدیل حسب تطورات عصر المعلوماتیة
  تصور تربوي، الھویة العربیة، ثورة المعلوماتیة: الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT 
Education and its forms, patterns and levels represents the main base of 
facing the information revolution and establishing the knowledge 
community. Furthermore, the radical changes founded by the information 
revolution in the society infra-structure taking into consideration the 
educational, cultural, religious, economic and social dimensions affects the 
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loyalty and principles of the Arab people and decreased their identity and 
belongness.  
The current study aimed at identifying the core of informatics and its 
relationship with the Arab people identity via a suggested perspective for 
functionalizing informatics in order to reinforce the Arab identity. The 
study made use of the analytical descriptive method due to its suitability for 
the nature and objectives of the study as it goes beyond mere description to 
the interpretation and analysis of the available data and information 
concerning informatics and education in order to realize the underlying 
relationship and build many conclusions that may be used in developing the 
suggested perspective of functionalizing informatics in reinforcing the 
Arab identity.  
With this in mind, for functionalizing the informatics in education and 
activating the identity of Arab people in the knowledge community taking 
into account the suggested prescriptive, the current study recommended:  

1) Making use of the most effective technologies in transferring and 
exchanging knowledge within institutions taking into consideration 
their processing, management, activities which make the educational 
process more effective, attractive and of high quality.  

2) Portraying a clear national plan of information that gathers the Arab 
interrelated institutions and identifies the tasks, duties and roles 
taking into account precise schedules of implementation, application, 
supervision, evaluation and modification in the light of the 
informatics changes.  

Keywords: educational perspective, Arab identity, Information 
revolution  

  اإلطار المنھجي للدراسة: أوًال
 : مقدمة الدراسة

 تسابقًا Post Industrial Societyیشھد عصر المعلوماتیة أو عصر ما بعد الصناعة 
 علي البحث واالختراع باستخدام العقول االلكترونیة، التي زادت من واضحًا بین دول العالم،

المعرفة كمًا وكیفًا، وعززت القدرات اإلنسانیة، وأفسحت المجال للعلم والتقنیة بشكل لم یسبق لھ 
ویتوقع الكثیرون أن األلفیة الثالثة ستشھد تحوالت . مثیل في معالجة المشكالت األساسیة للمجتمع

 ومعلوماتیة تفوق قدرة اإلنسان علي السیطرة علیھا، بما تتضمنھ من تغییرات علمیة وتقنیة
  .اجتماعیة جوھریة شدیدة المساس بالقیم واألعراف والمعتقدات، وبالتالي بھویة اإلنسان قوة وضعفًا

ولقد أحدثت التطورات التكنولوجیة وبخاصة المعلوماتیة تغیرات جوھریة في نظم العمل 
 وتغیرات عمیقة في البني المجتمعیة بسیاقاتھا الثقافیة والعقدیة والعلمیة وغیرھا، وأدوات اإلنتاج،

وأصبح تبادل المعلومات، وخاصة المرتبطة بالتعلیم والتعلم، العامل األكثر أھمیة في تطویر وتنمیة 
وبناء مجتمع المعرفة حیث تحولت نظم تبادل المعلومات من أنماط االتصال الشفویة إلي نظم 
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لومات تفاعلیة متقدمة، وأدي ذلك إلي تغیرات جذریة في نمط الحیاة وفي معظم مؤسسات مع
  ).٥٠٩ –٥٠٨، ٢٠٠٥زاھر، (المجتمع، وبخاصة المؤسسة العلمیة 

 ومع تنامي أھمیة التعلیم اآلن وتعاظم دوره في االستفادة من المعلوماتیة وتوظیفھا لبناء 
 یمثل البنیة الدینامیة لعملیة التقدم وإنتاج المعرفة ونشرھا، مجتمع المعرفة، انطالقًا من أن التعلیم

واألساس لالرتقاء باإلنسان العربي عقًال وأداًء وإنتاجًا وإبداعًا، والركیزة األساسیة لتعمیق ھویة 
  .اإلنسان وانتماءاتھ

من ووعیًا بطبیعة الفجوة الرقمیة التي تفرق بین من یمتلك المعلومات والتقنیة والمعرفة و
یفتقدھا، وأنھا حقیقة ال یمكن تجاھلھا أو التقلیل منھا، بل البد من محاولة تضییقھا وامتالك القدرات 
والمھارات العقلیة المبدعة التي تقلل من معدالت تأثیرھا السلبي علي حركة المجتمع العربي؛ حیث 

ما یھدد ھویتھا ومفرداتھا تھیمن الدول التي تمتلك المعلومات بثقافاتھا علي الدول التي ال تملك ب
  .الثقافیة

في ضوء كل ذلك آن األوان للمجتمع العربي، أن یأخذ قضیة التعلیم بأقصي درجات 
الجدیة، وأن یسعي إلي إحداث إصالحات جوھریة في ھیكلھ وبنیتھ، تتناسب مع تطلعات عصر 

ار كل خصائص  یأخذ في االعتب–أي یسعي إلي تأسیس نظام علمي معرفي جدید . المعلوماتیة
 یؤدي إلي إحداث النقلة المعلوماتیة –مجتمع المعرفة التي تفجر الطاقات الكامنة في اإلنسان 

المرغوبة، ومن ھنا جاءت ضرورة ومبررات الدراسة الحالیة لتوظیف المعلوماتیة وتفعیل ھویة 
  .اإلنسان العربي من خالل التعلیم

  : مشكلة الدراسة
شكالھ وأنماطھ ومستویاتھ یمثل الفاعل الرئیس في مواجھة التحدي انطالقًا من أن التعلیم بأ

وفي إطار التحوالت العمیقة التي أحدثتھا ثورة المعلوماتیة . المعلوماتي، وفي بناء مجتمع المعرفة
في البني المجتمعیة بسیاقاتھا  التربویة والثقافیة والعقدیة واالقتصادیة واالجتماعیة ونحوھا، والتي 

  .مقتضاھا قناعات اإلنسان  العربي ووالءاتھ، وضعفت ھویتھ وانتماءاتھتضاءلت ب
من ھنا برزت ضرورة وأھمیة توظیف المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة في عصر 
یموج بالتناقضات ویسعي نحوطمس الكیانات الضعیفة وتھمیش ھویتھا، وھوأمر یمكن تحقیقھ من 

مجتمع العربي، تتم عبر تعلیم جاد یستوفي مقتضیات ھذا خالل إحداث نقلة معلوماتیة نوعیة لل
  .المجتمع، ویتناغم مع شروطھ ویمتلك القابلیة والمرونة للتغییر والتجدید والتحدیث

  :      في ضوء ذلك أمكن تحدید مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
  كیف یمكن للتعلیم توظیف المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة؟ -

  :      وتطلب اإلجابة عن ھذا السؤال اإلجابة عن األسئلة الفرعیة اآلتیة
 ما ماھیة المعلوماتیة وعالقتھا بالھویة في مجتمع المعرفة؟ -
 ما مالمح الوضع المعلوماتي العربي؟ -
 ما مفھوم الھویة العربیة وما مكوناتھا؟ -
 ما أبعاد أزمة الھویة العربیة في سیاق المعلوماتیة؟ -
  توظیف التعلیم للمعلوماتیة في المجتمع العربي؟ما ضرورات -
  ما التصور التربوي المقترح لتوظیف المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة؟ -
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  : أھداف الدراسة
  : تھدف الدراسة إلي

 .الوقوف علي ماھیة المعلوماتیة وعالقتھا بالھویة العربیة -
  .رصد مفھوم الھویة العربیة ومكوناتھا -
 .أزمة الھویة العربیة في سیاق المعلوماتیةاستشراف أبعاد  -
 .استقراء ضرورات توظیف التعلیم للمعلوماتیة في المجتمع العربي -
 .اقتراح تصور تربوي لتوظیف المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة -

  : أھمیة الدراسة
  : تتضح أھمیة الدراسة من اآلتي

في تطویر النظام العلي التقلیدي القائم تعظیم االستفادة من تقنیات المعلومات واالتصاالت  .١
وتحویلھ إلي نظام علي مرن یمثل نواة أساسیة لبناء مجتمع معرفي عربي، ینطلق من 

 .المكونات األصیلة للھویة العربیة
الحد من التھدیدات والمخاطر التي تواجھ الھویة العربیة بعناصرھا الثقافیة، والتي خلفتھا  .٢

من قبل المجتمعات العربیة للدول التي تمتلك اإلنتاج المعلوماتي حالة التبعیة المعلوماتیة 
 .وأدواتھ

تعظیم فرص االستفادة من الجانب التقني للمعلوماتیة في دعم وترسیخ الھویة العربیة علي  .٣
  .نحوأكثر عصریة ومن خالل نظم علیة أكثر انفتاحًا

علوماتیة في كافة قطاعات التوعیة بالتغیرات والتحوالت العمیقة التي أحدثتھا ثورة الم .٤
المجتمع وبخاصة قطاع التعلیم، مما یستوجب ضرورة إحداث تغییرات جوھریة في 

 .منظومة التعلیم
الحث علي زیادة االستثمار في التعلیم، بتطویر وتأھیل الكوادر البشریة وإكسابھا المھارات  .٥

 .جھا في المستقبلوالكفایات المعرفیة التي تؤھلھا الستیعاب المعرفة ونشرھا، وإنتا
إنماء الوعي بأن توظیف التقنیات الحدیثة في التعلیم یستلزم تبني استراتیجیات للتدریس  .٦

 .وطرق للتقویم تتناسب مع تلك التقنیات بتداعیاتھا
التنویھ إلي ضرورة التطویر المھني والتقني والثقافي للتربویین لتفعیل دورھم في تعمیق  .٧

 .ھویة اإلنسان العربي
ة بضرورة تضافر جھود المؤسسات التربویة مع مؤسسات المجتمع المدني، لبناء التوعی .٨

منظومة معلوماتیة تؤصل لتاریخ المجتمع العربي وتبرز انجازاتھ وتوضح إسھاماتھ في 
 .التراكم المعرفي البشري

التوعیة بأبعاد أزمة ھویة اإلنسان العربي، وبیان آثارھا علي اتجاھات اإلنسان العربي  .٩
 .ماءاتھ، واستشراف آلیات مواجھة تلك األزمة في التعلیموانت

وضع معالم رؤیة مستقبلیة للتعلیم في توظیف المعلوماتیة تسھم في تعمیق الھویة  .١٠
  .العربیة وتفعیلھا
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  :  منھج الدراسة وإجراءاتھا
استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، فھومن أنسب المناھج لطبیعة الدراسة 

وھو منھج یتخطى مجرد الوصف إلي تفسیر البیانات والمعلومات المتاحة عن وأھدافھا، 
المعلوماتیة والتعلیم تحلیلھا إلدراك العالقات الكامنة فیما بینھا، واستنباط دالالت ذات مغزي تفید 

  .في استشراف مالمح التصور العلي المقترح لتوظیف المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة
  : دراسة وفق اإلجراءات اآلتیةولقد سارت ال

 .تحلیل األدبیات المتاحة عن المعلوماتیة وتفسیرھا إلدراك عالقتھا بھویة اإلنسان المعاصر -
تحلیل األدبیات المتاحة عن الھویة العربیة، للوقوف علي أبعاد أزمتھا في سیاق  -

 .المعلوماتیة
یة، والتعلیم االلكتروني، وتحلیلھا التعلیم، والمعلومات: استقراء األدبیات المتاحة في مجاالت -

للوقوف علي أھمیة وضرورات توظیف التعلیم للمعلوماتیة في تعمیق وإحیاء الھویة 
 .العربیة

توظیف األدبیات السابقة وتحلیالتھا في اقتراح تصور علمي لتوظیف المعلوماتیة في  -
 .تعمیق الھویة العربیة

  : حدود الدراسة
  .المجتمع العربي: حد مكاني
م، وھي الفترة التي شھدت ثورة ھائلة في ٢٠١٥ وحتي نھایة عام ٢٠١٠الفترة من عام : حد زماني

مجالي المعلومات واالتصاالت، وطفرة في إنتاج المعرفة بشتي أنواعھا، وتعاظمت 
فیھا استخدامات المعلومات، وتفاقمت تأثیرات المعلوماتیة علي البني المجتمعیة 

جتماعیة ونحوھا، والتي تضاؤلت بمقتضاھا قناعات اإلنسان بسیاقاتھا الثقافیة واال
  .العربي وتھمشت ھویتھ

  .مؤسسات التعلیم في المجتمع العربي: حد مؤسسي
  :  مصطلحات الدراسة

  : تتبني الدراسة المصطلحات اإلجرائیة اآلتیة
نتمائھ  تفرد اإلنسان بمجموعة من الصفات والقسمات التي تمیز شخصیتھ، وتعمق من ا:الھویة

لمجمعتھ بخصائصھ ومرتكزاتھ العقدیة والفكریة والثقافیة والتاریخیة، وتصبغھ 
  .بمجموعة من المعاییر األخالقیة والسلوكیة والقیمیة

 االستفادة القصوي من أدوات وتقنیات المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة، :توظیف المعلوماتیة
  . جابي مع مجتمع المعلوماتبغیة الحفاظ علیھا وتحقیق تفاعلھا اإلی

 تحدیث التعلیم وتطویره بتقنیات وأدوات المعلوماتیة، إلكساب المتعلم :التوظیف العلمي للمعلوماتیة
استیعاب المعرفة : المھارات والقدرات والكفایات والخبرات التي تساعده علي

یل الھویة ونقدھا وتوظیفھا ونشرھا وتطبیقھا، وإنتاجھا وتطویرھا، بما یسھم في تفع
  .العربیة وتعمیقھا
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  : الدراسات السابقة
تعددت الدراسات السابقة، العربیة واألجنبیة، التي تناولت المعلوماتیة والتعلیم، وأیضًا التي 
تناولت ھویة اإلنسان في عصر التغیر العلمي والتقني بتداعیاتھ الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

یة إلي عرض بعض الدراسات األكثر ارتباطًا بھا، ھذا مع تعظیم وتسعي الدراسة الحال. ونحوھا
ووفقًا لطبیعة الموضوع تم تقسیم الدراسات . االستفادة من جمیع الدراسات المتاحة في ثنایا الدراسة

  : السابقة إلي اآلتي
  :  دراسات تناولت توظیف المعلوماتیة والتقنیة في التعلیم -١

  تعرف علي نمط التعلیم المناسب في القرن الحادي وھدفت إلي ال): ٢٠٠٠(دراسة ریل
والعشرین، وأوضحت أنھ في ضوء تغیرات القرن الحادي والعشرین سوف یقل دور 
المعلمین في الوقت الذي تتنامي فیھ قدرة المتعلمین ونشاطاتھم من حیث تعیین احتیاجاتھم 

لمناسب والبحث عنھ من المعلومات المتاحة علي نطاق عالمي، وأن التعلیم في الوقت ا
وسیلھ لتبریر االستثمار في تطویر وحدات التعلیم، وتوصلت الدراسة أن التعلم في الوقت 
المناسب بتوظیف ثورة المعلومات وثورة االتصاالت یحقق سیطرة المتعلم، ویتیح إمكانیة 
الوصول إلي المعلومات دون االرتباط بالزمان والمكان، وأنھ یساعد علي االستخدام 

لوظیفي لموارد المعلومات، وأكدت علي أن ذلك یتطلب تغییر المدرسة، والتحول من ا
  .الفصول الدراسیة إلي جماعات التعلم

  دراسة میالم)Milam, 2001 :( وھدفت إلي الوقوف علي القیمة التي تضیفھا إدارة المعرفة
جھ تطبیق لخدمات ومخرجات التعلیم العالي، ورصدت الدراسة بعض التحدیات التي توا

إدارة المعرفة في مؤسسات التعلیم العالي، ومنھا الثقافة التنظیمیة، ونقص المھارات لدي 
األفراد العاملین، وعدم فھم إدارة المعرفة وإدراك فوائدھا، وضعف التزام اإلدارة العلیا 

وتوصلت الدراسة إلي تحدید بعض العوامل التي تسھم في إدارة المعرفة داخل . بتطبیقھا
لجامعة، ومنھا الممارسات اإلداریة الجیدة، وتدعیم العالقات الوظیفة، والتعلیم التنظیمي، ا

  .واالستخدام الجید للبیانات

  دراسة سایزوان وآخرون)Syazwan & Others, 2002 :( وھدفت إلي الوقوف علي
سات أسالیب النمذجة المعرفیة وكیفیة استخدامھا في تحسین نظم إدارة المعرفة في المؤس

المختلفة، وأكدت علي الدور الكبیر لنمذجة المعرفة في استثمار التراث الفكري للمؤسسة، 
سواء كان ذلك واضحًا في المعرفة التنظیمیة الظاھرة أوالكامنة، وتوصلت إلي أن النماذج 

  .المعرفیة المختلفة قد تتفاعل مع بعضھا البعض لتطویر نموذج مثالي للمعرفة

  دراسة ھوفالند)Hovland, 2003 :( وھدفت إلي إدراك العالقة بین إدارة المعرفة والتعلم
التنظیمي، وأكدت علي أن إدارة المعرفة تقوم علي رصد مصادر المعرفة الخارجیة 
والداخلیة وتحلیلھا وتفسیرھا، للتعرف علي ما تنطوي علیھ من تغیرات لھا تأثیر علي 

رصد والتحلیل ھي البدایة الحقیقیة للتعلم عملیات المنظمات، وأنھ بذلك تعتبر عملیة ال
التنظیمي، وتوصلت الدراسة إلي أن المنظمة األكثر قدرة علي إدارة المعرفة التنظیمیة 

  . داخلھا یسھل تعلم العاملین بھا من خالل تغییر سلوكیاتھم نحوالعمل

  جدید وھدفت الدراسة إلي تقدیم تصور مقترح عن أولویات الت): ٢٠٠٤(دراسة السلطان
التربوي للمدرسة في ظل التحدیات التي یفرضھا نظام العولمة، والتي یجب أن ترتكز علي 

التجدید المعرفي، والتجدید التقني والتكنولوجي، كما قدمت :  ركیزتین أساسیتین ھما
الدراسة بعض المقترحات حول تشجیع المعلمین علي االبتكار والتجدید في عملیات التعلم 
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فیر البرامج التدریبیة التي تساعدھم علي التحول من كونھم ناقلین للمعرفة إلي والتعلیم، وتو
مشاركین ومطورین لھا، قادرین علي التفاعل المستمر مع تحوالتھا، ودعت الدراسة إلي 
إعطاء مزید من الصالحیات والمرونة للمدارس في الجوانب المالیة واإلداریة، وإلي تقلیل 

علیم، وتشجیع المدارس إلقامة برامج تتعلق بإدخال التقنیة وأنظمة المركزیة في إدارات الت
  .المعلومات

  دراسة سینمارك ولیند جرین)Stenmmark & Lindgren, 2004 :( وھدفت إلي الوقوف
علي كیفیة تصمیم نظم إدارة المعرفة لتدعم التطبیق الناجح لھا في العملیات المرتبطة 

نتائج بعض الدراسات التي أكدت علي التأثیر الفاعل بالمعرفة التنظیمیة، وانطلقت من 
لتكنولوجیا المعلومات في تطبیق المعرفة، وتوصلت إلي أنھ بالرغم من جودة نتائج 
البحوث الخاصة بنظم إدارة المعرفة وتطبیقاتھا، إال أن ھذه النظم غالبًا یجانبھا النجاح عند 

جوھره إلي طرق وآلیات تصمیم نظم تطبیقھا في المنظمات الحدیثة، وأن ذلك یرجع في 
  .إدارة المعرفة

  وھدفت إلي الوقوف علي تأثیر التكنولوجیا الرقمیة في تجدید النظم ): ٢٠٠٥(دراسة زاھر
العلیة وتوصلت إلي أن التكنولوجیا الحدیثة أثرت بطابعھا الثوري والرقمي علي أداء كافة 

معلومات أن ینقل االھتمام في النشاط أنشطة المجتمع المعاصر، واستطاع الدور المتسع لل
االقتصادي من إنتاج الموارد إلي معالجة المعلومات وصناعتھا، وأن ذلك ارتفع بنمومنحني 
التعلیم لغالبیة أفراد المجتمع عبر الخدمات والمنتجات المعلوماتیة التفاعلیة وعالیة السرعة، 

لومات واالتصاالت حدوث تخفیض وأنھ یتوقع في ضوء االستخدام المكثف لتكنولوجیا المع
واضح في تكالیف عملیات التعلیم والتعلم، وتعزیز لعملیة التعلم ذاتھا من خالل توفیر بیئات 
متنوعة للتعلم، وأنھ في ظل ھذه الظروف لیس من المستبعد أن ینھض المتعلم العربي 

بیة أن تدعم التعلیم بدوره في إحداث النھضة المبتغاة، وأن یصبح في مقدرة نظم التعلیم العر
  . من أجل التمكین

  وھدفت إلي الوقوف علي أبعاد الفجوة الرقمیة التي یعیشھا ): ٢٠٠٥(دراسة علي وحجازي
المجتمع العربي وطرح رؤیة وحلول للعدید من المشكالت التي تواجھھ، ومحاولة وضع 

 یجري تعریفھا )الفجوة األم(رؤیة عربیة لمجتمع المعرفة، وأوضحت أن الفجوة الرقمیة 
علي مستویین، المستوي التكنولوجي ویضم فجوة شق المحتوي وفجوة شق االتصاالت، 
والمستوي الموضوعي ویضم ثالث فجوات نوعیة، وھي فجوة العقل وفجوة التعلم وفجوة 
اللغة التي تصب ثالثتھا في فجوة اقتصاد المعرفة، وأكدت الدراسة علي أن المجتمع 

:  ة التقدم یحتاج إلي بارادایم تربوي جدید یقوم علي عدة أسس، منھاالعربي في سیاق فجو
دمقرطة التعلیم، والتمحور حول المتعلم، وتعدد مسارات التعلم، واالنطالق من المعلم، 
والتوازن بین العناصر التربویة، وكذا وضع نظام تقییم مختلف، والتغلب علي آفة التلقي 

  .السلبي

  إلي الوقوف علي دور تكنولوجیا المعلومات في تطویر التعلیم وھدفت): ٢٠٠٦(دراسة علي 
الجامعي، وأكدت علي أن التكنولوجیا الرقمیة قد أتاحت لكل جامعة الوصول إلي طالبھا 
واستثمار أوقاتھم في التعلیم المتفاعل، وأنھا قد استطاعت أن تحرك النظام الجامعي الراكد 

 مناص أمام التعلیم الجامعي إال استخدام ھذه إلي حالة من التدفق والحركة، وأنھ ال
وأكدت علي أن ما تقدمة . التكنولوجیا الجدیدة لكي یصبح التعلیم فعال ومتاح للجمیع

تكنولوجیا المعلومات من مجاالت تولید وتخزین وتداول ونقل المعلومات، قد وضع 
الدراسة إلي أن أعضاء ھیئة التدریس في حرج وإحساس باإلحباط وعدم القدرة، وتوصلت 
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استخدام تكنولوجیا المعلومات داخل العملیة العلیة والتدریسیة في الجامعات، یمر بثالث 
مرحلة تصمیم التدریس، ومرحلة دعم األداء في العمل، ومرحلة األنظمة :  مراحل، وھي

  . الشبكیة المفتوحة

  ص مجتمع وھدفت إلي التعرف علي مالمح وخصائ): ٢٠٠٦(دراسة دیاب وجمال الدین
المعرفة والوقوف علي نوع التعلیم المطلوب إلعداد اإلنسان لمجتمع المعرفة، ورصد 
طبیعة التحدي الذي یفرضھ علي الجامعة، وتوضیح دور الجامعة في االستجابة لتحدي 

وتوصلت إلي مجموعة من التغیرات التي طرأت في كیفیة أداء الجامعة . مجتمع المعرفة
لك األدوار والوظائف التي تتركز حول المعرفة واالنتقال بھا ألدوارھا ووظائفھا، ت

وأشارت إلي استجابات ). خدمة المجتمع(، وتوظیفًا )التدریس(، وتوزیعًا)البحث(إنتاجًا
الجامعة للتحدي المعرفي من خالل االستخدام المتزاید لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

البحث إلنتاج المعرفة، واالتصال العلمي لنشر بشكل متزاید، والتركیز علي اإلبداع في 
  . المعرفة، والتدریس لتطور أدوات المعرفة وتعاظم دور التعلم االلكتروني

  وھدفت إلي اقتراح معاییر لبناء بیئة نموذجیة للتعلیم بالواقع ): ٢٠٠٦(دراسة إسماعیل
متطلبات ووضعت الدراسة عدة معاییر رئیسیة تتخللھا مجموعة من ال. االفتراضي

أسس بناء نموذج الواقع االفتراضي، مكونات : الفرعیة، وتمثلت المعاییر الرئیسیة في
النظام العلي االفتراضي، متطلبات تصمیم نماذج الواقع االفتراضي ومنھا متطلبات مادیة 
وإنسانیة، وعالقات وثقة افتراضیة وأدوات مساعدة وأدوات تخاطب، وأسالیب تعامل بین 

، وتؤكد Soarومھام تدریبیة وبرامج تحكم في سلوك العمیل مثل برنامج المشتركین، 
الدراسة علي أن كل تلك المتطلبات تشترك مع بقیة المعاییر السابقة في تشكیل بیئة 

  . نموذجیة للتعلیم بالواقع االفتراضي

  وھدفت إلي وضع إستراتیجیة للتطویر التكنولوجي المحترف ): ٢٠٠٧(دراسة إسماعیل
ق الحكومة االلكترونیة العلیة بالمؤسسات التربویة، ولقد عرضت الدراسة لماھیة وتطبی

الحكومة االلكترونیة العلیة وفوائد الحكومة االلكترونیة في التعلیم، وأھداف وخدمات 
الحكومة االلكترونیة العلیة، وتوصلت إلي أن إستراتیجیة التطویر التكنولوجي المحترف 

تتطلب تحدید مراحل تنفیذ مثل مرحلة عرض المعلومات ومرحلة لتطویر اإلدارة العلیة 
االتصاالت المتبادلة وغیرھا، وأن خطوات تطبیق اإلستراتیجیة تتطلب بناء الرؤیة 
االلكترونیة وتقییم البنیة التحتیة وتطویر اإلدارة العلیة إلكترونیًا، وأنھ لكي تبدأ الدول 

لعلیة تتطلب بناء أنظمة بیانات، وبناء تشریعات العربیة في تطبیق الحكومة االلكترونیة ا
 .قانونیة، وبنیة تحتیة تكنولوجیة، وتفكیر استراتیجي تتمتع بھ القیادات التربویة

  ھدفت الدراسة إلى توضیح عالقة العولمة الثقافیة بكافة اشكالھا قد سببت ): ٢٠١٣(الھواري
على الذات والتراث والعودة إلى ردة فعل متشددة عند الشعوب التي تشعر بضرورة الحفاظ 

األصول ففي مقابل الھجمة العولمیة تقوم الحركات المدافعة عن الھویة والخصوصیة 
. بعملیة تحصین ذاتیة عن طریق تنمیة قوامھا واختیار التقانة المالئمة لمواردھا وحاجاتھا

 الدراسة واوصت. واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي لمناسبتھ لدراسة تلك المتغیرات
بضرورة التصدي ألخطار العولمة بكافة أشكالھا، وأن یكون حذرا تجاھھا، ولن یستطیع 
تحقیق ذلك إال باالتحاد والعمل على إقامة تجمع اقتصادي واحد وسوق مشتركة واحدة 
ومنطقة تجارة حرة واحدة إن العالم العربي اإلسالمي في حاجة ماسة إلى التكامل في جمیع 

صة التعلیم واإلعالم ومجاالت االقتصاد وتنمیة المجتمع واكتساب وسائل المجاالت، خا
 . العلم والتقانة
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  : دراسات تناولت الھویة والتعلیم في سیاق تغیرات العصر -٢
   وھدفت إلي بحث العالقة المعقدة بین كل من العولمة والھویة في ): ١٩٩٩(دراسة إبراھیم

 تأصیل الثقافة بین الخصوصیة والعالمیة وتناولت الثقافات المحلیة واإلقلیمیة، وعملت علي
جوانب مختلفة في العولمة ؛ منھا العولمة الثقافیة وما یرتبط بھا من قضایا مثل الھویة 
والدولة القومیة واألصولیة وصراع أو حوار الثقافات، وأوضحت الدراسة العالقة بین 

 وتوصلت الدراسة إلي أن العالقة مفھوم العولمة والھویة وكذلك فكرة العولمة واألصولیة،
بین العولمة والھویة الثقافیة تقوم علي أساسیات متناقضة مع بعضھا البعض، وأن قضیة 
الھیمنة لثقافة واحدة ھي الثقافة األمریكیة ھي األكثر تأثیرًا علي الھویة الثقافیة المحلیة 

  .واإلقلیمیة

  دراسة جونز وآخرون)Jones & Others, 1995 :(ت الدراسة إلي الوقوف علي وھدف
كیفیة جعل العالم كلھ رابطة واحدة ولكن في إطار المحافظة علي الھویة أوالثقافة الخاصة 
بكل جزء فیھ، وتناولت عدة محاور تتعلق بالذاكرة والحاضر الثقافي، ومشاركة األقلیات 

كبار والتعلیم الخفي، العرقیة في مقررات الفنون بالتعلیم العالي، والتوجھ الذاتي نحوتعلیم ال
والتقالید والعادات، والثقافة المحلیة في التشیك، والفعل الثقافي والعلي في المجتمع 
االسكتلندي، وتوصلت الدراسة إلي أنھ یمكن أن یتعایش العالم تحت مظلة واحدة ولكن في 
إطار الحفاظ علي الخصوصیات والمكتسبات التاریخیة وأن ذلك یتطلب تعلم أسالیب 

  .لحوار الثقافي والحوار بین الحضاراتا

  دراسة بال نكیت)Blanchette, 1996 :( وھدفت الدراسة إلي التعرف علي اآللیات
التكنولوجیة لمسایرة العصر الراھن والمحافظة علي الھویة الكندیة وتمیزھا وحمایتھا من 

ضائیة التابعة  من خالل القنوات الفCultural Erosionعملیات التفتت والتآكل الثقافي 
للوالیات المتحدة األمریكیة، حیث أكدت الدراسة علي أن للتقدم التكنولوجي جوانب سلبیة 
علي حساب المعاییر الثقافیة واالجتماعیة، وتوصلت الدراسة إلي أن مواجھة عملیات 
التفتت والتآكل الثقافي یكمن في مواجھتھا والحفاظ علي الھویة الكندیة من خالل التركیز 

لي المھارات المطلوبة لتشغیل التكنولوجیا وتطویر األنظمة المعلوماتیة والمعرفیة بحیث ع
  .تراعي أشكال المجتمعات التكنولوجیة المستحدثة المعاییر الثقافیة وتضعھا في الحسبان

  وھدفت إلي الوقوف علي تأثیر الغزوالثقافي علي الھویة والموروث ): ١٩٩٦(دراسة حسن
ف علي دور التعلیم العالي في الحفاظ علي الھویة والتراث الثقافي، الحضاري، والتعر

وأوضحت الدراسة أھمیة الھویة الحضاریة وضرورة العودة إلي التراث وطرح فكرة 
المحافظة علي الھویة مع عدم إغفال التراث، وانتھت الدراسة بطرح تصور استراتیجي 

  . كًال من المعلم والمتعلمللحفاظ علي الھویة من خالل التعلیم، یكون محوره

 دراسة زووإنریكو)Zou & Enrique, 1998 :( وھدفت إلي الوقوف علي المشكالت التي
تواجھ المھاجرین وأصحاب األقلیات في المجتمع األمریكي فیما یتعلق بھویتھم العرقیة، 
ورصد ردود فعل أصحاب القرار ومخططي السیاسات العلیة، وركزت الدراسة في أحد 

ھا علي الدروس المتعلمة من دراسات تحدید الھویة مع الوعي بالسیاسات الثقافیة أجزائ
وردود األفعال السیاسیة لعملیات دمج الھویات العرقیة واإلثنیة الجدیدة، وعرضت لسبل 
تدعیم التعلیم بالكلیات المتعددة العرقیات، وتناولت المشكالت التي تظھر عند تدریس بعض 

ن حیث االنتظام في الفصول، ومتابعة السلوكیات المدرسیة، وطرحت المقررات الثقافیة م



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة اسعلتالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٥٧

الدراسة في النھایة التصورات المقترحة والمتوقعة في التعامل مع األجناس والعرقیات 
  . المختلفة بما یقلل من األزمات العرقیة المتوقعة ویحفظ الھویة العرقیة

  كالیة الھویة في المجتمعات وھدفت إلي الوقوف علي أبعاد إش): ٢٠٠٢(دراسة وطفة
العربیة، والتعرف علي أثر تعدد انتماءات الھویة علي تماسك المجتمع العربي، وأفادت 
بأنھ رغم تعدد انتماءات الھویة بین أقطار المجتمع العربي، بل وبین األفراد داخل بعض 

 تمر بھا األقطار العربیة في سیاق التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي
المجتمعات، إال أنھ من الضروري التطلع لتكوین جبھة عربیة موحده تتصدي لمحاوالت 
طمس وتھمیش الھویة العربیة، أي البد من التغلب علي إشكالیات الھویة وھنا تتضح أھمیة 

  .ودور التعلیم واإلعالم

  عصر وھدفت إلي الوقوف علي طبیعة الھویة العربیة في): ٢٠٠٣(دراسة األنصاري 
العولمة المتغیر، وأكدت علي أن المشكلة األساسیة في اللحظة التاریخیة الراھنة تكمن في 
شخصیة العرب المعاصرین وفي ذھنیتھم وسلوكھم مع أنفسھم ومع العالم، وأن الھویة 
العربیة ھي مخزون وموروث جمعي تاریخي طویل االمتداد في الزمان والمكان مليء 

وتوصلت الدراسة إلي أن الھویة العربیة اآلن . ضات في الوقت ذاتھباالیجابیات وبالتناق
تحتاج من أجل فھمھا وإعادة تشكیلھا علي أرضیة الواقع والعصر، شیئًا من شجاعة النقد 
الذاتي، خاصة وأنھ یتجاذبھا أبعاد فوق وطنیة من قومیة ودینیة تنازع الوطن القائم والءاتھ 

 دون وطنیة من عشائریة ومذھبیة تجذب اإلنسان العربي في نفس اإلنسان العربي، وأبعاد
إلي أسفل، وتوصلت الدراسة إلي أن التعمیم بشأن الھویة، مفھوم عریض للغایة وقد یكون 

  .مضلًال

  وھدفت إلى الوقوف علي اآلثار السلبیة للعولمة الثقافیة علي الھویة ): ٢٠٠٤(دراسة عبد اهللا
ثار ایجابیة علي الھویة، وقدمت الدراسة تصورًا لسبل العربیة، وتعرف إذا ما كان لھا أ

التعامل مع العولمة بما یحفظ الھویة، وسبل االستفادة من العولمة لتأكید الھویة، وتوصلت 
الدراسة إلي ضرورة االنفتاح علي اآلخرین واالستفادة من فرص العولمة والتقدم التقني في 

ة بناء وصیاغة النظم العالمیة في إطار من تعزیز الھویة والمحافظة علیھا وذلك بإعاد
 .التعاون بین الدول العربیة لتحصین ثقافتنا العربیة والحفاظ علي الھویة

  یتناول ھذا البحث األدوار المھمة التي یمكن أن تلعبھا المعلوماتیة ): ٢٠٠٩(دراسة اللھیبي
ة، ومعالجة البیانات، في الحفاظ على الھویة اللغویة العربیة؛ وذلك ألن، عملیات الحوسب

وقد أدى ازدھار، علوم . وتفعیلھا، أو تحویلھا، ال یمكن أن تكتمل دون التأثیر في اللغة
الحاسبات إلى تطویر فرع مھم من فروع اللسانیات المعاصرة أطلق علیھ اللسانیات 

 وبذلك أصبح الھم الشاغل لنخبة من اللسانیین Computational Linguisticsالحاسوبیة 
لكن الجھود . لمعاصرین في الدول المتقدمة تسخیر البرامج الحاسوبیة، لخدمة اللغة القومیةا

، .العربیة في ھذا المجال ال تتناسب مع مكانة اللغة العربیة وما لھا من دور في توحید األمة
فإن ھذه الغلبة ال یمكن أن تتحقق في عصرنا الحاضر، (غلبة اللغة بغلبة أھلھا ) وإذا كانت

ال من خالل المعلوماتیة، التي، تعد میدانًا فسیحًا یمكن تسخیره لخدمة اللغة؛ ألنھا وسیلة إ
وینطلق ھذا . التواصل األصلیة التي ال یمكن أن تغني عنھا وسائل االتصال، األخرى

البحث من مبدأ أن صناعة المعلومات تعد أحد المؤشرات التي یقاس بھا تقدم األمة، 
ظ على ھویتھا اللغویة، لذا یصبح نشر المعلومات وتنظیمھا وإخراجھا وقدرتھا على، الحفا

باللغة العربیة واجبًا على العلماء والمثقفین، كافة؛ ألن العالم یشھد تحوًال كبیرًا في مجال 
یخلص ھذا البحث إلى أن المعلومات ستكون، میدانًا واسع ًا . صناعة المعلومات وتطویرھا
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، وھي في الوقت نفسھ ستكون جسر التواصل بین اللغات للصراع بین اللغات الحیة
 .اإلنسانیة الذي یفتح، األبواب لجمیع األمم نحو التخطیط اللغوي السلیم

  ھدفت الدراسة إلي وضع منھجیة للتغییر الثقافي في عصر ): ٢٠١٠(دراسة أحمد
في، حیث المعلوماتیة من منظور تربوي إسالمي، واتبع الباحث في دراستھ المنھج الوص

یعتبر ھو المنھج الذي یرتبط بظاھرة معاصرة بقصد وصفھا وتفسیرھا، وأظھرت الدراسة 
التغییر في أي نشاط من أنشطة المجتمع ھو تجدید : المیدانیة عددا من النتائج من أھمھا

وتحول یخطط لھ مسبقا ویھدف لالنتقال من الوضع الحالي لوضع مستقبلي لتحقیق مصلحة 
لومات أھمیة كبري في حیاة المجتمعات واألمم وقد عقدت لھا ھیئة األمم المجتمع، للمع

المتحدة مؤتمرین عالمیین علي مستوي القمة، المنھجیة والتغییر في اإلسالم بینھما ترابط 
تنبثق منطلقاتھا من الھدي اإلسالمي بھدف اإلصالح والتجدید في المجتمع اإلسالمي، 

ل عشوائي، التغییر ینطلق من ذات اإلنسان، المجتمع التغییر في المجتمع ال یحدث بشك
وأھم التوصیات انشاء مراكز . المسلم یعیش في احتكاك دائم مع المجتمعات األخري

للتخطیط االستراتیجي للقیام بالتخطیط لعملیات التغییر في مختلف جوانب النشاط 
لجان علمیة من العلماء االجتماعي في المجتمع المسلم في ضوء التربیة اإلسالمیة، تكوین 

الشرعیین ومن التربویین ومن المثقفین ومن خبرات تقنیة المعلومات لمتابعة وتنسیق جھود 
التغییر الثقافي والفكري في المجتمع، دراسة االثار السلبیة للمعلومات علي مختلف نواحي 

 .النشاط االجتماعي في المجتمع المسلم

  حدید متطلبات جودة المعلومات واالتصال التي ھدفت الدراسة إلى ت ):٢٠١٨(األخرس
یمكنھا تحقیق اإلدارة الذاتیة في مدارس التعلیم االبتدائي، كما ھدفت إلى تحدید لصال دور 

اعتمدت . المعلوماتیة واالتصالیة في تطبیق اإلدارة الذاتیة في مدارس التعلیم االبتدائي
تطالع آراء خبراء التربیة حول الدراسة على المنھج الوصفي، واستخدمت استبانة اس

خبیرا تربویا من المراكز البحثیة ) ٦٠(المعلوماتیة واالتصالیة وتكونت عینة الدراسة من 
خبیرا من المركز القومي للبحوث التربویة ) ٤٠(التربویة المتنوعة، حیث اشتملت على 

خبراء ) ١٠( وخبراء من المركز القومي لالمتحانات والتقویم التربوي) ١٠(والتنمیة، و
وضع خطط تدریب وتوعیة شاملة : ومن أھم نتائج الدراسة. من مركز تطویر المناھج

للھیئة اإلداریة والتعلیمیة بالمدارس لنشر الثقافة المعلوماتیة في مرتبة متقدمة جدا، 
والتخطیط الجید إلعداد العاملین وتھیئتھم نحو التحول من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة 

 .كترونیة في مرتبة متقدمة جدااإلل

  ھدفت الدراسة إلى التعرف على دور جامعة حائل نحو التحول ): ٢٠١٨(بني ھالل
، والتعرف إلى ٢٠٣٠الىمجتمع المعلومات في ضوء رؤیة المملكة العربیة السعودیة 

الفروق بین استجابات أعضاء ھیئة التدریس في جامعة حائل، فیما یتصل بدورھا للتحول 
 عضو ھیئة التدریس، وتم استخدام ٦٦وبلغت عینة الدراسة . مجتمع المعلوماتنحو 

االستبانة، والمنھج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى أن المتوسط الحسابي الستجابات العینة 
 كما اشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة، تعزى لمتغیرات النوع ٣٫٦٦

ًء على النتائج أوصت الدراسة ببناء وثیقة استراتیجیة حول االجتماعي والقسم العلمي، وبنا
مفھوم مجتمع المعلومات، في ضوء المتغیرات المعاصرة تراعي قضایا المعرفة بوصفھا 

، مع تركیز الجامعات على ٢٠٣٠قوة وثروة، وفي ضوء رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
 .البحث العلمي الذي یستھدف احتیاجات المجتمع
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  : ب علي الدراسات السابقةتعقی
تعددت الدراسات التي اھتمت بالتعلیم في ضوء التطویر التكنولوجي وثورة المعلوماتیة ولكنھا  -

  .لم تتطرق إلي توظیف التعلیم لمعطیات المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة
سیاق حدیثھا ركزت معظم الدراسات السابقة علي التعلیم العالي، وبخاصة التعلیم الجامعي في  -

، )٢٠٠٥(عن االستخدام الوظیفي لتكنولوجیا المعلومات في تطویر التعلیم، مثل دراسة زاھر 
، وعن الحدیث عن منظومة المعرفة )٢٠٠٧(، ودراسة إسماعیل )٢٠٠٦(ودراسة إسماعیل 

، ودراسة علي )٢٠٠٢(نقًال وتداوًال ونشرًا وإنتاجًا، جاءت دراسة سایزوان وآخرون 
 ).٢٠٠٦(، ودراسة دیاب وجمال الدین )٢٠٠٥(وحجازي 

أكدت جمیع الدراسات علي التحوالت العمیقة التي أحدثتھا ثورة المعلومات وانفجار المعرفة  -
في المجتمعات والتي تتطلب ضرورة إحداث تغییرات جوھریة في نظم التعلیم لتتناسب مع 

 ).٢٠٠٤(طان ، ودراسة السل)٢٠٠٢(سرعة العصر وتحدیاتھ، ومنھا دراسة ریل 
أكدت معظم الدراسات التي تناولت ھویة اإلنسان، علي التحدیات التي تواجھھا بفعل عملیات  -

الھیمنة الثقافیة، وفرض نمط ثقافي وسلوكي معین تذوب فیھ الخصوصیات الثقافیة وتضعف 
، )١٩٩٩(، ودراسة إبراھیم )١٩٩٦(دراسة حسن : فیھ انتماءات اإلنسان وتھمش ھویتھ، منھا

 ). ٢٠٠٣(دراسة األنصاري و
حاولت بعض الدراسات التأكید علي العولمة وضرورة االنخراط فیھا في إطار الحفاظ علي  -

، ودراسة عبد )١٩٩٥(الھویة الثقافیة والخصوصیة الحضاریة، وھي دراسة جونز وآخرون 
 ).٢٠٠٤(اهللا 

ة الثقافات الوطنیة أكدت بعض الدراسات علي ضرورة التوظیف التكنولوجي في التعلیم لحمای -
 ).١٩٩٨(، ودراسة زووإنریكو)١٩٩٦(والھویة مثل دراسة بالنكیت 

ال توجد دراسة سابقة تناولت توظیف التعلیم للمعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة، وھذا ما  -
 .تنفرد بھ الدراسة الحالیة

لمتاحة في استقراء ھذا ولقد أفادت الدراسة الحالیة من معظم الدراسات السابقة واألدبیات ا
  .وتعیین الجوانب النظریة والواقعیة لھا، وفي بناء تصورھا العلمي المقترح

  : خطة الدراسة
  : تسیر الدراسة وفق الخطة التالیة

  : اإلطار المنھجي للدراسة، ویشمل: أوًال 
مقدمة الدراسة، مشكلة الدراسة، أھداف الدراسة، أھمیة الدراسة، منھج الدراسة، 

  .دراسة، مصطلحات الدراسة، الدراسات السابقة، خطة الدراسةحدود ال
  : اإلطار النظري للدراسة، ویشمل:      ثانیًا

  .المعلوماتیة المفھوم واألھمیة .١
  ).المفھوم والمكونات(الھویة  .٢
  .الوضع المعلوماتي والمعرفي العربي .٣
  .الواقع العلمي العربي ومنظومة اكتساب المعرفة .٤
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  .عربیة في سیاق المحددات المجتمعیة لمنظومة المعرفةأبعاد أزمة الھویة ال .٥
  .ضرورات التوظیف العلي للمعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة .٦
  .تصور علمي مقترح لتوظیف المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیة:    ثالثًا

  .توصیات الدراسة:    خامسًا
  اإلطار النظري للدراسة: ثانیًا

  فھوم واألھمیةالم: المعلوماتیة) ١(
، ولم تعد القضیة في ""تحد معرفي" ھو" قضیة التنمیة" لم یعد سرًا أن التحدي األكبر أمام

ھي المدخل إلي مواجھة ذلك التحدي، وتعرف " العلوم والتقنیة" حاجة إلي جھد كبیر لكي ندرك أن 
 في المجتمعات أصبح الحدیث الرئیس" ثورة المعلومات"أدواتھ، والتغلب علي صعابھ، ففي عصر 

وسعیھا الحثیث إلي تمكین قواعده، وترسیخ أركانھ، " مجتمع المعرفة" المتقدمة ھوعن بزوغ 
وتطویر فعالیاتھ، وأما المجتمعات النامیة فإن فرصتھا الوحیدة، ألي مستقبل یرجي في األلفیة 

یاتھ، ولیس سرًا والتفاعل مع مقتض" مجتمع المعرفة“الثالثة، تكمن في محاولة التعامل مع شروط 
التحدي "في ھذا " حجر الزاویة“أیضًا أن التعلیم بأشكالھ وأنماطھ ومستویاتھ المختلفة یمثل 

وتزداد أھمیة التعلیم كلما قطعنا مراحل أكبر علي طریق األلفیة الثالثة، فالتعلیم المستمر " المعرفي
 تحقیق النقلة النوعیة المطلوبة مدي الحیاة ھومن أبرز معالم مجتمع المعرفة، ولذا فإنھ ال یمكن

لطرق أبواب ھذا المجتمع الجدید إال عبر تعلیم جاد یستوفي مقتضیات ھذا المجتمع، ویتناغم مع 
  ).١٣، ٢٠٠٧الشیباني، (شروطھ 

ومن ھنا برزت ضرورة توظیف المعلوماتیة في تعمیق ھویة اإلنسان العربي في عصر 
والدراسات حول مستقبل . ت الضعیفة وتھمیش ھویتھایموج بالتناقضات ویسعي نحو طمس الكیانا

المعلوماتیة كثیرة تعكسھا رؤیة المتخصصین في علوم المستقبل ودور اإلنسان فیھا، فھناك من 
وھناك من یعتقد أن . یري أن المعلوماتیة ھي التي تحدد أشكال القوة في النظام العالمي الجدید

الشراح، (ا وتجاربھا وخبراتھا في نظام عولمي جدید المعلوماتیة تقرب العالم وتصھر ثقافاتھ
٤٩٢-٤٩١، ٢٠٠٢.(  

  فالھدف إذًا من التوظیف العلي للمعلوماتیة یكمن في تعلیم الطالب كیفیة استثماره 
وتنمیة مھارات استخدامھ لھا استخدامًا فاعًال . للمعلومات الجدیدة في تطویر قدراتھ ومھاراتھ

 التفاعل معھا واالستجابة لھا واإلبداع فیھا، ولیس في تخزین المعارف ومفیدًا، وبناء قدراتھ على
  .التي ال تفیده في شيء لعدم مالءمتھا لحیاتھ المعاصرة أو المستقبلیة

وفي عصر المعلومات لم تعد المادة الخام ھي المواد الصلبة من األحجار، أو النفط ولكنھا 
ت وھاالت البالزما، وقد جري العرف علي أصبحت فیض من اإللكترونیات واألشعة والموجا

، المعلومات Dataالبیانات :  ترتیبھا تصاعدیا وفقًا لمدي تعقد مفھومھا وبنیتھا علي النحو التالي
Informationالمعارف ،  Knowledge الذكاء ،Intelligence فھي كلھا أطوار متدرجة ،

الدرجة، وقد أنعكس التقسیم السابق علي للطیف المعلوماتي المتصل، والفرق بینھا ھو اختالف في 
، Data Processingنظم معالجة البیانات :  تطبیقات المعلوماتیة والتي عادة ما تصنف كما یلي

 Knowledge، نظم معالجة المعرفة Information Processingنظم معالجة المعلومات 
Processing النظم الذكیة للتعلم ،Intelligent Learning Systems . وفیما یلي تعریف موجز

  ): ٦٢–٦١، ٢٠٠٦دیاب وجمال الدین، (لكل منھا 
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 البیانات ھي المادة األولیة التي تستخلص منھا المعلومات وتتطلب معالجتھا لتكون : البیانات
 .ذات معني

 ھي ناتج معالجة البیانات، تحلیًال أوتركیبًا، الستخالص ما تتضمنھ ھذه البیانات، : المعلومات
ر إلیھ، من مؤشرات وعالقات ومقارنات وغیرھا، وذلك من خالل تطبیق العملیات أوتشی

الحسابیة والطرق اإلحصائیة والریاضیة والمنطقیة، أومن خالل إقامة النماذج، ومن ثم 
فالبیانات ھي ركیزة المعلومات، وھي المتغیر المستقل، في حین أن المعلومات ھي المتغیر 

 .التابع

 ھي حصیلة االمتزاج الخفي بین المعلومات والخبرة والمدركات الحسیة المعرفة: المعرفة 
والقدرة علي الحكم، للوصول إلي النتائج والقرارات، أواستخالص مفاھیم جدیدة أوترسیخ 
مفاھیم سابقة، فالمعلومات ھي وسیلة الكتساب المعرفة ضمن عدة وسائل أخري كالتخمین 

 .والممارسة الفعلیة والحدس وغیرھا

 یوجد فرق جوھري بین اكتساب المعارف القائمة بالفعل وتولید المعارف الجدیدة، : لذكاءا
 .فالذكاء ھوالطاقة الذھنیة التي تطبق علي المعرفة السابقة لتولید األفكار الجدیدة

وعلي ذلك یمكن القول بأن المعلومات ھي جملة البیانات والدالالت والمضامین التي ترتبط 
  .ساعد المھتمین والمتخصصین في تعرف ھذا الموضوع والعلم بھبموضوع معین، وت

  : وفي ضوء ذلك تتعدد أھمیة وضرورة القفزة المعلوماتیة للمجتمع العربي، لتحقیق اآلتي
  .الولوج إلي عالم المعرفة -
 .االرتقاء بقدرات البشر وإمكاناتھم -
 .استشراف أبعاد ومضامین الموضوعات المختلفة -
 .افسیة للمؤسسات المختلفةتعزیز القدرات التن -
 .إبراز حضارة المجتمع العربي وتطوره التاریخي -
 .إعادة النظر في أسالیب ومحتویات التعلیم القائمة -
 .تطویر المجتمع ومواكبة تغیرات العصر -
 .إصالح الوعي االجتماعي من خالل تراكم المعلومات وتوظیفھا -
 .تنشیط عملیات البحث العلمي -

میة المعلومات وتراكمھا بزغ فجر مجتمع جدید ھومجتمع المعلومات الذي  ومع تعاظم وتفاقم أھ
  : یعبر عنھ البعض في معادلة بسیطة باستخدام اللغة كركیزة صناعة المحتوي المعلوماتي، ھي

          IS = TC + CT 
Information Society = Telecom + Content   

معلوماتي تتكون من شبكة االتصاالت وتوضح المعادلة أن البني التحتیة للمجتمع ال
الصوتیة، ومحتوى معلوماتي یتدفق في شرایین تلك الشبكة، یشمل اإلنتاج العلمي والتكنولوجي، 

علي، (واإلنتاج العلمي، واإلنتاج التراثي والتاریخي، واإلنتاج اإلعالمي، واإلنتاج اإلبداعي والفني 
٣٩، ٢٠٠٦.(  
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 الدالالت التي تقرب مفھوم مجتمع المعلومات ولقد استطاع البعض حصر مجموعة من
–٤٩، ١٩٩٥، متولي، ٣٤–٣٢، ١٩٩٩عبد الھادي، (وطبیعتھ إلي الذھن، وھي أنھ یعبر عن 

٥٣ :(  
 .التحول من مجتمع صناعي إلي مجتمع معرفي، تمثل المعلومات فیھ القوة الدافعة لألفراد  -أ 
جمعھا أواختزانھا أومعالجتھا المجتمع الذي ینشغل معظم أفراده بإنتاج المعلومات أو  -ب 

 .أوتوزیعھا
المجتمع الذي یعتمد في تطوره بصفة رئیسة علي الحاسبات وشبكات االتصال التي تعمل علي   -ج 

 .تجھیز المعلومات ومعالجتھا وتسویقھا
المجتمع الذي یعتمد اعتمادًا أساسیًا علي المعلومات الوفیرة كمورد استثماري، وسلعة   -د 

 . صدر للدخل القومي، ومجال للقوي العاملةإستراتیجیة، وخدمة وم
  : المعرفة والنقلة المعلوماتیة: ١-١

تعبر المعرفة عن مجموعة الخبرات والتجارب والمعلومات والسیاسات واالستراتیجیات 
وھي بذلك تختلف عن البیانات التي تشیر إلي الحقائق المجردة . التي تشكل األصول الفكریة لألفراد

. ظواھر، وتختلف أیضًا عن المعلومات التي تنتج من تحلیل ومعالجة البیاناتعن األحداث وال
فالمعرفة تعبر عن الفھم والوعي المكتسب من خالل المالحظة والتفسیر والدراسة، حیث یتم تحویل 

وھي بذلك ترتبط ). ١٠٤، ٢٠٠٦حسین، (المعلومات إلي خبرة عملیة توجھ سلوك من یستقبلھا 
، ٢٠٠٧دیاب وجمال الدین، ( الفكري المنظم والقدرات اإلدراكیة الوظیفیة باالستیعاب والعمل

٦٣ .(  
وتتضح أھمیة المعرفة من تأثیرھا العمیق في مسیرة البشریة وتحدید ھویتھا، من خالل إنھا 

  : تمثل
  .أداة البشر لتوسیع خیارتھم في الوصول إلي حیاة أفضل -
 .وسیلة البشر في التغلب علي الفقر والحرمان -
 .آلیة البشر لمواجھة القھر والظلم -
 .أداة بناء الوعي والفعل اإلنساني -
 .آلیة بناء القدرات البشریة واالرتقاء بمھاراتھم -
 .آلیة المجتمعات لمواكبة المستجدات العلمیة واالجتماعیة -
برنامج األمم المتحدة (سبیل بلوغ الغایات اإلنسانیة العلیا من الحریة، والعدالة، والكرامة  -

 ).٣، ٢٠٠٣إلنمائي، ا
وتتنوع المعرفة لتشمل أربعة أنواع، ھي معرفة علمیة، معرفة اإلنسانیات، المعرفة 

  ): Maund, 2001, 268–270؛ ١٠٥–١٠٤، ٢٠٠٦حسین، (الكامنة، معرفة الخبرة العلمیة 
وأنواع المعرفة ھذه تتفاعل مع بعضھا بعضًا في عالقات متشابكة ومتداخلة، فكثیر من 

 الكامنة تتأثر بما یتاح ألصحابھا من المعرفة اإلنسانیة، كما أن المعرفة العلمیة تؤثر في المعرفة
المعرفة اإلنسانیة، ویؤثران بدورھما في معرفة الخبرة العلمیة، ولكن أھم العالقات بین صنوف 

انیات المعرفة، في سیاق خطاب التعلیم والتعلم، ھي العالقة بین ثالثیة معرفة الطبیعیات واإلنس
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والمعرفة الكامنة وراء الفنون وبین معرفة الخبرة العلمیة، ودورھا في تولید المعرفة الذاتیة، 
  .وتكوین الھویة الذاتیة والمجتمعیة

ومن الالفت للنظر أن التربیة التي تھدف إلي توصیل المعرفة تظل جاھلة بماھیة المعرفة 
الطبیعي إلي الخطأ والوھم، ولذا فإن مھمة اإلنسانیة وبآلیاتھا وحدودھا وصعوباتھا ونزوعھا 

التربیة علي ھذا الصعید ھي كشف مصادر األخطاء واألوھام والضالالت، وقد أورقت المعرفة 
 نظریة –فلسفة المعرفة : التي تعین التربیة علي القیام بذلك، وتشمل" معارف المعرفة" شجرة من 

لقد أدت .  فنون المعرفة– علم نفس المعرفة – علم اجتماع المعرفة – ھندسة المعرفة –المعرفة 
النقلة المعلوماتیة إلي تغیرات جوھریة في المعارف التي بات علي التربیة التعامل معھا من حیث 

  ). ٢٨٦، ٢٠٠٥علي وحجازي، (طبیعتھا ونوعیاتھا ونطاق تغطیتھا وطرق تقدیمھا 
 : من المراحل المترابطة، ھيوالمعرفة في إطار النقلة المعلوماتیة، تتطور وفق مجموعة 

 ویتم من خالل التعلم واالبتكار واإلبداع والمعرفة سابقة االستخدام أو تلك : تطویر المعرفة
 .التي یحصل علیھا الفرد خالل التعلیم

 ویتم عن طریق استحواذ المعرفة واالحتفاظ بھا الستخدامھا وإجراء : اكتساب المعرفة
 .المعالجات األخري لھا

 ویتم من خالل تنظیم المعرفة ونقلھا وتضمینھا في مواد مكتوبة وقواعد : نقیح المعرفةتنقیة وت
 .بیانات وغیرھا

 ویتم توزیع المعرفة لمراكز التشغیل من خالل برامج التعلیم : توزیع ونشر المعرفة
 .والتدریب، واألنظمة اآللیة للمعرفة وشبكات الخبرة

 تتضح من خالل تطبیقاتھا واستخداماتھا لالرتقاء قوة المعرفة وفاعلیتھا : تطبیق المعرفة
 .بالمجتمع وعالج مشكالتھ، فتصبح أساسًا لمزید من التعلم واالبتكار

وتتنوع طرق اكتساب المعرفة وتقدیمھا، فلقد أكدت معرفة ما قبل عصر المعلومات علي 
المعرفة، وتقییم اكتساب محتوي المعارف والمھارات، إال أنھا لم تعط إال أقل اعتبار لتولید 

لذا تقتصي النقلة المعلوماتیة في التعلیم التحول . المعلومات، وتطبیقھا علي مشاكل وقضایا واقعیة
عن الطابع التوجیھي التلقیني القائم علي تقدیم المعارف في صورتھا النھائیة، إلي الطابع البنائي 

Constructiveھا من عناصرھا بوصفھا إنشاء عقلیًا،  القائم علي كیفیة إنتاج المعرفة وإعادة إنتاج
أي تنظیمھا منطقیا للعالقات التي تربط بین الظواھر وبین المقدمات والنتائج، ولھذا سیسود طابع 

 للوصول إلي المعرفة استنتاجا، وھوما یمثل تحدیا أبستمولوجیا حقیقیا حیث Inductiveاالستقراء 
من زاویة أخري ال بد أن .   یسترجع ال أن یستنتجتعود العقل علي أن یستقبل ال أن یستخرج، وأن

تقدم المعرفة في سیاقھا، فالسیاق ھو الذي یھب الكلمات معناھا والمعرفة مغزاھا، واألحداث منطقھا 
  ).٢٨٩، ٢٠٠٥علي وحجازي، (وأساس تفسیرھا 

وماتیة، من ھنا وحتي یسھم التعلیم في إنتاج المعرفة ونشرھا واكتسابھا في إطار النقلة المعل
بغیة تفعیل الھویة العربیة وتعمیقھا، علیة التركیز علي مجموعة من المھارات الجدیدة في بناء 

  ): ٢٨٩، ٢٠٠٥علي وحجازي، (العقلیة العربیة، من أھمھا 

 كمھارات التعلم األساسیة من قبیل مھارات البحث في مصادر المعلومات، : مھارات أساسیة
قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا، وقد : ، ومھارات التواصلومھارات تنظیم وتصنیف مواردھا

  .أضیف إلیھا أخیرًا مھارات استخدام الكمبیوتر واإلنترنت وتحلیل البیانات
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 كمھارات تصمیم اآلالت واإلنشاءات، والتحلیل العملي، ومراجعة : مھارات التخصص
 . الحسابات، وتشخیص األمراض وإجراء العملیات الجراحیة

 :  إلي ھذین النوعین سیتعامل تعلیم عصر المعلومات مع نوعین آخرین، ھماباإلضافة
كمھارات التنظیم الذھني، وترشید استخدام : Meta–Cognitiveالمھارات المیتامعرفیة  -

موارد الذاكرة، ومھارات حل المسائل وسرعة المقارنة بین بدائل القرارات، ومھارات 
 .االستدالل معلوماتیًا وإحصائیا

أوما یطلق علیھا أحیانًا المھارات اللینة، وھي ما تتعلق بكیف نتفق : ھارات االجتماعیةالم -
ونختلف، وكیف نظھر تقدیرنا إعجابًا وإجالًال، وتتدرج ھذه المھارات حالیا فیما یعرف 

 .بالذكاء العاطفي
  : شروط االنضمام لمجتمع المعرفة في سیاق التعلیم: ٢-١

تعمیق الھویة وتفعیلھا، وتنمیة الثروة البشریة وتأھیلھا لالنضمام ألن التعلیم ھو أھم آلیة ل
لسوق العمل، لذا فإن تحقیق المشاركة الفعالة في بناء مجتمع المعرفة، یتوجب علینا تعرف الشروط 

وتتمثل أھم شروط مجتمع المعرفة، فیما . الرئیسة لھذا المجتمع والتي یجب تحقیقھا من خالل التعلیم
  ): ١٦–١٥، ٢٠٠٧ني، الشیبا(یلي 
 إن التكامل المعرفي بین مختلف مكونات الفكر البشري وعناصره : الشرط المعرفي

ضرورة من ضرورات مجتمع المعرفة، إال أن الركیزة األساسیة في ھذه التركیبة 
المعرفیة المعاصرة ھي تلك الناتجة عن التطورات العلمیة والمھارات التقنیة والقدرات 

تعزز بوضوح ھیمنة معارف تقنیة وعلمیة علي أنواع "  الثورة المعلوماتیة"فـ: اإلنتاجیة
مفھوم مجتمع "م، فإن ٢٠٠٥وكما یبین التقریر العالمي للیونسكو عام . أخري من المعرفة

المعرفة یوضح أن سیاسات تعلیم العلوم والتكنولوجیات تشكل استثمارًا اقتصادیًا 
طاء األولویة للعلوم والتقنیة في إستراتیجیة التعلیم ولذا فإن إع" واجتماعیًا لھ أولویتھ

وخططھ ومناھجھ یصبح ضرورة ال مناص عنھا إلنجاز الطموحات التنمویة ولتفعیل 
 .الھویة، وضمان عدم انحراف حركة المجتمع عن الطریق إلي مجتمع المعرفة

 وھماألن مصطلح مجتمع المعرفة یتكون من مصطلحین متكاملین،: الشرط االجتماعي  "
فاألساس في ھذا التركیب والتفاعل المجتمعي مع المعرفة، وجعلھا " معرفة"و" مجتمع

مشروع " متاحة لكل فئات المجتمع، فمجتمع المعرفة، وفق التقریر العالمي للیونسكو، ھو
مما یعني أنھ یطمح إلي تكوین المجموع البشري الذي یشارك بحیویة مع االنفجار " مجتمع

" وھكذا یبرز. یتفاعل بحیویة مع المعطیات اإلنسانیة والثقافیة والبیئیةالمعلوماتي، و
كركن أساسي من أركان مجتمع المعرفة مما یحدد بالضرورة مدي " الشرط االجتماعي

وإخفاقھا في صوغ مجتمع المعرفة، وتولید اإلرادة " العلیة–التربویة" نجاح المنظومة
لي الحواجز االجتماعیة والمعلوماتیة والمعرفیة الجماعیة الواعیة القادرة علي التغلب ع

والثقافیة، وما لم یتحقق الھدف األساس وھو عدم استبعاد أحد من المشاركة الحیویة في 
تكون قد "  العلیة–المنظومة التربویة " تفاعالت مجتمع المعرفة ووسائطھ المتجددة، فإن

  .ضیاتھفشلت في االستجابة الفاعلة لتحدیات ھذا المجتمع ومقت
 ألن الثقافة ھي وسط یحمل مجمل النشاط البشري، ویضم المفاھیم السائدة : الشرط الثقافي

والقیم المھیمنة المحددة لھویة اإلنسان وانتماءاتھ، ویبلور األولویات واالھتمامات، وینظم 
المدارك والعالقات؛ فإن الثقافة العلمیة تصبح ذات تأثیر حاسم في عملیات التحول 
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، ویتطلب ذلك جھدًا كبیرًا إلعادة صوغ الثقافة بما یتناغم مع متطلبات مجتمع الكبري
المعرفة عبر عملیات التحدي واالستجابة لتشكیل الرؤي، وتحفیز القدرات، وتصحیح 

وھنا تبرز أھمیة الثقافة العلمیة . الممارسات، وتطویر األداء، وتعمیق الھویة واالنتماء
من منظومة التعلیم الجادة التي تطمح إلي تجاوز التعامل ویصبح نشرھا جزءًا محوریًا 

السطحي مع العلوم والتقنیة، وتنشد تھیئة تربة خصبة إلنتاج علماء وكفاءات قادرة علي 
التعامل االیجابي مع متطلبات مجتمع المعرفة عبر التطویر النوعي لتفكیر الفرد، وتعمیق 

  .قیمتھ الذاتیة، وتنمیة حسھ العلمي
 من الواضح أن مجتمع المعرفة لیس مجتمعًا نخبویًا تمتلك فیھ النخبة : للغويالشرط ا

أدوات العصر وطرق التعامل معھ، وتخاطبھ بلغتھ المھیمنة العالمیة أیًا كانت، ولكنھ 
مجتمع شامل قادر علي أن یتفاعل، بلغتھ وثقافتھ وھویتھ، مع معطیات العصر ومستجدات 

ومن . ائح ومختلف الفئات في استیعاب المعرفة وإنتاجھاالمعرفة بحیث تشارك جمیع الشر
المسلم بھ أن اللغة ھي وعاء الفكر القادر علي تشكیل المفاھیم وبلورة التفاعالت وتعمیق 

ولقد دعم . الرؤي، ولذا كانت اللغة األم ھي الوسیط األكثر فعالیة لتأسیس مجتمع المعرفة
ة الحفاظ علي اللغات األصلیة لمجتمعات م قضی٢٠٠٥التقریر العالمي للیونسكو لعام 

المعرفة الناشئة، وتصدي لحاالت تردي أحوال ھذه اللغات بحجج ھیمنة اللغات الناقلة 
أن التصدي لتآكل التنوع اللغوي، والتسلح بوسائل لكبح انطفاء لغات : "للمعرفة، ووضح

س نضاًال من أجل قضیة أصلیة، أو االرتقاء بتعددیة اللغات الناقلة الواسعة االنتشار؛ لی
نوستالجیة خاسرة مقدمًا، بل ھو اعتراف بأن اللغات ھي أدوات معرفیة، ونواقل ثقافیة، 

  ".وبیئة تكوینیة لمجتمعات المعرفة
من ذلك المنطلق العملي، قبل أي اعتبار آخر، یصبح من أھم شروط ولوج المجتمع العربي 

أن تكون اللغة العربیة قوام التعلیم وعماده، : عیلھاإلي مجتمع المعرفة من منطلق تعمیق الھویة وتف
وأن تتفاعل بحیویة مع معطیات العصر وتجلیات الفكر العلمي والعالمي، فال یجوز بحال نفي اللغة 

. العربیة إلي خارج العصر، وإقصاؤھا من عملیات التحول الكبري علي طریق مجتمع المعرفة
  .لمعلوماتیة لتعمیق الھویة العربیةومن ھنا تأكدت ضرورة التوظیف العلمي ل

  ): المفھوم المكونات(الھویة ) ٢( 
  : مفھوم الھویة: ١-٢

اختلف العلماء في تحدید مفھوم الھویة، مثلما اختلفوا حول أغلب المفاھیم، وقد یرجع ذلك 
سیة إلي غموض تلك المفاھیم، وإلي امتداد جذورھا وتأثیراتھا في عمق السیاقات االجتماعیة والسیا

  . والثقافیة واالقتصادیة وغیرھا
مجمع اللغة العربیة، " (ذات الشيء أي حقیقتھ وخاصة: الذات، وھذه تفسر“تعني :     فالھویة لغة

أنھا كالبصمة . ھو بمعني جوھر الشيء وحقیقة. ، والھویة مأخوذة من ھو)٢٥٤، ٢٤٢، ١٩٩٧
  ).٦، ١٩٩٩عمارة، (لإلنسان یتمیز بھا عن غیره 

حالة استغالل الذات واالنتماء إلي الشيء، وھي أیضًا حالة " اصطالحا تعنيوالھویة 
وتعتبر مطلب أساس لكل البشر، ویعتبر تحدیدھا ). "Halsey, 1987, 470(الشيء كونھ متمیزًا 

واجبًا ضروریًا وحتمیًا، وھي في نفس الوقت مسئولیة ھامة، تقع جزئیًا علي عاتق المسئولین الذین 
 مھمة ضبطھا وتوجیھھا علي اعتبار أن شكل ومضمون الھویة من أھم الواجبات یدورھم علیھم

–١٦٤، ٢٠٠٣؛ أحمد، Bauman, 1992, 677–679" (التي ال یمكن تجاھلھا أو التخلي عنھا
١٦٥.(  
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عملیة تمییز الفرد “:  بأنھاIdentityویعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة الھویة 
  ).٣١، ٢٠٠٦طعیمة، " (التھ الشخصیةلنفسھ عن غیره، أي تحدید ح

؛ عبد الكافي، Webster, 1986, 1123( الھویة، علي أنھا Websterویعرف قاموس 
١١–١٠، ٢٠٠١ :(  
  .تماثل المبادئ واألسس والصفات في أمثلة مختلفة وظروف مختلفة -
التوحد والحضور المستمر لعناصر الشخصیة الثابتة واستیعاب المفردات الشخصیة  -

  .معینةلصفات 
  .مدخل محدد لزیادة التماثل والتشابھ بین أجزاء العنصر -
  .حالة كون الشيء لھ صفات الشيء اآلخر نفسھا مع تنمیة ھذه الصفات -

ولقد تعددت رؤي الباحثین في سیاق مجتمع المعرفة باختالف تخصصاتھم وانتماءاتھم 
 واالجتماعیة والنفسیة والتاریخیة العلمیة حول الھویة، مما یؤكد علي تعدد وتنوع داللتھا الفلسفیة

  : وغیرھا، ویتضح ذلك من اآلتي
ھي مجموعة الخصائص والممیزات العقدیة واألخالقیة والثقافیة والرمزیة التي ینفرد : الھویة

  ).٨٤، ٢٠٠٢بكار، (بھا شعب من الشعوب وأمة من األمم 
ات التي تحدد ھي مفھوم دینامي یعبر عن روح الشعب، وتمثل مجموع الصف: الھویة

، ١٩٩٩؛ إبراھیم، ٢٢٠، ١٩٩٨عبد الرحمن، (شخصیة اإلنسان في إطار معین 
١٠٢.(  
تعني التفرد الثقافي بكل ما یتضمنھ معني الثقافة من عادات وأنماط سلوك : الھویة الثقافیة

  ).١٥، ٢٠٠٠المنیر، (ومیول وقیم ونظرة إلي الكون والحیاة 
نصر المتغیر فیھ یكون استجابة للظروف الموضوعیة معطى دینامي متطور، والع: الھویة

التي تحیط بالبشر في فترة زمنیة معینة، ویتوقف الوزن النسبي للعنصر المتغیر 
واحتمال استقراره في تركبیھ الھویة في المستقبل علي قوة ھذه الظروف 

  ).٦٨، ١٩٨٤فرجاني، (الموضوعیة ومدي دوامھا 
 للھویة ووضع تعریف لھا، البد وأن یتضمن المفردات نصل مما سبق إلي أن تحدید مفھوم

 : اآلتیة
 .انتماء اإلنسان إلي جماعة ما أو مجتمع معین أو أمة معینة –
 .مجتمع تحكمھ معاییر أخالقیة وسلوكیة وقیمیة معینة –
 .تفرد المجتمع بجملة من األسس والخصائص والمرتكزات العقدیة والثقافیة ونحوھا –
  .مات التي تحدد شخصیة اإلنسانجملة من الصفات والقس –

تفرد اإلنسان بمجموعة من “:   انطالقا من كل ذلك تعرف الدراسة الھویة إجرائیا، بأنھا
الصفات والقسمات التي تمیز شخصیتھ، وتعمق من انتمائھ لمجمعتھ بخصائصھ ومرتكزاتھ العقدیة 

  ".خالقیة والسلوكیة والقیمیة والفكریة والثقافیة والتاریخیة، وتصبغھ بمجموعة من المعاییر األ
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  : مكونات الھویة: ٢-٢
الھویة نسیج معقدًا جدًا، یستمد من عقیدة الشعب، وقیمھ الكبري، وذاكرتھ التاریخیة، 

وھي كالصحة ال یشعر بھا الناس إال إذا أضحت مھددة، أومن . وعبقریة المكان الذي یعیش فیھ
یة لیست بنیة جامدة، وال معطي نھائیًا، فبعض والھو. خالل المقارنة مع ھویة أو ھویات أخري

مكوناتھا یتمدد، وبعضھا ینكمش، وبعضھا یظھر، وبعضھا اآلخر یتواري، بحسب نوعیة األنشطة 
  .الثقافیة التي یمارسھا الناس، وبحسب الظروف والتحدیات التي یواجھونھا

ي أن مكونات ومن ھنا یختلف المفكرون والباحثون حول مكونات الھویة، فأحدھما یر
والثاني یري أن الھویة اإلنسانیة جماع ). ٨–٧، ١٩٩٨عمارة، (الدین واللغة والتاریخ : الھویة، ھي

ثالثة عناصر أساسیة، ھي العقیدة التي توفر رؤیة كونیة، واللسان الذي یجري التعبیر بھ، والتراث 
: الھویة الرئیسیة، ھيوالثالث یري أن مكونات ). ١٨، ٢٠٠٤عشیبة، (الثقافي الطویل المدي 

ویحدد الرابع مكونات ). ٣، ٢٠٠٤متولي والحلو، (الدین، واللغة، والقیم، والتراث، والتاریخ 
اللغة المشتركة، والثقافة المشتركة، والتاریخ المشترك، : الھویة المعبرة عن الشخصیة القومیة في

  ).٤٣٩–٤٣٧، ١٩٩٣البھواشي، (والدین 
  :  ة مكونات الھویة فیما یلي ومن كل ذلك تبلور الدراس

 اللغة  :  
، ٢٠٠٣األنصاري، (یري كثیر من علماء اللسانیات أن اللغة تمثل تصورًا للوجود والعالم 

، ویتفق جمیع المفكرین بال استثناء علي أن اللغة ھي المقوم األصیل للشخصیة القومیة، فھي )١٥
تعبیر : ومن وظائف اللغة، أنھا). ٤٣٧، ١٩٩٣البھواشي، (حیاة األمة، وھي بدایة األمة ونھایتھا 

تتضح في األدب الوصفي واإلنساني، وأداة للتسجیل ونقل الخبرات وعن طریق اللغة المكتوبة یتم 
وبالتالي فإن للغة ). ٥٩٢، ١٩٩٧المجالس القومیة المتخصصة، (انتقال الخبرات والتجارب 

ألنھا لغة امتدت عبر آالف السنین، وألنھا لغة العربیة تمثل أحد أھم ركائز تشكیل الھویة العربیة، 
  . القرآن الكریم، لذا فإن إضعافھا أو ھدمھا یعني إضعاف ھویة المجتمع العربي أو ھدمھ

ھذا وتتعرض اللغة العربیة اآلن لإلھمال، وبخاصة بعد سیادة لغة العولمة والتكتالت 
الیوم مبالغ طائلة علي ..... صینیون االقتصادیة الكبري، حیث ینفق األوربیون والیابانیون وال

الترجمة الفوریة داخل مؤسسات االتحاد األوروبي وعلي رأسھا شركاتھم التجاریة ومؤسساتھم 
–٦٢٩، ١٩٩٩؛ حلمي، ١٦–١٥، ٢٠٠٣األنصاري، (االقتصادیة لتجاوز تعددیتھم اللغویة 

ي القائمین علي ھذه ویفرض ضعف اللغة العربیة وتراجعھا اآلن في ظل المعلوماتیة عل).٦٣٠
اللغة سواء في المؤسسات العلیة، أم في المؤسسات اإلعالمیة وغیرھا، العمل وفق خطین 

  ): ٢١٣–٢١١، ٢٠٠٠؛ نصر، ١١، ٢٠٠٤متولي والحلو، (متوازیین، ھما 
دراسة متعمقة للغة العربیة من خالل مفاھیم جدیدة قادرة علي تحلیلھا إلي عناصرھا  -

  .اعتبارھا لغة حیة قادرة علي مواكبة المستجدات العلمیة والثقافیةالمنطقیة، وتطویرھا ب
إبداع آلیات وأدوات تتعامل مع اللغة العربیة كأداة حضاریة، قادرة علي تحسین  -

 .استخداماتھا في مختلف تطبیقات الحاسوب، بما في ذلك شبكة االنترنت
ة وحس االنتماء، وأن نصل من كل ذلك إلي أن اللغة ھي الوعاء الذي تتضح فیھ الھوی

قوتھا تتجلي بزیادة االھتمام بھا واالرتقاء بمفرداتھا، وھنا تبدو أھمیة اللغة وضرورتھا في مجتمع 
المعرفة، ألنھا األداة التي تستخدمھا جمیع فروع المعرفة، وتمثل آلیة مھمة لبناء مھارات التواصل 

  .األساسیة في مجتمع المعرفة
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  العقیدة(  الدین :(  
یدة والدین ھما اللذان یحفظان لإلنسان توازنھ النفسي، فبدونھا یختل توازن اإلنسان، العق

وذلك التوازن النفسي یعلي . ویتحقق ھذا التوازن من خالل الحلول التي تقدمھا العقیدة لمسائل الحیاة
خرین من ھویة اإلنسان بما یؤدي إلیھ من تقویة انتماء الفرد بعقیدتھ وبما یحقق تضامنھ مع اآل

ولما كان الدین یضرب بجذوره في أعماق الشخصیة العربیة، لذا فإنھ البد ). ٢٣، ١٩٧٦عبود، (
وأن یشغل مكانة أكبر في الشخصیة القومیة العربیة، وذلك برجوعھا إلي تعالیم الدین السمحة 

  .والتمسك بھا، وجعلھا نبراسًا تھتدي بھا في معترك الحیاة
فشلت، ألنھا أھملت جانبًا مھما من جوانب اإلنسان وھو الجانب فالشخصیة القومیة الغربیة 

فحدث انفصام لھا، ألنھا ركزت علي الجوانب المادیة واالجتماعیة . الروحي، أي الجانب الدیني
والسیاسیة من الحیاة، وأھملت أھم عماد للحیاة، وھو الجانب الدیني، والذي بدونھ ال یمكن أن تستقیم 

وقد أدرك الكثیر من مفكري الغرب وفالسفتھ أھمیة العنایة بالجانب الدیني . ھاأمور الحیاة وجوانب
اإلیمان باهللا ھو الذي یجعل للحیاة قیمة، وھو الذي : فمثًال یقول ولیم جیمس. قبل أیة جوانب أخري

یمكننا من أن نستخرج من الحیاة كل ما فیھا من لذة وسعادة، وھو الذي یجعلنا نتحمل كل ما في 
اة من مآسي ونتقبلھا بكثیر من الشجاعة والرضا، وھو الذي یھیئ لنا كل ما ھو ضروري لحیاة الحی

  ).٤٤١–٤٤٠، ١٩٩٣البھواشي، (وادعة 
  : ویقوم الدین بعدة وظائف، تعمل علي تعمیق ھویة اإلنسان وتفعیلھا، من أھمھا

یم واألھداف تحقیق التماسك االجتماعي والتآلف بین أفراد المجتمع، وذلك بتوحید الق -
  .والمعاني

 .ضبط سلوك األفراد ومراقبة تصرفاتھم -
الھیتي، (تفسیر بعض المشكالت الغامضة، واإلجابة عن بعض األسئلة المحیرة  -

٣٣٩، ٢٠٠٢.( 
      وال شك في أن عالقة الدین بالمعرفة وإنتاجھا ترتبط ارتباطًا عضویًا بالمفھوم التي یتحدد عن 

ل من الدنیا، وفي الكثیر من النصوص الدینیة اإلسالمیة تتبین حالة من ماھیة الدین وموقفھ الشام
وفي إطار ذلك نشھد . التوازن المنشود بین الدین والدنیا، أوبین عالم الحیاة الدنیویة وبین اآلخرة

أیضًا تشدیدًا عظیمًا علي أھمیة مفاھیم النظر واالعتبار والتفكیر والعلم والعقل والتعقل، وعلي ما 
لق باستخالف اإلنسان في األرض وإعمارھا، والنظر في ملكوت السماوات واألرض، وتسخیر یتع

  .  الكون لخیر اإلنسان
      ھذا األمر الذي حذا بالمفكر میالد حنا في سیاق حدیثھ عن تناغم األدیان في الوطن العربي، 

قلھ واالستزادة منھ عبر حركة ھي تراكم معرفي تم ن"إلي القول بأن المعرفة المتاحة للبشریة اآلن، 
الترجمة في العصور المزدھرة للحضارة اإلسالمیة، وقد زادت من خالل اإلثراء المعرفي الذي 

 – ٢ اإلطار – ١١٨، ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، " (أضافتھ الحضارة اإلسالمیة ذاتھا
٦.(  

 التاریخ :  
 من أھم عوامل تشكیل الھویة، فالتاریخ التاریخ من أھم عوامل تكوین الشخصیة وبالتالي

من أھم عوامل شعور األمة بذاتھا، واإلنسان ال یشعر بارتباطھ العضوي بأمتھ، إال بعد انصھاره 
فالذكریات التاریخیة تحمل أبناء األمة الواحدة علي الشعور بأن أجدادھم وأسالفھم قد . في تاریخھا

دوا رسالة عظیمة للحضارة البشریة، فالتاریخ المشترك قاموا بدور عظیم في التاریخ اإلنساني، وأ
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، ١٩٩٣البھواشي، (ھو الوسیلة الفعالة التي تجعل من ماضي الحیاة حافزًا لحاضرھا ومستقبلھا 
  ).١٦٤–١٦٢، ١٩٩٢؛ حوي، ٤٣٩

والتاریخ العربي تاریخ زاخر بالمواقف والبطوالت، تاریخ یشھد بأن المجتمع العربي 
اإلسالمي كان لھ الفضل علي العالم أجمع، فلم یترك العرب مجاًال إال وبرزوا وبخاصة بعد الفتح 

ولذلك حاولت الكثیر من دول الغرب وأمریكا . فیھ، في الطب والھندسة والعمارة والفلك وغیرھا
إلي نسیان تاریخیھم وماضیھم ألن ماضیھم لیس فیھ إال المناوأة للعلم، والحجر علي الفكر، وحرق 

المفكرین، لیس فیھ عدالة وال تكافل، لیس فیھ لإلنسان حقوق ترعي، وال أخوة یتعرف بھا، العلماء و
القرضاوي، " (ولیس فیھ إال طبقیة صارخة، وارستقراطیة طاغیة، وإقطاع متسلط، وحكم ظالم

  ).٤٤٠–٤٣٩، ١٩٩٣؛ البھواشي، ١٣١، ١٩٨٨
میتنا ونشحذ عزیمتنا لمواجھة ولذلك علینا نحن العرب أن نفخر بتاریخنا ونعتز بوحدتنا وقو

المخاطر والتحدیات التي تحدق بنا في سیاق مجتمع المعرفة، فالتاریخ مقوم رئیس وأحد أھم 
  . مكونات تشكیل ھویة اإلنسان

ھذا ویالحظ البعض أن التاریخ العربي في الوقت الراھن یعبر عن ازدواجیة ثالثیة األبعاد 
اء عام للعقیدة والحضارة، وانتماء مجتمعي للقبیلة أو الطائفة، في نسیج الھویة واالنتماء، بین انتم

وانتماء بحكم واقع الحال للكیانات السیاسیة القائمة كضرورة عملیة، وھكذا نجد اإلنسان العربي 
 في ثقافتھ وقیمھ األدبیة، قبلیًا أو طائفیًا أو عروبیًاالمسلم في األغلب إسالمیًا في عقیدتھ وعبادتھ، 

  ).٢٤، ١٩٩٤األنصاري، (ي نزعتھ االجتماعیة والسیاسیة محلیًا ف
من ذلك وفي سیاق المعلوماتیة، فإن تداعیات مرحلة التطور التاریخي علي الواقع العربي 

  ): ١١٢–١١١، ١٩٩٩جالل، (وعلي ھویة اإلنسان العربي، تشیر إلي 
 عربي مما أدي إلي تأثیر واقع التجزئة العربیة علي تدني حركة تدفق المعلومات في كل قطر -

بروز عوامل تبعیة ثقافیة واجتماعیة للخارج من ناحیة، وتركز مصادر الثروة والسلطة في 
 .ید قلة من ناحیة أخري

إن الوضع التاریخي والحضاري واالنكماش المعلوماتي في المنطقة العربیة أثر علي األداء  -
اسیة وتأثرًا التعلیم والعمل العام والنوعي في كثیر من مجاالت الحیاة وكان أكثرھا حس

 .واإلعالم
اعتمدت البنیة االجتماعیة العربیة علي الموارد الطبیعیة، وبخاصة البترول، أكثر من  -

االستفادة من العوامل البشریة فأصبح الفرد العربي مستھلكًا للمعلومات أكثر منھ منتجًا، 
 . وبعبارة أخري أكثر قابلیة للتبعیة المعلوماتیة

 سبق أن األمم التي لیس لھا تاریخ حضاري تحاول بشتى الطرق تھمیش التاریخ یضاف لما
 .العربي

      مما سبق نصل إلي أن األمة تعبر عن ھویتھا التاریخیة، والتاریخ یسھم في تشكیلھا، 
وال وجود لھویة خارج المجتمع والتاریخ، فاألمة وحدھا تملك الھویة وتكون نابعة من 

  .یست مفروضة علیھاتاریخھا وذاتھا ول

 التراث الثقافي والفكري :  
التراث وحده یعطي األمة شعورًا بالوحدة، كما یعطیھا حق الطموح إلي حمل الرسالة 

ویصعب تصور الحیاة اإلنسانیة بدون تراث ثقافي وفكري، فھو األساس ). ١٦٧، ٢٠٠٥عمارة، (
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جتمع اآلخر، بما یحتویھ من قیم الذي تتمیز في ضوئھ حیاة إنسان ما ومجتمع ما بین إنسان وم
أي أن التراث یشكل ھویة الفرد من . ورموز وأفكار وعادات وإنجازات وآثار ومعارف وعقائد

  .سیاقات فكریة ومادیة ومواقف وخبرات حیاتیھ مر بھا المجتمع
د وإذا كانت الثقافة تمثل ذلك النسیج المعقد من األفكار والمعتقدات والقیم والعادات والتقالی

واالتجاھات وأسالیب التفكیر والعمل وأنماط السلوك، وكل ما یبني علیھ من تجدیدات أو ابتكارات 
یمكن القول بأن التراث یعبر عن جملة ). ٤٣٨، ١٩٩٣البھواشي، (أو وسائل في حیاة الناس، 

المعطیات المادیة والفكریة التي تعبر عن صیرورة شعب وتجسد صور نضالھ في معالجة أزماتھ 
وتراث المجتمع العربي یعبر عن ذاتیتھ، ألنھ ھو التي یصنع . وتسجیل إنجازاتھ، وإشباع رغباتھ

  . شخصیة المجتمع العربي ویبرز معالمھ ویقرر رؤاه وقیمھ وقوانینھ
وال شك أن التراث العربي ارتبط في تطوره ونظرتھ بالتراث اإلسالمي منذ تفاعلت 

ھرتا في بوتقة شبھ واحدة عبر مئات القرون، ومن ثم ورغم الحضارتان العربیة واإلسالمیة وانص
تمیز المنطقة العربیة داخل الدائرة اإلسالمیة األوسع، إال أن العامل المؤثر كان ھو التراث الثقافي 

  ).١١٠، ١٩٩٩جالل، (اإلسالمي 
وقد ترتب علي ذلك أن قضیة التراث الفكري العربي في العصر الحدیث لم تكن في كل 

ا قضیة نظریة خالصة أو قضیة علمیة بالمعني الدقیق لھذه الكلمة، وإنما كانت إلي حد بعید وجوھھ
قضیة أیدیولوجیة، وال یعود ذلك الرتباطھا بالدین وبالماضي العربي فحسب، وإنما الرتباطھا 

  .بدواع وأسباب علمیة مستجدة، تتطلب فعًال غائیًا ومطالب قومیة
والفكري العربي یطرح الیوم مشكالت معرفیة أساسیة، وذلك معني ذلك أن التراث الثقافي 

التصالھ بالمعرفة ومناقضتھ لھا في آن واحد، فھو متصل بالمعرفة ألنھ متصل باللغة وبالدین 
وبالعلوم وبالثقافة، وھو مناقض لھا ألن النظر فیھ ال یجري في أغلب األحیان وفق مطالب العلم، 

  .إغفال الواقع المعاشوإنما تكتنفھ العاطفة والھوي و
، )العقیدة(اللغة، والدین : مما سبق نصل إلي أن للھویة أربعة مكونات أساسیة، ھي

والتاریخ، والتراث الثقافي والفكري، وإن كان البعض یضیف إلي ذلك القیم، إال أن الدراسة تري أن 
 ومن العقیدة ومن عمق كل األركان السابقة تعتبر مصادر تشتق منھا القیم، فالقیم تشتق من اللغة

التاریخ ومن التراث، وبالتالي الھویة تمثل قیمة أساسیة تتضمن في طیاتھا كل قیم التراث الثقافي 
  .والفكري

  : مستویات الھویة: ٣-٢
إن الھویة ذات مستویات عدیدة، تكاد تتطابق مع انتماءات الناس، فنحن نشعر : یمكن القول

الفرد داخل األسرة ذو ھویة خاصة، ینفعل من تجاھلھا أو العدوان ف. بالتفرد واالنتماء في آن واحد
واألسرة أو الجماعة تشعر أیضًا بھویة خاصة داخل . علیھا، مع شعوره باالنتماء إلي أسرتھ

ومن منطلق ھذا، یري البعض أن العالم كلھ خائف من العولمة، . مجتمعھا، وھكذا االنتماء لألمة
یة لمعظم شعوب األرض، وتعدھم بكیان موحد علیھ بصمة الغرب عامة ألنھا تمزق الغطاءات الثقاف

في ضوء ذلك یمیز البعض بین أربعة ). ٨٥–٨٤، ٢٠٠٢بكار، (والوالیات المتحدة خاصة 
  ): ١٦، ٢٠٠١عبد الكافي، (مستویات للھویة، ھي 

  .مستوي الذات الفردیة -
 .ینتمي إلیھامستوي الجماعة والعوامل التي تشكلھا في نظر اإلنسان الذي  -
 ).طبیعیة الھویة(مستوي العوامل المتغیرة  -



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة اسعلتالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٧١

 . مستوي العالقات الناتجة عن المستویین األول والثالث تشكل مستوي أخر لفھم الھویة -
دائرة االنتماء للذات، دائرة : وانطالًق من أن دوائر االنتماء لإلنسان العربي تتسع لتشمل

القطب، (، دائرة االنتماء للعروبة، دائرة االنتماء لإلسالم االنتماء لألسرة، دائرة االنتماء للمجتمع
الھویة الدینیة، الھویة : فإنھ یمكن تحدید مستویات الھویة لإلنسان العربي، فیما یلي). ٢٥، ٢٠٠٦

تلك المستویات . ، الھویة األسریة، الھویة الذاتیة)الوطنیة(، الھویة المجتمعیة )القومیة(العربیة 
ي التي ینبغي أن تستوعبھا منظومة المعلومات والمعرفة، وتعتمدھا كإطار یغلف لھویة اإلنسان ھ

البنیة المجتمعیة في سیاق تفعیلھا لمكونات ھویة اإلنسان العربي من اللغة والدین والتاریخ والتراث 
  .الثقافي والفكري

  : الوضع المعلوماتي والمعرفي العربي -٣
 التخطیط والتعامل مع األشیاء وإدارة تؤكد الشواھد علي أن أقدر المجتمعات علي

األزمات، ھي من یمتلك المعلومات بشتي صورھا وأشكالھا، وھي التي تمتلك القدرة علي إنتاجھا 
ویتضح ذلك من قوة المجتمعات الصناعیة الكبري وھیمنتھا علي . وتوظیفھا في كافة القطاعات

دیھا من المعلومات، وحجم ما تمتلكھ من صنع القرار في أرجاء كثیرة من العالم، وذلك بحجم ما ل
وعند النظر إلي المجتمع العربي نجد أن . آلیات لتوظیف تلك المعلومات في مختلف المجاالت

االھتمام بالمعلومات إنتاجا ونشرًا وتوظیفًا، یختلف عن الوضع في المجتمعات الصناعیة المتقدمة، 
 وتنظیمھا ونشرھا، أو تھیئتھا لالستفادة منھا، فلیس ھناك عنایة كافیة بالمعلومات من حیث ضبطھا

كما أن االھتمام بالمعلومات لم یحظي بالجھود المناسبة علي المستویات الرسمیة أو التجاریة أو 
  . األكادیمیة، وكذا تفتقد الرؤیة العربیة لخطة قومیة طموحة في ھذا الشأن

  : لمجتمع العربي، مما یليویمكن توضیح بعض مالمح الوضع المعلوماتي والمعرفي في ا
  : الفجوة الرقمیة: ٣-١

یشیر مصطلح الفجوة الرقمیة إلي الداللة علي الفروق بین من یمتلك المعلومة ومن یفتقدھا، 
وكانت نشأة ھذا المصطلح في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد صاحبتھا سلسلة من المسوح 

 حیازة األفراد والمدارس والمكتبات لموارد اإلحصائیة الدوریة للحصول علي مؤشرات كمیة عن
فئة الدخل : تقانات المعلومات واالتصال، وارتباط ھذه الحیازة مع عدة عوامل اجتماعیة تشمل

وكانت لنشأة . وثنائیة الحضر والریف) ذكر أو أنثي(والسن والعرق ومستوي التعلیم، والنوع 
واضح علي تحدید مفھوم الفجوة الرقمیة، المصطلح في الوالیات المتحدة األمریكیة أثرھا ال

ومؤشرات قیاسھا، وكذلك الحلول المقترحة بشأنھا، وقد اتسع المفھوم لیشمل مستویات مختلفة 
  .للفجوة الرقمیة بین أقالیم العالم، وبین بلدان كل إقلیم علي حدة

ا لیست مشكلة وفي التحلیل النھائي نجد أن الفجوة الرقمیة حقیقة ال یمكن تجاھلھا، إال أنھ
تقانیة في المقام األول؛ فالتقانة تظل منتجا اجتماعیًا، وقد جاءت تقانات المعلومات واالتصاالت 
بمثابة تأكید حاسم لھذا الرأي، وبقدر ما یحتاج تضییق الفجوة إلي توافر الوسائل الفنیة بقدر ما 

، وكذلك إلي توسیع مفھوم الفجوة یحتاج إلي نوع من االبتكار االجتماعي، أو ابتكار ما بعد التقانة
  .الرقمیة لیشمل الدورة الكاملة الكتساب المعرفة

إن وفرة المعلومات ال تعني بالضرورة توافر المعرفة، لقد كانت الشكوي في الماضي من 
الشح المعلوماتي، واآلن باتت المشكلة ھي اإلفراط المعلوماتي، أو حمل المعلومات الزائد كما یطلق 

إن ما توفره شبكة اإلنترنت . انًا، وھي مشكلة ال تقل حدة، بحال من األحوال، عن سابقتھاعلیھ أحی
من معلومات ھائلة یمكن أن تكون عائقًا ما لم یتم تنظیمھا وترشیحھا من خالل توافر األدوات 
المناسبة لتنظیم المعلومات في صورة مفاھیم ومعارف یمكن تطبیقھا عملیا في حل المشكالت، وال 
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بد في ھذا الصدد التخلص من الوھم الزائف بتوافر المعرفة للجمیع من خالل االنترنت، فالمعرفة 
ذات القیمة الحقیقیة محاطة بأسیجة من السریة، ویتم السیطرة علیھا بكل الوسائل الفنیة والقانونیة 

  ).٧٠، ٢٠٠٢برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (واإلداریة الممكنة 
م، األبعاد المختلفة للفجوة الرقمیة، في محوریین ٢٠٠٢لتنمیة اإلنسانیة للعام ویبلور تقریر ا

  : أساسیین، ھما
النفاذ إلي : محور الدورة الكاملة الكتساب المعرفة، وتشمل خمس مراحل ھي: المحور األفقي  - أ

 .المعلومات، تنظیم المعلومات، استخالص المعرفة، تطبیق المعرفة، تولید المعرفة الجدیدة
عنصر : محور العناصر األساسیة إلقامة صناعة المعلومات، وتشمل: لمحور الرأسيا  - ب

محتوي المعلومات، عنصر معالجة المعلومات، عنصر توزیع المعلومات، ویمثل عنصر 
 .المحتوي أھم ھذه العناصر الثالثة

الفجوة ویوضح الشكل التالي األبعاد المختلفة للفجوة الرقمیة، ویبین أن تغییر النظرة إلي 
الرقمیة في المجتمع العربي یتطلب مدخًال أساسیًا لتحدید البني التحتیة المطلوبة، وكذلك الجھود 

برنامج األمم المتحدة (الالزمة لتنمیة الموارد البشریة القادرة علي إحداث التغییر المطلوب 
  ): ٧١، ٢٠٠٢اإلنمائي، 

  یوضح األبعاد المختلفة للفجوة الرقمیة) ١(شكل 
  

تمع مج
      المعرفة

محتوي             
  المعلومات

معالجة             
  المعلومات

توزیع             
  المعلومات

عة 
صنا

ة ل
سی

سا
األ

ر 
ص

عنا
ال

ت
وما

معل
ال

  

  
تولید 

المعرفة 
  الجدیدة

تطبیق 
  المعرفة

استخالص 
  المعرفة

تنظیم 
  المعلومات

النفاذ إلي 
  المعلومات

  مراحل الدورة الكاملة الكتساب المعرفة

  

  األبعاد المختلفة للفجوة الرقمیة

  

ویوضح الشكل أن معالجة الفجوة الرقمیة والوصول إلي مجتمع المعرفة یتطلب إحداث 
درجة عالیة من التوافق بین مراحل الدورة الكاملة الكتساب المعرفة، وعناصر توزیع ومعالجة 

یوضح الشكل أن أسالیب التصدي للفجوة الرقمیة، ینبغي أن ینطلق من محتوي المعلومات، و
وھنا یتبدي دور ). ٢(، ثم إزاحة بؤرة االھتمام إلي المنطقة المظللة رقم )١(المنطقة المظللة رقم 

١ 
٢ 
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وأھمیة التعلیم في االستفادة القصوي من المعلوماتیة بتقنیاتھا وأدواتھا في معالجة الفجوة الرقمیة 
  .لھویة العربیةوتعمیق ا

ھذا وتؤكد الدراسات علي أن الفجوة الرقمیة التي یعیشھا المجتمع العربي ترجع ألسباب 
باإلضافة إلي سبب آخر، یعتبر المعوق الرئیس لسریان . سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وعلیة متعددة

 الوطنیة، باعتبار التیار المعرفي في الكیان العربي ھو ضعف التقدم التقني وضعف امتالك التقانات
أن المعرفة في عصر المعلومات وثیقة الصلة بالتقانة، فعملیتي توظیف المعرفة وتولیدھا یعتمد 

  .بدرجة كبیرة علي مستوي التقدم التقني
ولقد أشار تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة، إلي أن ھناك عدة عوامل أساسیة تعمل علي 

برنامج األمم المتحدة (دان العربیة والعالم المتقدم، من أھمھا توسیع مدي الفجوة الرقمیة بین البل
  ): ٧٣–٧٢، ٢٠٠٢اإلنمائي، 
o  ،كون تقانات المعلومات واالتصال بحكم طبیعتھا ذات قابلیة عالیة لالحتكار والدمج

 .وذلك نظرًا لما توفره من وسائل السیطرة المركزیة، في تدفق السلع المعلوماتیة
o المعرفة، وتحویل عملیة إنتاج المعرفة إلي الربحیة، مما أدي االنتقال إلي اقتصاد 

 .بدوره إلي ارتفاع كلفة الحصول علي موارد المعرفة
o ارتفاع كلفة إنشاء البنیة التحتیة لطرق المعلومات فائقة السرعة. 
o  النزیف المتزاید للعقول العربیة، سواء الفعلي من خالل الھجرة، أو الرقمي من خالل

 .رنتشبكة االنت
o  سرعة تغیر تقانات المعلومات واالتصال، یزید من صعوبة التخطیط التقني وصنع

 .القرار التنموي االستراتیجي في المجتمع العربي
o  استعمار الفضاء المعلوماتي، حیث تستحوذ القوي العالمیة المتقدمة معظم مناطق

  .الفضاء المعلوماتي، وتستقطب علي الشبكة العالمیة معظم الزوار
رغم كل ھذه المعوقات التي تعمل علي توسیع الفجوة الرقمیة بین البلدان العربیة والعالم ب

المتقدم، فإن ھناك عامال رئیسیًا جدیدًا یجب استثماره إلي أقصي حد، أال وھو التوجھ االجتماعي 
  .الثقافي الحالي لصناعة المعلومات، خاصة فیما یتعلق باللغة العربیة

 تعمل علي توسیع الفجوة الرقمیة بین البلدان العربیة، بجانب العامل   ومن العوامل التي
  : االقتصادي، ما یلي

 غیاب سیاسة قومیة للمعلومات. 

 ضعف دور منظمات الجامعة العربیة والمنظمات اإلقلیمیة األخري في ھذا المجال. 

 قلة اھتمام بیوت التمویل العربیة بمشروعات المعلوماتیة . 

  في میزانیات التعلیم خاصة بعد التوسع في استخدام التقنیة في المجال التضخم المطلوب
 .التربوي

ویختلف تأثیر كل من ھذه العوامل ما بین مجتمع عربي وآخر، إال أن مستوي التعلیم یظل 
ویمكن القول بأن نجاح الدول العربیة في تضییق . من أكثر العوامل تأثیرًا في تحدید الفجوة الرقمیة

لمیًا یتوقف بصورة أساسیة علي نجاحھا في تضییق الفجوة إقلیمیا، ویوحي ھذا بضرورة الفجوة عا
  . إقامة تكتل عربي علي أساس معلوماتي
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     ھذا ویري البعض أن أساس الفجوة الرقمیة في المجتمع العربي، ھي فجوة العقل، فقد توقف 
ر اإلنساني، وفكر الفنون، والفكر العقل العربي منذ مدة، فھناك فجوة في الفكر الفلسفي، والفك

التكنولوجي، والعقل الشعبي، باإلضافة إلي فجوة  الفكر الثقافي، مما أنتج فجوة في الفكر التربوي، 
فالفكر التربوي ھو الفكر الذي یرتبط بجمیع ھذه العقول، وال یمكن أن یكون عقل التربیة بدون ھذه 

كر التربوي إال بوضع فلسفة جدیدة، وھذا یعني أن العقول، ھذا یعني أنھ ال یمكن أن یرقي الف
التربیة أصبحت إشكالیة تتجاوز الوجبة المعرفیة الجاھزة لكل العقول، وھذه ھي رسالتنا إذا أردنا 

 ٣٩، ٢٠٠٦علي، (أن نتخلص من التبعیة في التربیة، ألنھ ال مجال لعصر المعلومات إال أن نخرق 
–٤٠.(  

ة كل عصر، فإذا كان القرن التاسع عشر ھو قرن الیقین، والقرن وتتغیر التربیة طبقًا لطبیع
العشرون ھو قرن عدم الیقین؛ فإن القرن الحادي والعشرون ھو قرن التعقد، وعلي ذلك فمھمة 
التربیة األساسیة ھي إعداد اإلنسان لمواجھة ھذا التعقد، مما یعني أن التربیة أصبحت إشكالیة، وال 

منضبط، فثالثیات التربیة أصبحت رسمي، وال رسمي، وغیر رسمي، بد أن تصل إلي العلم ال
والتعلم أصبح ذاتي، ومدي الحیاة، وعلي اتساع الحیاة، والثالثیة المعلوماتیة األخیرة اآلن، ھي 

  ).٤٠١، ٢٠٠٦علي، (ثالثیة مادة المعرفة، وطرق توظیفھا، ووسائل تقدیمھا 
  : المشھد المعلوماتي: ٣-٢

دم عن الفجوة الرقمیة وتداعیاتھا تتبلور المالمح الرئیسیة للمشھد المعلوماتي    في سیاق ما تق
  : العربي فیما یلي

ندرة وجود سیاسات معلومات وطنیة تحدد األھداف واألولویات، وتطرح البدائل   -أ 
 .اإلستراتیجیة

فقد اقتصرت محاوالت التكامل العربي في مجال : صعوبة وجود سیاسیة معلومات قومیة  -ب 
ومات علي المستوي القطاعي، ومن أبرزھا سلسلة االستراتیجیات التي قامت بوضعھا المعل

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، والتي أولت اھتماما ال بأس بھ بأمور المعلوماتیة 
إال أن ھذه التوجھات القومیة لم تجد طریقھا . في المجاالت الثقافیة واإلعالمیة والتربویة

ط القطریة في قطاعات المعلومات والثقافة واإلعالم والتربیة، وربما یرجع السبب إلي الخط
 .في ذلك إلي السیطرة شبھ الكاملة للحكومات علي ھذه القطاعات في معظم البلدان العربیة

  :  انتشار مظاھر سلبیة عدیدة علي الساحة المعلوماتیة العربیة، من أمثلتھا  -ج 

 ة ما یتسم باالنعزالیة لغیاب عنصر التنسیق بین تفشي التوجھ القطاعي الذي عاد
 . القطاعات

  ،فوضي في اقتناء نظم االتصاالت تعوق عملیة التوحید والربط بین البلدان العربیة
ومن أمثلة ذلك نظم الھاتف المحمول غیر المتوافقة التي ال تتیح للمستخدم العربي 

 .استخدام ھاتفھ بین البلدان العربیة
حیث وضعت كل من مصر : م المعلومات واالتصاالت في التعلیم والتدریبھامشیة استخدا  -د 

والسعودیة واإلمارات واألردن خططًا طموحة إلدخال الكمبیوتر في مراحل التعلیم 
المختلفة، وھناك خطط ملحقة إلدخال خدمات االنترنت في ھیئة معمل اتصاالت في كل 

عدم التأھیل الكافي : یة، من أھمھامدرسة، إال أن ھذه الخطط تواجھ عدة عوائق أساس
للمدرسین، نقص البرمجیات العلیة باللغة العربیة، ضعف تطویر المحتویات الدراسیة 

 ).٧٧–٧٤، ٢٠٠٢برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (
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  : الواقع العلمي العربي ومنظومة اكتساب المعرفة -٤
تصف القرن العشرین، ومع خطت البلدان العربیة خطوات واسعة في التعلیم، خاصة منذ من

ذلك، فإن اإلنجاز العلي لھا، حتي بالمعاییر التقلیدیة، ال یزال متواضعًا إذا ما قورن باإلنجازات في 
ویشیر البعض إلي وجود مؤشرین عن الوضع . أماكن أخري في العالم، حتي في البلدان النامیة

  ): ٩٤، ٢٠٠٣الرشدان، (العلي في المجتمع العربي، ھما 
یتصل بالعجز عن تحویل التعلیم في المجتمعات العربیة إلي حق عام، وقصوره : ر كميمؤش -

 .عن شمول كافة الفئات االجتماعیة، وانحصاره في مجال اجتماعي محدد
یتعلق بفقر المحتوي العلي وقصوره عن تلبیة الحاجات المعرفیة والعلمیة، : مؤشر نوعي -

من أنصاف المتعلمین ممن ال تستفید مؤسسات والتي یترتب علیھا تخریج أفواج متالحقة 
 . اإلنتاج المختلفة من طاقاتھم وإمكاناتھم

ورغم أن التقدم الكمي في التعلیم العربي ُمرض، غیر أنھ مازال ھناك قصور في التعلیم 
  ): ١٠٩–١٠٨، ٢٠٠١؛ قویدار، ٣١–٢٣، ٢٠٠١عمار، (من ناحیة الكیف، یتمثل في اآلتي 

 مد علي التلقین، والتعلیم السلطوي، واللفظيما یزال التعلیم یعت.  

 یفتقد التعلیم إلي الحوار وتنمیة الذات، وینصب علي الماضي. 

 یفتقد إلي تنمیة قدرة المتعلم علي مواجھة الواقع والمستقبل. 

  تعاني نظم التعلیم ازدواجیة وانقسامًا في أنماط المؤسسات ولغة التدریس والمقررات بوجود
 .الخ... إناث/ أھلي، ذكور/ وطني، حكومي/ فني، أجنبي/  علماني، عام/دیني: ثنائیات

  محدودیة المعارف والمھارات وتخلفھا عن التطورات المعرفیة والتقنیة العلمیة مما یجعل
 .مخرجات التعلیم غیر متوافقة مع المعارف والمھارات المطلوبة

یین، ھما نشر المعرفة ولما كانت منظومة اكتساب المعرفة ھي محصلة لمكونین أساس
 مما یؤثر -وإنتاجھا، إال إن عملیة نشر المعرفة وإنتاجھا من خالل التعلیم تواجھ صعوبات عدیدة 

  :   تتضح معالمھا من اآلتي-بالسلب في تعمیق الھویة العربیة وتفعیلھا 
لعربیة ال زال دور التعلیم في نشر المعرفة في الدول ا: تواضع دور التعلیم في نشر المعرفة -

متواضعًا مقارنة باحتیاجات التنمیة فیھا، فما زال التوسع الكمي في التعلیم منقوصًا بسبب 
ارتفاع معدالت األمیة، خاصة في بعض البلدان العربیة األقل تطورًا، واستمرار حرمان 
بعض األطفال من حقھم في التعلیم األساسي، وتدني نسب االلتحاق بالمراحل األعلي من 

، ١٩٨٥ النظامي مقارنة بالدول المتقدمة، وتناقص اإلنفاق علي التعلیم خاصة منذ عام التعلیم
  .مما یعرقل نشر المعرفة وتطورھا في المجتمع العربي

وتتمثل أخطر مشكالت التعلیم في البلدان العربیة في تردي نوعیتھ، وذلك ما یقوض 
 ذلك تحدیات خطیرة في وجھ المكونات ویطرح. تحسین نوعیة الحیاة لإلنسان العربي وإثراء قدرتھ

الرئیسیة للنظام العلي التي تؤثر في نوعیة التعلیم، وتضم السیاسات العلیة، والمعلمین وشروط 
وھنا یمكن القول بأن االھتمام الواعي بعنصري . عملھم، والمناھج الدراسیة، ومنھجیات التعلیم

لھ للجمیع، ھي المفاتیح الحقیقیة لتعظیم دور النوعیة والتمیز، وإتاحة فرص التعلیم بمختلف مراح
  .التعلیم في نشر المعرفة في المجتمع العربي وفي تعمیق الھویة العربیة
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لما كان تحویل الثروة المعرفیة إلي رأس مال : مناخ التعلیم ال یساعد علي إنتاج المعرفة -
اعیة واإلنسانیات معرفي، یتطلب إنتاج معارف جدیدة في مختلف العلوم الطبیعیة واالجتم

ویتطلب بیئة علیة مؤسسیة تشجع علي البحث العلمي وتسمح بالتجدید . والفنون واآلداب
والتطویر؛ فإن تحویل الثروة المعرفیة إلي رأس مال معرفي یتطلب مناخًا تربویًا ومؤسسة 

  .علیة تشجع علي التعلیم والبحث العلمي الجاد في مختلف القطاعات
في المجتمع العربي الذي یسیر وفق سیاسة غیر مشجعة علي التعلیم ویشیر وضع التعلیم 

وغیر مواتیة للبحث العلمي والتجدید التربوي، إلي تدني مجاالت إنتاج المعرفة، وبخاصة في مجال 
البحث العلمي، فإلي شح اإلنتاج فیھ، یشكو البحث العلمي من ضعف في مجاالت البحث األساسي 

إن إنفاق الدول (ت والبیولوجیا الجزیئیة، ویعاني من انخفاض اإلنفاق علیھ وفي مجال تقنیة المعلوما
العربیة في الوقت الراھن علي البحث والتطویر ال یتجاوز اثنین بالمائة من إجمالي الدخل المحلي، 

كما یعاني من غیاب الدعم المؤسسي لھ، وعدم توافر البیئة المواتیة لتنمیة ). ویدفع أغلبھ كرواتب
فال یزید عدد العلماء والمھندسین . م وتشجیعھ، إضافة إلي انخفاض أعداد المؤھلین للعمل فیھالعل

 لكل ملیون من السكان، وھو أقل بكثیر من ٣٧١العاملین بالبحث والتطویر في البلدان العربیة علي 
وع العلوم وبوجھ عام، تقل نسبة الملتحقین بفر.  لكل ملیون من السكان٩٧٩المعدل العالمي البالغ 

في التعلیم العالي في جمیع البلدان العربیة، بالمقارنة ببلدان ناھضة في میدان المعرفة مثل كوریا 
  ). ٤–٢، ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (

أما اإلنتاج العلمي في اإلنسانیات والعلوم االجتماعیة فیخضع في العالم العربي إلي قیود 
كري محوریة في العلوم اإلنسانیة أكثر مما ھي مطروحة في العلوم فحریة التعبیر الف. كثیرة

وتتدخل السیاسة . الطبیعیة أو التقنیة، وذلك بحكم طبیعة الموضوع، ال بحكم طبیعة الفكر أو صاحبھ
والقوانین المتصلة بھا، بشكل مباشر أو بقنوات غیر مرئیة، في رسم الخطوط الحمراء للبحث 

  .  ھوموروث ومستبطن من حدود اجتماعیة ثقافیةالعلمي، وذلك إضافة لما
 : أبعاد أزمة الھویة العربیة في سیاق المحددات المجتمعیة لمنظومة المعرفة -٥

عالمین متناقضین، حامًال في شخصیتھ ثقافتین " المعاصر" یعایش اإلنسان العربي
عمة بالمواطنة األصیلة، متباعدتین یصعب التقریب بینھما، ثقافتین غیر متكافئتین، ثقافة تراثیة مف

وبین العالم . وأخري عولمیة تغریبیھ تسلبھ األولي، وتدفعھ نحو عصرنھ فردیة كوكبیة مصطنعة
األول والعالم الثاني یقف اإلنسان العربي عاجزًا عن الوصل بین ماضیھ التراثي، وبین عصرنة 

 منفصمًا في ذاتھ، مغتربًا –شأنھ شأن غیره في دول الجنوب الفقیر –اآلخر المغتربة عنھ، فیصبح 
في ثقافتھ، ال یعرف كیف یواجھ تجلیات العولمة وإشكالیة الخصوصیة، فیعیش في عالم من الوھم 
ونسق من الخیال یصنعھ لذاتھ، إما ھربًا من واقعھ، أو عجزًا عن الفكاك منھ، فال یجد مخرجًا إال 

 فیصبح ممسوخ الشخصیة، فاقد أن ینكص إلي ماضیھ، ومع ذلك قد یسعي للعصرنة المظھریة،
الھویة، غیر قادر حتي علي التكیف مع الواقع، أو التصالح مع األنا، أو التعایش الحر مع اآلخر من 

  ).١٢٤–١٢٣، ١٩٩٩حجازي، (أجل إعادة إنتاج الذات 
لمنظومة )  السیاسیة، والثقافیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة(وفي سیاق المحددات المجتمعیة 

ة في المجتمع العربي، والتي بفعلھا یواجھ المجتمع العربي منظومة مركبة من العوامل المعرف
والقضایا التي تؤثر في بنیة العقل العربي، وتھدد البناء االجتماعي، بل وتعوق حركة انطالق 
المجتمع العربي نحو مجتمع المعرفة، حیث یجد اإلنسان العربي نفسھ متأرجحًا بین تیارات سیاسیة 

قافیة وفكریة واقتصادیة متضاربة، مما یضعف انتمائھ ویشعره باالغتراب عن المجتمع، ومن وث
 . ھنا تبدأ أزمة ھویة اإلنسان العربي
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ویمكن بلورة أھم العوامل والقضایا الشائكة التي تؤرق العقل العربي وتضعف انتمائھ 
 : وتھمش ھویتھ، وتشكل أزمتھ، وتھدد كیانھ الثقافي، فیما یلي

 ریب الثقافات الوطنیة من خالل آلیات أصبحت أكثر قوة مثل وسائل اإلعالم والتقنیة تغ
وكان لصناعة الثقافة الدور األكبر، . الحدیثة، واحتكارھا علي مستوي المعرفة والتشغیل

حیث تم توجیھ نمط الثقافة نحو إعادة إنتاج وتقویة منطق االستھالك لدي الشعوب العربیة 
 ).١٤٢ – ١٣٦، ١٩٩٩حجازي، (

  االختراق الثقافي والھیمنة علي الثقافات التقلیدیة بھدف طمس ھویة الشعوب، وقد تعدد آلیات
فالبرامج التي تبثھا اإلذاعات المختلفة حتي . ھذه الھیمنة كمًا وكیفًا بین ثقافة قومیة وأخري

امعات العربیة منھا، تظھر تفوق الحضارة الغربیة، ومناھج التعلیم في المدارس والج
 ).١١٢–١٠٤، ٢٠٠١سكران، (ومراكز البحوث كلھا تشیر إلي ذلك 

  التنمیط الثقافي، فالعولمة تعبر عن نمط معین من الحیاة شاع االعتقاد بضرورة إتباعھ، بل
ومن ھذه الفلسفة التخلي عما یسمي . وتبنیھ كفلسفة ونظرة معینة إلي الحیاة والكون

 القھر المادي والسیاسي والسیكولوجي والعقلي بالخصوصیة، واستخدامھا مختلف وسائل
 .لتصدیر ما ھو خاص علي أنھ إنساني وعام

  تنمیط السلوك البشري في اتجاه ثقافة معممة، أوما یسمي بثقافة األمركة، ھي ثقافة
أمین، (المأكوالت السریعة والجینز، والتي یتم الترویج لھا تحت مسمي ثقافة العولمة 

٦٩–٦٠، ١٩٩٨.( 

 ویل الثقافي، فعملیة نقل الصناعات التقلیدیة من المراكز الرأسمالیة المنتجة للمعرفة  التد
والمتحكمة فیھا، إلي بعض األجزاء األخري من العالم، إما الستغالل األیدي العاملة 

ومع أن . الرخیصة في الدول المتلقیة لھذه الصناعات، أو تفادي تلوث البیئة في المراكز
تدخل في عملیة تدویل االقتصاد، إال أبعادھا الثقافیة الخفیة )  الصناعاتنقل(ھذه العملیة 

 .أخطر بكثیر من أبعادھا االقتصادیة

  تكوین قوي عولمیة من رجال األعمال فاقدة الھویة، ال تنتمي إلي بلد بعینھ، تستطیع وفقا
ظیم الفائض لمواقعھا علي خریطة العالم نقل نشاطھا من مكان إلي آخر تبعًا لمقتضیات تع

 .االقتصادي الرأسمالي علي النطاق الدولي، وذلك بفعل آلیات ثورة المعلومات واالتصاالت

  عدم مواءمة ما یتم استیراده من النماذج الغربیة لطبیعة احتیاجات المجتمع العربي مما یشكل
 .تیارات مناقضة تحاول إحیاء السلفیة تحت تبریر الخصوصیة الثقافیة

 افة العربیة، ازدواجیة التقلیدي والعصري، ازدواجیة األصالة والمعاصرة، ازدواجیات الثق
 ).٢٥–١٤، ٢٠٠٣األنصاري، (في الثقافة والفكر والسلوك 

  سوسیولوجیا التحدیث"التبادل الثقافي غیر المتكافئ، حیث یردد البعض لمقوالت سائدة في "
 ثقافة المجتمع الحدیث إلي حول إیجابیات االحتكاك، واالنتشار الثقافي الناتج عن نقل

لكن یخطئ من یتصور أن التبادل الثقافي أمر وارد بین ثقافتین غیر . المجتمع التقلیدي
متكافئتین، بل یخطئ أكثر من یري أن االحتكاك الثقافي واالنتشار یساعد الدول الفقیرة في 

) تراق أو الغزواالخ(تخطي مرحلة التخلف، ففي كل حاالت التبادل الثقافي غیر المتكافئ 
، ٢٠٠١سكران، (فإن الثقافات التقلیدیة تفقد مقومات استمراریتھا، وبالتالي تطمس ھویتھا 

١٠٩–١٠٧.( 
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وفي مواجھة ھذه العوامل والقضایا تنوعت التساؤالت حول ھویة اإلنسان العربي؛ وحول 
كان یشعر نحو مدي قدرتھ علي الصمود؟، وحول طبیعة النظام االجتماعي الذي ینتمي إلیھ أو 

 الھویة؟
وربما تكون التساؤالت المثارة ھي جزء من تكوین سمات شخصیة جدیدة تحمل بین طیاتھا 
تناقضات ثقافیة في ظل متغیرات عصریة مفروضة علي اإلنسان العربي، فاالغتراب والفردیة 

قافة العربیة والمادیة واالستھالك الترقي ھي سمات ترسخت في مجتمعاتنا العربیة، حیث تحولت الث
التحول الكبیر "إلي ثقافة من نوع جدید، ربما تقترب من المفھوم الذي قدمھ كارل بوالني في كتابھ 

" حتي روح اإلنسان نفسھ"حیث یصبح كل شيء خاضع لشروط ولنظام السوق " بحضارة السوق
). ١٤٣، ١٩٩٩حجازي، (غیر أن ذلك كلھ مرھون بمدي قدرة اإلنسان العربي علي المواجھة 

ومن ھنا یمكن القول بأن أزمة الھویة تثور حینما یكون ھناك غموض في طبیعة وأولویات االنتماء، 
  .أو حینما یكون ھناك افتقار إلي إدراك سلیم للتمحورات المادیة والمعنویة للذات الجماعیة

وعلي ذلك تعددت اآلراء وتنوعت في التعبیر عن أزمة الھویة في سیاق المحددات 
 ): ٦٨–٦٤، ٢٠٠٣؛ وطفھ، ٢٨–٢٦، ٢٠٠١عبد الكافي، (عیة، منھا المجتم
ھي نزاع بین الجذور والمعني والمؤثرات الخارجیة، وتعني تنازعًا نفسیًا : أزمة الھویة -

داخلیًا للمواطن بین االندفاع نحو االنتماء المغروس بداخلنا، ذلك االنتماء الذي یبثھ النظام 
 ).Friedman, 1989, 62–64(حیط باإلنسان خارجیًا السیاسي واإلطار االجتماعي الم

تأتي ألن الھویة ملتصقة بمفھوم االستمراریة والدوام والحفاظ علي عالمات : أزمة الھویة -
وصور ثابتة غیر متغیرة، وكذلك تحدد تمایز ووحدتھ وتماسكھ الكلي والضروري، وكذلك 

 تأثیر أو تضارب في تلك المفاھیم ھي ما یربط بین عالمین ویقیم عالقة تشابھ بینھما، وأي
الخاصة بالھویة، یؤدي إلي وجود أزمة في مضمون الھویة لتعارضھا مع الواقع أو مع 

 .المجتمع أو مع الھویات األخري الكامنة في النفس البشریة
وحتي توكید الھویة بحد ذاتھ یعتبر أزمة، وأزمة ناتجة عن واحد : الھویة دائمًا في أزمة -

، وإما تقید قسري "نحن"لیست ھي " نحن"ما إحساس بانفصام الشعور بأن إ: من اثنین
 .باآلخرین من الخارج

تبدأ عندما تكون صفات معینة ألي من ثقافة الجماھیر والصفوة أو كلتیھما : أزمة الھویة -
 . تشكل تھدیدًا رئیسیًا لألفراد والحكام أو لكلیھما

یة مثل الصراع بین العنصریة والتمسك لیست مجرد مشكالت ثقافیة داخل: أزمة الھویة -
بالتقالید، أوبین ثقافة الریف والحضر، وإنما تعبر عن حقیقة الصراع بین الثقافات الوطنیة 

 والثقافات األجنبیة
وبخاصة الدول النامیة : أزمة الھویة موجودة في المجتمعات المتقدمة والمتخلفة والنامیة -

ي تقالیدھا القدیمة، مما یؤدي إلي صراع وأزمات التي تواجھ المشكالت فتعود منكمشة إل
)Wahba, 1985, 29–31.( 

ھي انعكاس لما یمر بھ العالم من أزمات ثقافیة واجتماعیة : أزمة الھویة في العالم العربي -
 . داخلیة

ھذا ویربط الباحثین في مجال االجتماع السیاسي بین أزمة الھویة، وبین الفجوة الثقافیة بین 
. محكومین، وتتحدد ھذه األزمة من المؤشرات الفاصلة في العالقات بین الحكام والشعوبالحكام وال
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وھنا تتضح العالقة بین أزمة الھویة والتنمیة السیاسیة، فمعالجة أزمة الھویة تعني التغلب علي 
 .الكثیر من أزمات التنمیة السیاسیة

مجتمع العربي تعود لمنظومة نخلص مما سبق مع ما تؤكده األدبیات أن أزمة الھویة في ال
تحدي تحدید المصطلحات، تحدي الغرب، تحدي العولمة، تحدي : مركبة من التحدیات، من أھمھا

االزدواجیة الثقافیة، تحدي وجود فلسفة تربویة، تحدي الفلسفة العلیة، تحدي الجمع وعدم التعارض 
 السیاسیة، تحدي الحریة، بین العروبة واإلسالم، تحدي التعامل مع التراث، تحدي التجزئة

 ).١٢٧–١٢٤، ٢٠٠٠؛ غریب، ١٤–٧، ١٩٩٩الدوري، (
والمطلوب إذًا للخروج من أزمة الھویة في سیاق المعلوماتیة، بلورة خطاب عربي 
معلوماتي نابع من الواقع وقائم علي نقد العقل العربي، وھنا تتضح مسئولیة قادة الفكر العربي في 

وا من ھویتھم العربیة مشروعًا معلوماتیًا نھضویًا وعملیًا إلصالح سیاق المعلوماتیة أن یستمد
أوضاعھم المعرفیة القائمة، واألجدر صیاغة ھذا المشروع المعرفي وفق برامج وتطبیقات في 

  .اإلصالح العلي والسیاسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي
، وإعادة ھیكلتھا وتطویر وفي إطار كل ذلك تبدو الحاجة ملحة إلي مراجعة نظمنا العلیة

برامجھا ومناھجھا ووسائل لتحقیق التعلیم المتمیز الذي یكفل غرس الھویة وتفعیلھا في وجدان 
اإلنسان العربي، ومن ھنا جاءت ضرورة وأھمیة توظیف المعلوماتیة في التعلیم لتعمیق الھویة 

  العربیة
 : بیةضرورات توظیف التعلیم للمعلوماتیة في تعمیق الھویة العر -٦
  :    ضرورات تتعلق بأزمة ھویة اإلنسان العربي ٦-١

اإلنسان العربي یعیش أزمة ھویة تتضمن في طیاتھا عدة أزمات ترجع إلي عملیات القھر 
والتھمیش وفقدان الذات، التي تعاني منھا الشعوب العربیة، ویعبر عن ھذه األزمات في الشكل 

  ): ٤٧-٣٨، ١٩٩٨حمدان، (التالي 
  ھرم أزمات اإلنسان بالبلدان النامیةیوضح ) ٢(شكل 

                                    
                                    
                            
              

أزمة 
                االنتماء

            أزمة االلتزام          
          أزمة الذات        
        أزمة التصرف      
      أزمة المعرفة والتقدم    
    أزمة البقاء والتعایش مع الغیر  

  
التي یعیشھا اإلنسان العربي تنعكس علي رؤیتھ واتجاھاتھ ووعیھ اإلدراكي وتلك األزمات 

وتؤثر أزمة المعرفة والتقدم بوجھ خاص علي عملیات التفكیر لدیھ وعلي طریقتھ في . والسلوكي
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النقد والتعبیر، وتثبط مقومات اإلبداع لدیھ، وتفقده القدرة علي االستنتاج، وتضعف قدرتھ علي صنع 
، األمر الذي یضعف من انتمائھ والتزامھ وإقبالھ علي الحیاة، وبالتالي ضعف ...ارواتخاذ القر

  .ومن ھنا تتبدي ضرورة توظیف التعلیم للمعلوماتیة لتعمیق الھویة العربیة. الھویة وفقدان الذات
  :   ضرورات تتعلق بالصفات المرغوبة في المتعلم العربي٦ -٢

تبطن قوة الھویة وعمقھا، تستدعي ضرورة ھناك صفات مرغوبة في المتعلم العربي تس
 : توظیف المعلوماتیة في التعلیم لتنمیتھا، منھا

 .االنتماء والوالء واإلخالص -
 .السعي الدؤوب مع الجلد والمثابرة -
  .التمرس والشوق الكتساب المھارات الجدیدة -
  .الخبرة العلمیة والعلمیة -
  .الحضور الذھني ویتوفر لدیھ الدافع للتعلیم -
  .أھمیة البحث واالستقصاءیؤمن ب -
  ..یمتلك القدرة علي حل المشكالت -
  .یستوعب التقنیات الحدیثة واستخداماتھا الوظیفة -
  .یعي قضایا ومشكالت المجتمع -
 .یمتلك مقومات التعلم الذاتي -
 .یستوعب المعرفة وینقدھا -
 .یوظف المعرفة ویطبقھا -
 .منتج وناشر المعرفة -
  یف المعلوماتیة في تعمیق الھویة العربیةالتصور العلمي المقترح لتوظ: ثالثًا

تؤكد الدراسات الكثیرة أن االتجاھات العالمیة في التربیة تسیر نحو المزید من التركیز علي 
وال یقصد بالمضمون أي .  والعمل علي تحسین جودتھEducational Contentمضمون التعلیم 

ا البد أن یكون المضمون موجھًا، مضمون مثقل بالمعلومات والمھارات واألنشطة وغیرھا وإنم
أھدافًا وبناًء ونتیجة، نحو صیاغة إنسان یستطیع أن یتعامل ویتواءم مع العصر بما فیھ من تحدیات 
وتطورات، وھذا یعني التركیز علي المؤسسة العلیة بكل ما فیھا من عناصر ضروریة للعملیة 

  .العلیة من أفراد وأسالیب وتنظیمات وعالقات وتفاعالت
  : غایات التصور المقترح: ١

التوظیف األمثل للمعلوماتیة في التعلیم بما یعمق ھویة اإلنسان العربي ویفعلھا :        الغایة الرئیسة
  .في عصر المعلوماتیة
الغایات الفرعیة للتصور المقترح تستقي من تقریر الیونسكو للتربیة في :        الغایات الفرعیة

الذي یؤكد علي أن إعداد وتكوین اإلنسان "  التعلیم ذلك الكنز المكنون "القرن الحادي والعشرون 
؛ ٣١٧ – ٣١٥، ٢٠٠٠علي، (للقرن الحادي والعشرون یستلزم تحقیق الغایات األربع التالیة 

  ): ٣٤ – ٣٣، ٢٠٠٦؛ طعیمة، ٥٣٠ – ٥٢٨، ٢٠٠٢الشراح، 
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ناھج العلیة عملیات التفكیر وتعني التعلم للمعرفة، أي البد أن ینمي مضمون الم: تعلم لتعرف -
والمھارات واكتساب المعرفة بشكل ال تنفصل فیھ المعلومات والعلوم المكتسبة عن وظائفھا 

 .وأھمیتھا في حیاة اإلنسان
وتعني ربط المعرفة التي یقدمھا التعلیم، بالعمل وبحاجات المجتمع من تخصصات : تعلم لتعمل -

 . وعلوم
 . یم للشخصیة المتكاملة للفرد، بدنیًا وذھنیًا ووجدانیًا وروحیًاوتعني تنمیة التعل: تعلم لتكون -
وھو غایة سامیة تؤكد علي دور مناھج التعلیم في نبذ العصبیات والعنف : تعلم لتشارك -

 .والطائفیة، والتأكید علي العمل الجماعي وروح الفریق واحترام ذوات اآلخرین
 المعلوماتیة یستلزم تغییر الكثیر من وبالتالي فإن تطویر غایات التربیة لتناسب عصر

مفردات المؤسسات التربویة، وبخاصة مفردات المؤسسة العلیة، وتعدیل النظرة االجتماعیة 
وإحداث تغییرات مناسبة في بیئة التعلم من تنظیم الصف الدراسي، . لوظیفیة المدرسة والجامعة

  .الب، وتحدیث مواد التعلموإدارة الدرس بفاعلیة، وتطویر العالقات بین المعلم والط
 : أھداف التصور المقترح: ٢

  :               یھدف التصور المقترح إلي
بناء رأس مال بشري عربي راقي النوعیة یتمتع بخصائص الھویة ویمتلك مقومات  -

 .تفعیلھا والحفاظ علیھا
ن تأسیس نموذج علي عربي فائق المرونة ودائب التطور یسھم في تعمیق ھویة اإلنسا -

  .العربي وتفعیلھا
اإلسھام في بناء مجتمع معلومات عربي یوفق بین مطالب العصر التقنیة، وبین  -

  .الخصوصیة الثقافیة والقسمات الوطنیة ومكونات الھویة
إنماء الوعي بضرورة تضافر وتكامل جھود المؤسسات التربویة ومؤسسات المجتمع  -

  .تفعیل ھویة اإلنسان العربيالمدني في استیعاب المعرفة ونشرھا وتوظیفھا في 
التوعیة بضرورة استحداث برامج علیة تفعل المعلوماتیة بآلیاتھا، وتسھم في تعلیم  -

 .الكبار
  .إتقان المتعلم لمھارات التعلم الذاتي واستخدام التقنیات الحدیثة -
إطالق الطاقات الفكریة والذھنیة للمتعلم العربي لرفع مستوي تأھیلھ العلمي والتقني  -

 .راكھ لمعترك الحیاةوإد
إكساب المتعلم سلوكًا أصیًال فیما یتعلق بتعقب المعلومات ونقدھا، وتوظیفھا، وتطبیقھا،  -

 .ثم إنتاجھا
 : أھمیة التصور المقترح: ٣

  : تبدوا أھمیة التصور المقترح، في اآلتي
 .تعزیز روح المواطنة واالنتماء، بما یعزز من ھویة اإلنسان ووالءاتھ -
 . معلوماتیة في منظومة التعلیم، تعمل علي تنقیة التراث وتعمیق الھویة العربیةإحداث نقلھ  -
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 .تحقیق االنسجام بین مستجدات العصر وإمكانات وقدرات اإلنسان العربي -
توفیر فرص التعلیم للجمیع، مع مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین، استجابًة للحاجات  -

 .المجتمعیة
 .ثمر قدرات اإلنسان العربي وتؤكد تفرده وتمیزهخلق فرص علیة جدیدة تست -
 .تحقیق التواصل العلمي عبر المؤسسات المعنیة بتعلیم اإلنسان العربي -
 .تعزیز القدرات التنافسیة لمؤسسات التعلیم العربي في مجتمع المعرفة -
  : منطلقات التصور المقترح: ٤

  : ینطلق التصور المقترح من القناعات التالیة
 مع نتائج الثورة التكنولوجیة وطفرة المعلوماتیة واالتصاالت لن یتأتي وفق العقلیة إن التعامل -

فالثورة المعلوماتیة تتطلب . أو المنطق أو األسالیب العادیة الدارجة، علمیة كانت أم تدریبیة
محو األمیة "و" محو األمیة األبجدیة"برنامج وطني وقومي ال یكون ھدفھ مجرد 

دفھ إتاحة استخدام تكنولوجیات المعلومات والمعرفة لجمیع الطالب في ، بل ھ"الكمبیوتریة
 .التعلیم العام والتقني المھني والجامعي بما یؤھل األجیال الصاعدة بالفكر المتطور

إن تربیة العقل ھي أساس التقدم، فالفعل یبدأ في العقل، والتربیة لنھضة العقل تقوم علي دعائم  -
 .النقد واإلبداع

 المناسب لتطویر التعلیم یمثل النواة األساسیة والبدایة الحقیقیة لتفعیل مشاركة إن الدعم -
المنظومة العلیة في عملیات التنمیة المختلفة من خالل إعداد المواطن المنتج المعتز بھویتھ 

 .الحضاریة العربیة
توظیف الحیوي إن التنمیة المھنیة المستمرة للمعلم، وتحدیث المناھج، واالرتقاء باألنشطة، وال -

، من أولویات تطویر التعلیم وتحقیق اإلصالح الشامل ...للتقنیة، ومعالجة البیئة التربویة
 .للتعلیم

إن التقدم في التعلیم والترقي في آلیاتھ من أبرز مظاھر التنافس الدولي، والوجود الحضاري،  -
ة التعلم من أجل الحفاظ ومن الطبیعي أن تكون الوالیات المتحدة من أشد البلدان اھتماما بقضی

علي تفوقھا العالمي، وشحذ قدراتھا التنافسیة إزاء أوروبا والیابان، وانضمت إلیھا الصین 
علي (أخیرًا، التي تسعي حالیًا لتوظیف االنترنت في نھضة علیة تجوب أرجاء الریف الصیني 

 ). ٢٦٨، ٢٠٠٥وحجازي، 
 .ومات واستیعابھا بفاعلیة وكفاءةالمتعلم المثقف معلوماتیًا یستطیع الوصول للمعل -
 .المتعلم المثقف معلوماتیًا یستطیع تقویم المعلومات بأسلوب ناقد -
 .المتعلم المثقف معلوماتیًا یستطیع توظیف المعلومات وتطبیقھا بشكل صحیح ومبدع -
  :  معاییر التصور المقترح: ٥

 في توظیف المعلوماتیة ھناك عدة معاییر مجتمعیة، تشكل ركیزة لبنیة تربویة جدیدة تسھم
في التعلیم وتشكیل نمط ثقافي یعلي من قیمة اإلنسان، مما یؤدي إلي تعمیق ھویة اإلنسان العربي، 

  ): ٥٢-٥١، ٢٠٠٢برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (وھي 
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مركزیة الفرد في العملیة التربویة، دون أن یعني ذلك قلة االھتمام بالجماعة أو غیاب السلوك  -
ني، ویتفرع عن ذلك اعتماد فلسفة تربویة تقوم أساسا علي احترام الكرامة اإلنسانیة التعاو
 .للفرد

المعرفة الحدیثة ھي بذاتھا قوة، ویستدعي ذلك تربیة النشء العربي علي موقف عقالني واضح  -
 .من المشاكل الطبیعیة واإلنسانیة

نتھي إلي االختالف الخالق بدًال إعالء قیمة الحوار في تربیة اإلنسان العربي الذي یمكن أن ی -
 .من حتمیة االتفاق

تكمن القیمة الحقیقیة ألي شيء في العمل اإلنساني المبدع، لذا یتعین إعادة صیاغة التعلیم في  -
 .الوطن العربي بشكل یؤكد أسبقیة اإلبداع وكرامة العمل واإلنتاج

ره من خالل االستجابة إثارة روح التحدي في اإلنسان العربي وبناء قدرتھ علي صنع مصی -
 .الخالقة لمحیطھ الكوني

 إیالء عنایة خاصة بالفئات األضعف اجتماعیا خاصة البنات، لتمكینھم من التعلیم بما یتناسب  -
 .مع قدراتھم

تأكید حق المتعلم في تربیة متكاملة تستھدف نموه البدني والعقلي والوجداني واالجتماعي  -
 .والمعرفي في تكامل وانسجام

ق غایات العمل التربوي العربي من الرؤي الكونیة لتربیة عصر المعلوماتیة ومجتمع اشتقا -
 . المعرفة

  : محاور التصور المقترح: ٦
تدور محاور التصور المقترح لتوظیف المعلوماتیة في التعلیم بغیة تعمیق ھویة اإلنسان العربي، 

والدین والتراث التاریخي والتفاعل حول دور المعلوماتیة في االرتقاء بمكونات الھویة من اللغة 
  : الثقافي، ویتضح ذلك فیما یلي

  : المعلوماتیة وتفعیل اللغة العربیة  .أ 
اللغة من أبرز سمات المجتمع اإلنساني، وما من حضارة إنسانیة إال وصاحبتھا نھضة 

 واللغة ھي. لغویة، وما من صراع بشري، في رأي كثیرین، إال ویبطن في جوفھ صراعًا لغویًا
األداة التي تصنع من المجتمع واقعًا، والوسیلة األساسیة التي تحدد صلة اإلنسان بھذا الواقع، وھي 

فالھویة نتاج . العامل الحاسم الذي یشكل ھویة ھذا اإلنسان ویضفي علي المجتمع طابعھ الخاص
 یسري بداخلھ المعاني التي یشیدھا األفراد عبر اللغة، والطابع الخاص للمجتمع ھو ولید تفاعل ما

من خطابات لغویة ترتھن بالمتغیرات التاریخیة، وتعكس كل ما تموج بھ المنظومة المجتمعیة من 
  . أوجھ الوفاق والصراع

لم تصدق ھذه المقوالت، ومثیرتھا، عن أھمیة اللغة في صیاغة المجتمع اإلنساني قدر ما 
ھذا عن المجتمع .  التي ینطوي علیھاتصدق علي مجتمع المعرفة، سواء بالنسبة لآلمال أو للتحدیات

اإلنساني بصفة عامة، أما بالنسبة للوطن العربي الساعي لدخول مجتمع المعرفة فتكتسب ھذه 
المقوالت مزیدا من المصداقیة واألھمیة، فاللغة العربیة، بال شك، أبرز مالمح الثقافة العربیة، وإن 

لمجتمعات العربیة لتخلفھا الراھن، فمنظومة كانت منظومة المعرفة، ھي مناط األمل في تجاوز ا
  .  اللغة، ھي من أھم مداخل بعث الحیویة في جمیع أرجاء منظومة المعرفة ھذه
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وفي ضوء األزمة التي تعانیھا اللغة العربیة وھي أزمة مركزیة ال تقل خطورة وتعقیدًا عن 
الفرص العدیدة التي یتیحھا األزمات األخري التي تواجھھا المجتمعات العربیة، یتعین استغالل 

مجتمع المعرفة لمواجھة التحدي اللغوي الراھن في المقام األول، وتفجیر الطاقات الكامنة في اللغة 
ولعل من أھم ھذه الفرص المتاحة لھذا القصد والتي تعمل علي تحقیق توظیف المعلوماتیة . العربیة

  : ة العربیة، ھيفي التعلیم لتفعیل اللغة العربیة، بغیة تعمیق الھوی
الثورة العلمیة التي تشھدھا اللغویات الحدیثة، إذ أفرزت العدید من المناھج العلمیة التي یمكن  -

 . بھا تناول الكثیر من جوانب إشكالیة اللغة العربیة التي استعصت علي الحل فیما مضي
دید موضوعًا مثیرًا حیث یمثل نظام اللغة بتعقده الش" ھندسة اللغة " التطور التقني الھائل في  -

 .للتناول الھندسي بما ھوفن السیطرة علي النظم المعقدة
اإلفادة مما تزخر بھ شبكة االنترنت من مواقع عدیدة لتعلیم وتعلم اللغة االنجلیزیة للناطقین  -

 .ولغیر الناطقین بھا، وتطویر مواقع مشابھھ لخدمة اللغة العربیة تخدم شتي الفئات
مي بالتنوع اللغوي، حیث اتجھت منظمة الیونسكو نفسھا إلي االھتمام تعاظم االھتمام العال -

 .بمسألة التنوع اللغوي وتعدد اللغات وما یكتنفھا من مخاطر االنقراض
المبادرات المشجعة التي تقوم بھا مجموعات من الباحثین في عدد من األقطار العربیة في  -

اإلنجازات التي أثبتت جدواھا في مجال نظریة األدب وعلم النص الحدیث والمعجمیات، و
معالجة اللغة العربیة آلیًا، وبخاصة في مجاالت عالم الصرف والنحو واستخدام الكمبیوتر 

  ).١٢٢ – ١٢٠، ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (في بناء المیكانزم العربیة 
لتطورات العمیقة غیر أن ھذا كلھ لیس بكاف لحل أزمة اللغة العربیة وتأھیلھا لالستجابة ل

في الثقافة والعلم وجملة المستجدات الكونیة، فثمة وجھ آخر للمشكلة یتمثل في عالقة اللغة العربیة 
  .نفسھا بمنظومة اكتساب المعرفة

  : وحتي یمكن توظیف المعلوماتیة في تفعیل اللغة العربیة وتعمیق الھویة، یستلزم اآلتي
غة العربیة، علي مستوي المجتمع العربي، یشارك فیھ نشاط بحثي ومعلوماتي جاد في میدان الل -

وضع معاجم وظیفیة : علماء اللغة العربیة مع أصحاب االختصاصات األخري، للتعاون علي
متخصصة، تعریب المصطلحات العلمیة ونحت ما یمكن اشتقاقھ دون تقعر، بحوث لتیسیر 

عد العربیة بصرف النظر عن قواعد اللغة العربیة وتبسیط مصطلحاتھا، وضع كتب عامة لقوا
 . المناھج القطریة

 .تیسیر اكتساب اللغة العربیة السلیمة من خالل مختلف قنوات التعلم النظامیة وغیر النظامیة -
 . اللغة العربیةComputationاالجتھاد في حوسبة  -
 . إثراء المحتوي باللغة العربیة علي شبكات المعلومات -
   :المعلوماتیة وإعالء مقاصد الدین  .ب 

ال شك في أن عالقة الدین بالمعرفة وإنتاجھا ترتبط ارتباطًا عضویًا بالمفھوم الذي یتحدد 
وال جدال في أن صحیح الدین بعید عن أي أثر سلبي . عن ماھیة الدین وموقفھ الشامل من الدنیا

 علي العكس، قام. وفي عصر االزدھار العلمي العربي دلیل دامغ علي ذلك. علي اكتساب المعرفة
وجھ "وبالنسبة للمعرفة علي . في ذلك الحین تآزر قوي بین الدین، ممثًال في اإلسالم وبین العلم

، فإن في صحیح الدین، واإلسالم تحدیدًا، حافزًا أكیدًا علي اكتساب المعرفة، غیر أن "الخصوص
 علي حد التوظیف السیاسي، بل والتجاري، للدین قد ساھم في تغیب المعرفة بصحیح الدین وبالكون
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ولیس ھذا الموقف، كما قد یتصور البعض، . سواء، مما یعرقل فرص النھضة في البلدان العربیة
نطقا ضد بعض حركات اإلسالم السیاسي المتشددة فحسب، فإن بعض الحكومات العربیة، وبعض 

ض القوي المجتمعیة وحتي بعض المؤسسات الدینیة التقلیدیة، قد التمست تأویل الدین وسیلة لفر
وقد آن للتوظیف السیاسي للدین أن . سطوتھا وإعادة إنتاج ھیمنتھا علي مقدرات الشعب العربي

  . ینقضي وصوًال للمعرفة والحریة في الوطن العربي
وخالص ھذا كلھ أنھ من أجل رد االعتبار لدور الدین في التنمیة اإلنسانیة، وفي إنتاج 

اتیة في خدمة الدین، یتوجب استحضار المعرفة بوجھ خاص، وعلي األخص توظیف المعلوم
النصوص الدینیة المطابقة لواقع الحال والمستقبل المنشود والتي تؤكد علي ثلة من القیم األساسیة 

استخالف اإلنسان في :  التي تربط ربطًا جوھریًا بین مقاصد الدین نفسھ وبین تطور الحیاة ونمائھا
معرفیة الطبیعیة، النظر واالعتبار والتفكر والتعقل األرض إلعمارھا، تكریم اإلنسان وملكاتھ ال

  ).١٧٢–١٧١، ١٢٠، ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (والعلم، وبناء أمة واعیة 
ومعني ذلك أن ثمة ثالثة شروط أساسیة علي األقل ینبغي توافرھا لكي یحتل الدین مكانتھ 

  : المرموقة في النموذج المعرفي العربي األصیل، وھي
  .العودة إلي الرؤیة اإلنسانیة الحضاریة واألخالقیة لمقاصد الدین الصحیحة: األول
  .تحریر الدین من التوظیف المغرض واستعادة المؤسسات الدینیة الستقاللھا: الثاني
  .اإلقرار بالحریة الفكریة، وتفعیل فقھ االجتھاد، وصون حق االختالف: الثالث

  :  یخيالمعلوماتیة وإحیاء التراث التار  .ج 
التراث التاریخي العربي مكون أساسي من مكونات الثقافة العربیة، والحقیقة أن النظر في 

في البلدان العربیة یقضي بأن نصل األمر بجملة رئیسیة من وجوه المعرفة " مجتمع المعرفة"بناء 
الفكري التي یتقوم بھا ھذا المجتمع، ویقتضي منھج البحث في ھذه المسألة أن نقر بأن التراث 

العربي یمثل قطاعا أساسیا في المركب الشامل لثقافة المجتمع العربي، بید أن ھذا التراث یظل 
، بمعني أن جملة وقائعھ ترتد إلي شروط تاریخیة ذاتیة أو موضوعیة، وأن سمة "تاریخیة"ظاھرة 

مع الواقع واإلنسان العربي یتفاعل ، التغیر والصیرورة والتجاوز تكتنف تشكلھ وحراكھ ومصیره
أما عناصر التراث نفسھ فإنھا تتجسد في كل أشكال الحیاة العقلیة . التاریخي ویستجیب لمتطلباتھ

  .والعملیة والروحیة واألدبیة والمادیة والفنیة
وفي التجربة المعرفیة العربیة التاریخیة تتجلي كل ھذه األشكال وتمتد منذ العصر السابق 

لذي جري التراث العربي اإلسالمي علي إطالق مصطلح للتنزیل اإلسالمي، وھو العصر ا
وقد انتعش . الغربیة، أي حتي القرن السادس عشر تقریبًا) الحداثة(علیھ، حتي عصر ) الجاھلیة(

اللغوي واألدبي والتاریخي والعلمي والفلسفي، في أواسط : اھتمام العرب المحدثین بتراثھم الفكري
  .ة واالتصال بالغربالقرن التاسع عشر، مع دخول الطباع

العربیة، بزغ التراث واقعا ووعیا، وبات النظر إلیھ وجھا من وجوه " الحداثة"ومع بزوغ 
والثقافیة الحدیثة للحاضر العربي وللمستقبل، وبھ ارتبطت جملة من " الحضاریة" اإلشكالیة 

الذات (و) التراث(و) الشخصیة التاریخیة(المواقف األساسیة والتصورات الخاصة المتعلقة بمسائل 
، وغیر ذلك )اإلسالم والحداثة(و) األصالة والمعاصرة(و) الھویة(و) الخصوصیة(و) الحضاریة

من المفاھیم والثنائیات المتقابلة التي أرید لھا أن تتوافق أو تتراكب أو أن تتماھي أو أن تتدافع 
 التقدم والترقي والخروج وتتناقض، ولقد ارتبطت ھذه المسائل جمیعًا بواقع العرب الحدیث وبأمر
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أو غیر ذلك مما یتطلب استلھام أفكار أو قوي " الھزیمة“أو " التخلف“أو " األزمة"من أحوال 
  .دافعة علي النھوض

الذات (وعلي وجھ العموم حفلت الكتابات العربیة المعاصرة باجتھادات متنوعة حول 
دد ما بین النقد الذاتي القاسي وبین التحلیل ، تتر)الھویة العربیة(أو ) الشخصیة العربیة(أو ) العربیة

والحقیقة أن . وبین التقدیر والثناء والتمجید، وافتراض السمو والكفایة واالكتمال والتجانس
أو المشكل تاریخیا في سیاقات ثقافیة معرفیة " بالعقل المكون"المعطیات والقرائن اإلنسانیة، ترتبط 

نفسھ لم یكن خالصا في تشكلھ وتطوره " والعقل العربي. "اجتماعیة اقتصادیة سیاسیة غیر ثابتة
خالص، وإنما خضع لتفاعالت عقلیة ونفسیة واجتماعیة إنسانیة كونیة، " عربي“التاریخي لما ھو 

فجاءت منتجاتھ متنوعة ثریة متطورة، وجاءت منھجیاتھ متعددة متباینة، وكانت العوامل التاریخیة 
ھذه المنھجیات في طرق متباینة؛ إذ كانت حینًا نقلیھ اتباعیة، وحینًا واإلیدیولوجیة حاسمة في توجیھ 

عقلیة ابتداعیة، وحینًا قیاسیة فقھیة صوریة، وحینًا بیانیة بالغیة، وحینًا علمیة تجریبیة، وحینًا 
  . حدسیة صوفیة وغیبیة سحریة

إطار المعطیات في سیاق الواقع الموضوعي وفي ) العقل العربي(لذا ینبغي النظر إلي مسألة 
الثقافیة واالجتماعیة التاریخیة المشكلة لھذا العقل والتي تحكم وجوده وتوجھ طرائقھ في الفھم 

- ١١٣، ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (والتفسیر والتحلیل والمحاكمة والفعل والصنع 
ریخي وتفعیل ھویة وفي ضوء ذلك فإن توظیف المعلوماتیة في التعلیم إلحیاء التراث التا). ١١٥

  : اإلنسان العربي، یتطلب اآلتي
 .استكشاف فكر التراث التاریخي وسبر األبعاد العقلیة والروحیة واإلنسانیة العمیقة فیھ -
نظرة تاریخیة شاملة إلي مادة التراث، یتم التأسیس علیھا والتحول منھا إلي بناء نموذج معرفي  -

 .عربي متطور
  .إحیاء فكر العقلیة العربیة المستنیرةإزاحة عقبات العقل العربي، و -
  : المعلوماتیة وإثراء التالقح الثقافي  .د 

یترتب علي التنوع الثقافي مزایا متعددة في منظور مجتمع المعرفة، فالتالقح عبر الثقافات 
ینجب ثقافات غایة في القوة والنضج، ویستوجب مجتمع المعرفة أن یحمي كل بلد عربي جمیع 

  . التي یحملھا أبناؤه، بل وأن یدعم فرص ازدھارھا وتفاعلھا بعضھا مع بعضالثقافات الفرعیة 
وحیث أن كل قطر عربي یشكل نوعًا ثقافیا، أو معرفیا، وإن تنوع داخلیًا، فإن ثمة فرصًا 

" عبر–ھائلة بالتأكید للتفاعل بین األنواع اإلثنیة والدینیة والثقافیة علي اتساع الوطن العربي الكبیر 
تتیح تالقح جمیع البني الرمزیة وحاملیھا من البشر، قبل السلع " واطنة حرة عربیةمنطقة م

وإذا سمحت الدول العربیة لھذه التشكیلة الھائلة من التنوع الثقافي عبر جمیع . ورؤوس األموال
  . أقطارھا بالتالقح الحر، لسنحت فرصة لتشكیل حضارة عربیة یمكن أن تثري العالم

ة عبر التاریخ دون تفاعل مبدع مع ما خاللھا من معالم تقدم إنساني، كما لم تزدھر حضار
سابق أو معاصر، وبخاصة علي صورة معرفة مستحدثة، تأخذ منھ حین یفوقھا وتعطي ھي ذاتھا 

  .حین تبدع، إثراء لكلیھما واإلنسانیة جمعاء
ج تراكم لیس إال نتا" الغربیة " وتجدر اإلشارة ھنا إلي أن ما یسمي اآلن المعرفة 

مساھمات البشریة عبر التاریخ، وقد ساھم فیھ المجتمع العربي بجدارة إبان ازدھار الحضارة 
وعلیھ، فإن للعرب نصیبًا حقًا في ھذه المعرفة اإلنسانیة یتعین إبرازه والتأكید . العربیة اإلسالمیة

  ).١٧٦–١٧٤، ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (علیھ 
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  :  لوماتیة في إثراء التالقح الثقافي عن طریقویمكن توظیف المع
حفز التعریب والترجمة إلي اللغات األخرى، المتصاص اإلنتاج المعرفي العالمي واستیعابھ  -

 .تأسیسًا لنھضة معرفیة في المجتمع العربي
االغتراب الذكي من الدوائر الحضاریة غیر العربیة، إلغناء المعرفة وتوثیق عري التفاعل  -

 .افات اإلنسانیةبین الثق
تعظیم االستفادة من المنظمات اإلقلیمیة والدولیة في إحداث التالقح الحضاري بین المجتمع  -

 .العربي والمجتمعات األخرى
  : میادین التصور المقترح: ٧

المعرفة ھي عماد التنمیة، وتزداد أھمیتھا في عصر العولمة الذي یتسارع فیھ التغییر 
وق، فالمعرفة سلعة ذات منفعة عامة، تنتشر وتدعم جمیع جوانب التكنولوجي بشكل غیر مسب

ولقد أشارت الدراسة سابقًا، إلي أن البلدان العربیة تواجھ فجوة معرفیة كبیرة، ولن . النشاط اإلنساني
یكون من السھل التغلب علیھا ألن المعرفة بمعناھا الواسع، ھدف متحرك، وحدودھا في توسع 

: المعرفة ھذه البد من القیام بعمل متزامن في أربعة میادین مترابطة، ھيوللتصدي لفجوة . مستمر
  .استیعاب المعرفة واكتسابھا ونشرھا وإنتاجھا

وعلى ذلك فإن میادین التصور المقترح لتوظیف المعلوماتیة في التعلیم لتفعیل ھویة 
  : اإلنسان العربي، تتمثل فیما یلي

  : استیعاب المعرفة  .أ 
ولقد . اد بالقدرة على استخدام المعرفة من طرائق عدة، أھمھا التعلیموتعني تزوید األفر

فلقد . أحرزت البلدان العربیة في العقود الثالثة األخیرة تقدما كبیرا في نشر التعلیم وتقلیص األمیة
 ٦٥ إلي ما یقرب من ١٩٨٠ ملیونًا في عام٣١ارتفع مجموع الملتحقین بمختلف المستویات من 

 ومنتصف ١٩٨٠وتحسنت معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بین عام . ١٩٩٥ ملیونًا في عام
، زادت معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة ١٩٧٠ومنذ عام .  في المائة تقریبًا٥٠التسعینات بنسب ة

  ). ٤، ٢٠٠٣؛ ٦، ٢٠٠٢برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (بین اإلناث ثالثة أضعاف 
الموارد المادیة للتعلیم، ینبغي أن یكملھ اھتمام أشد بالنوعیة، وإلى جانب االستثمار في 

وذلك عبر التأكید علي معاییر المستوي، وتحسین المناھج العلیة وطرق تقییمھا، والتدریب األفضل، 
ومما یعزز فرص نجاح ھذا الھدف، تالقح األفكار . وحسن إدارة المعلمین وحفزھم علي العمل

مناھج التربویة بین البلدان العربیة، والسیاسات الصائبة وطنیًا ونشر والخبرات والتقانات، وال
  . المعلومات ذات الصلة، وھما ضروریان الستمرار إصالح التعلیم والتدریب في مجتمع المعرفة

  :  اكتساب المعرفة  .ب 
وتتطلب تغییرًا في المواقف والقیم والحوافز المجتمعیة، لتتضمن التزامًا شامًال علي جمیع 

تویات المجتمع، باحترام العلم والمعرفة وتشجیع اإلبداع واالبتكار، واستخدام االكتشافات مس
ویمكن دعم التغییر في المواقف بسیاسات . الجدیدة لزیادة اإلنتاجیة والدخل وتحسین رفاه اإلنسان

توفر الحوافز لتعزیز الوضع االجتماعي وفرص الربح للعاملین في میادین العلم والمعرفة 
  .االبتكارو

وللسیاسات العامة دور رئیسي في تشجیع نشاطات البحث والتطویر المرتبطة بالعملیة 
اإلنتاجیة، وفي دعم بیئة تمكن القطاع الخاص من استخدام المعارف الجدیدة في االستجابة لقوي 
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السوق، وذلك من خالل، علي سبیل المثال، تحویل معاھد البحث إلي مؤسسات وشركات، وتقدیم 
لحوافز للشركات للتعاقد علي األنشطة ذات الصلة مع مختبرات عامة أومع بعضھا البعض، ا

واالعتماد بصورة متزایدة علي شركات االستشارة والھندسة والبحث العربیة ذات الخبرة والكفاءة 
  .المناسبتین

ل إن اكتساب المعرفة ال یقتصر علي قاعدة المعرفة الوطنیة لتولید معرفة جدیدة من خال
البحث والتطویر، ولكنھ یتطلب أیضًا جني المعرفة المتواجدة في أماكن أخري وتكییفھا، وذلك عن 
طریق االنفتاح بمعناه الواسع، بما في ذلك مثًال تشجیع االنسیاب الحر للمعلومات واألفكار، 

النفتاح بالغ وتأسیس روابط بناءة مع األسواق العالمیة، واجتذاب االستثمار األجنبي، وااللتزام با
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (األھمیة نظرًا لضعف التطویر التقني الحالي في البلدان العربیة  

٧، ٢٠٠٢ .(  
كما یمكن تعزیز اكتساب المعرفة بإقامة عالقات مع مراكز األبحاث الدولیة المتقدمة 

 تحسین التطویر العلمي ومؤسسات البحث والتطویر األخري، شریطة أن تساعد ھذه الروابط علي
وقد یعود التعلم من البلدان النامیة . والتقني في األقطار العربیة ال أن تعمق التبعیة للمصادر األجنبیة

األخري ذات الخبرة في بناء القدرات العلمیة والتقنیة بفوائد توفر أساسًا لشبكات التعاون في 
  .المستقبل

  : نشر المعرفة  .ج 
 بفعل ثورة االتصاالت علي تیسیر استیعاب المعرفة واكتسابھا تسھم عملیات نشر المعرفة

في المجتمع العربي، وتوفیر فرص ال سابق لھا في التعلیم، وفي وضع السیاسات وتنفیذھا، وتوفیر 
ولنجاح استراتیجیات نشر المعرفة، البد لھا أن . الخدمات لرجال األعمال والفقراء علي حد سواء

االتجاه المتصاعد بدمج قطاعات االتصاالت واإلعالم والمعلومات، تتبني توجھات تتجاوب مع 
مستفیدة من ذلك في تعزیز استخدام تقانات المعلومات واالتصال في مجاالت حیویة كالتربیة، 

  . والثقافة، والصحة العامة
ومن الضروري إعطاء األولویة لتخفیض تكلفة الوصول إلي االنترنت بحیث تصبح متاحة 

 وھي مقتضیات ذات –لك من خالل قواعد تنظیمیة تشجع المنافسة وتحرم االحتكار وذ. للجمیع
وبالنسبة . أھمیة خاصة أیضًا في قطاع االتصاالت السلكیة والالسلكیة، سواء كان عامًا أو خاصا

للموارد البشریة، ینبغي أن تعطي األولویة لتدریب كوادر متخصصة وتأھیلھم كمعلمین لمعلمي 
كما أن . ك دون إغفال التدریب العام علي استخدام تقنیة المعلومات، السیما للنساءالحاسوب، وذل

تعمیق التنسیق بین البلدان العربیة أساسي لضمان التوافق بین نظم االتصاالت بما یمكن من ربطھا 
ویمكن القول إن .  مع بعضھا البعض، واالستفادة في البحث عن الحلول للمشكالت المشتركة

 الواعي بعنصري النوعیة والتمیز، وإفساح الحیز العام في مجاالت نشر المعرفة، أي االھتمام
التنشئة، والتعلیم، واإلعالم، والترجمة، ھي المفاتیح الحقیقیة لتعظیم نشر المعرفة في البلدان العربیة 

  ).٤، ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (
  :  إنتاج المعرفة  .د 

عرفیة إلي رأس مال معرفي، إنتاج معارف جدیدة في مختلف یتطلب تحویل الثروة الم
العلوم الطبیعیة واالجتماعیة واإلنسانیات والفنون واآلداب وصنوف النشاط : مجاالت المعرفة

وفي حین یتوافر بالعالم العربي رأسمال بشري قادر علي حفز صحوة معرفیة، . المجتمعي كافة
ئة علیة غیر مواتیة للبحث العلمي والتطویر التربوي، أو بفعل فإنھا قد تتعرقل بفعل سیاسة ما، أو بی

  .مناخ مناوئ للحریة العلمیة والفنیة
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وبالتالي فإن إنتاج المعرفة في البلدان العربیة یتطلب سیاسات رشیدة وتقالید علمیة تضمن 
معرفة، تأصیل القیم واألطر المؤسسیة الداعمة للمعرفة، ومن ھنا تصل الدراسة إلي أن قیمة ال

تتوقف علي مدي تطبیقھا بفعالیة، لذلك یتطلب السعي إلقامة مجتمع یقوم علي المعرفة وضع 
 علي –استراتیجیات تحقق التكامل في استیعاب المعرفة واكتسابھا ونشرھا، ویمكن تحقیق ذلك 

  :  من خالل–سبیل المثال 
العمل في القطاعین إیجاد حلقات وصل بین نظم التعلیم ونظم التدریب واحتیاجات سوق  -

  .العام والخاص
 .إیجاد صالت تربط المبدعین والباحثین ومحللي السیاسة مع المنتجین وصانعي القرار -
أن ینظر إلي استراتیجیات تنمیة المعرفة علي أنھا موضع اھتمام المجتمع ككل والفاعلین  -

 مما یعزز في جمیع المؤسسات واإلدارات الحكومیة والقطاع الخاص والمجتمع المدني،
اتساق ھیاكل ومدخالت ومخرجات نظم التعلیم والتدریب والبحث مع متطلبات اإلنتاج 

 ).٥، ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (ورفاه اإلنسان 
  : متطلبات التصور المقترح: ٨

تتحدد متطلبات التصور المقترح لتوظیف المعلوماتیة في التعلیم وتفعیل ھویة اإلنسان 
  : فیما یليالعربي، 

فھذه الحریات ھي القاعدة الضامنة لجمیع صنوف : إطالق حریات الرأي والتعبیر والتنظیم  .أ 
الحریة وھي البوابات المؤدیة إلي سبل إنتاج المعرفة، واإلبداع واالبتكار والتطویر التقني 

 من كل وھذا یتطلب تنقیة الدساتیر والقوانین واإلجراءات اإلداریة. والتعبیر الفني واألدبي
  .حجر علي الحریات

بإعطاء أولویة للتعلیم في : النشر الكامل للتعلیم راقي النوعیة، وللتعلم المستمر مدي الحیاة  .ب 
مرحلة الطفولة المبكرة، وتعمیم التعلیم األساسي للجمیع، مع إطالة أمده لتسعة صفوف علي 

رقیة جودة النوعیة في األقل، واستحداث نسق مؤسسي لتعلیم الكبار، مستمر مدي الحیاة، وت
جمیع مراحل التعلیم، وإعطاء اھتمام خاص بالنھوض بالتعلیم العالي، وااللتزام بالتقییم 

  .المستقل والدوري للنوعیة في مراحل التعلیم كافة
بناء قدرة ذاتیة في البحث والتطویر التقني، وذلك من خالل تشجیع البحث األساسي، وإقامة   .ج 

. ز قطریًا، مع استكمالھ وتعزیزه بامتدادات عربیة ودولیة قویةنسق عربي لالبتكار یتمرك
وینبغي اإلسراع في تطبیق تقانات المعلومات واالتصاالت في إطار من السیاسات والحوافز 

كتلة "ویمكن أن تكون اللغة العربیة عنصرًا قویًا في . التي تشجع علي الوصول إلي المعلومات
  .الة مع بقیة العالمتتنافس بصورة فع" إعالمیة عربیة

التحول نحو نمط إنتاج المعرفة، وذلك اعتمادًا علي القدرات التقنیة والمعرفیة الذاتیة، وتنویع   .د 
البني االقتصادیة وتعزیز نسق حوافز مجتمعي یعلي من شأن اكتساب المعرفة وتوظیفھا في 

یھ القیم حول مصدري بناء التنمیة اإلنسانیة العربیة بدًال من الوضع الراھن الذي تتمحور ف
 .المال والسلطة: القوة

  : تأسیس نموذج معرفي عربي عام، ومستنیر، یعتمد التوجھات الرئیسیة التالیة.  ھـ
  .العودة إلي صحیح الدین وتخلیصھ من التوظیف المغرض -
  .النھوض باللغة العربیة من خالل إطالق نشاط بحثي ومعلوماتي جاد -
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  . العربي وتوظیفھا مع معطیات العصراستحضار إضاءات التراث المعرفي -
إثراء التنوع الثقافي داخل البلدان العربیة، مع االنفتاح علي الثقافات اإلنسانیة األخري  -

 ).١٢- ١١، ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (
  : آلیات تنفیذ التصور المقترح: ٩

علیم التقلیدي إلي تعلیم یمكن تحدید آلیات توظیف المعلوماتیة في التعلیم أو تحویل الت
للمعلوماتیة، یقوم علي المعرفة وتوظیف التقنیة، ویعمل علي تعمیق ھویة اإلنسان العربي، فیما 

  : یلي
توسیع فرص التعلیم وبخاصة من االبتدائي وحتي الثانوي لتلبیة الطلب المتزاید علیھ، إلي  -

  .ركیز علي نوعیتھجانب تحدیثھ بالتقنیات المناسبة لعصر المعلوماتیة، مع الت
  .تأكید مرافقة الحاسوب وبرمجیاتھ المتعلمین منذ طفولتھم وعلي امتداد حیاتھم -
  .تحسین االستعداد للتعلیم بعد االبتدائي من خالل االھتمام بمرحلة ما قبل المدرسة -
 . تحدیث المناھج الدراسیة وتطویرھا لتناسب عصر المعلوماتیة -
 .واكبة التخصصات الحدیثة وتغیرات سوق العملتنویع خیارات التعلیم الجامعي لم -
زیادة كفاءة المعلم وتحفیزه، وتطویر برامج إعداده وزیادة الدورات المؤھلة لھ والمجددة  -

  .لمھاراتھ واستراتیجیاتھ في التدریس، مع توفیر الدعم المادي والمعنوي المناسب لھ
 لتلبیة الطلب المتزاید علي التعلیم التوسع في تمویل التعلیم والبحث عن مصادر بدیلھ للتمویل -

  . وتطویر المؤسسة العلیة ورعایة المعلم وإقامة األنشطة
استخدام التقنیات لتطویر وتنویع خیارات التعلیم الثانوي الذي یعد أسرع القطاعات نموًا في  -

مقررات متنوعة إلتاحة فرص واسعة للطلبة، تغییر : التعلیم الرسمي، ویمكن ذلك من خالل
دراسة والعمل المھني واالجتماعي، الربط مع المساقات التقنیة والمھنیة والتربویة األخري، ال

استحداث إجازات دراسیة الكتساب مھارات معینة، التعلم من خالل البرمجیات الدراسیة 
  .المتوافرة علي أجھزة الحاسوب في بیئة حاسوبیة مالئمة

ور من قدرات الطالب العقلیة وتحفزه الستیعاب تطویر البیئة المدرسیة لتصبح بیئة تعلیم تط -
 .المعرفة الجدیدة وتدفعھ للمشاركة في نشرھا، وإنتاجھا في المستقبل

اختیارات من احتیاجات العمل المختلفة، : صیاغة المقررات الدراسیة وتصمیمھا بحیث تتیح -
  . الفردیةاختیارات لتطویر اإلمكانیات العلیة عند الطالب، اختیارات تالءم القدرات

إعادة ھیكلة التعلیم العالي من حیث توجیھھ وصلتھ ونوعیتھ وإتاحتھ وتمویلھ، وارتباطھ  -
باالقتصاد عبر االنترنت وتقنیة المعلومات، وتطویر الدراسات وتوفیر التدریب المستمر 
والتعلیم مدي الحیاة، واستقاللھ عن المنافع الشخصیة أو الحكومیة، وذلك یستلزم بعض 

قرارات فعالة ومستقلة یتم اتخاذھا ضمن بیروقراطیة أقل، مرونة تسمح بإدخال : ، منھااألمور
التغییرات والتقنیات الحدیثة ضبط الجودة لألنشطة األكادیمیة كافة، تقویم االنجازات 

  .األكادیمیة والبحثیة، آلیة فعالة للتمویل
یة المتالك التقنیة، وبالتالي زیادة زیادة االھتمام بمقررات العلوم والریاضیات، الركیزة األساس -

االھتمام بمعلمین العلوم والریاضیات مع االھتمام بالمعامل المدرسیة وتزویدھا بالتقنیات 
 .الحدیثة
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الربط المستمر بین التعلیم والتدریب في جمیع مجاالت التعلیم العام، والربط بین التعلیم  -
 .والتدریب والبحث العلمي

سیطرة المتعلم : التي تحقق–لتعلم الذاتي أو غرس ثقافة التعلم الذاتي التدریب علي عملیات ا -
ومتعتھ إمكانیة الوصول إلي المعلومات دون ارتباط بالزمان أو المكان، االستخدام الوظیفي 

  .للمعلومات، إتاحة التعلیم في الوقت المناسب، مراعاة الفروق الفردیة والسمات الشخصیة
 .  غرفة الصف إلي جماعة التعلمالتحول التدریجي من تنظیم -
  .تطویر األدوات التدریسیة، وتحدیث الوسائل العلیة بتقنیات أجھزة الحاسوب واالتصاالت -
التقویم المستمر للتعلیم، لتقویم حصیلة التجدید في كل منظومة التعلیم وقیاس مدي نجاح العمل  -

 .التربوي
 واإلعالم المتطورة في تزوید المتعلم استثمار التقنیات التربویة الحدیثة ووسائل االتصال -

بأدوات قویة تساعده علي أن یكون معلم نفسھ، وتحسن إقبالھ علي التعلیم وتفتح طاقاتھ 
 .ومواھبھ

  توصیات الدراسة: خامسًا
لتحقیق توظیف المعلوماتیة في التعلیم وتفعیل ھویة اإلنسان العربي في مجتمع المعرفة، 

  : ، توصي الدراسة باآلتي...ر المقترح بأھدافھ وأسسھ ومعاییرهومع األخذ في االعتبار التصو
التوظیف الفعال ألحدث التقنیات في مجال نقل وتبادل المعلومات في المؤسسات العلیة بكل  .٣

 ..عملیاتھا وإدارتھا وأنشطتھا بما یقود إلي جعل ظروف التعلیم أكثر فعالیة وجودة وجاذبیة
خطط وطنیة محلیة واضحة األھداف، تجمع وضع خطة قومیة للمعلومات تتضمن  .٤

المؤسسات العربیة ذات العالقة وتحدد المھام والواجبات واألدوار المنوطة بھا، تتضمن 
 .جدول زمني للتنفیذ والتطبیق والمتابعة والتقییم والتعدیل حسب تطورات عصر المعلوماتیة

المعلومات، علي أعلي وضع مسألة التعلیم وتطویره وتحدیثھ، من حیث ھو بوابة مجتمع  .٥
درجات سلم األولویات القومیة والوطنیة، مع رسم السیاسات المناسبة باتجاه التفاعلیة 

 .وإكساب المھارات وتنمیة روح التدریب المستمر لدي المتعلمین
االھتمام الجاد بالمفاھیم المتعلقة بمجتمع المعلومات، كاقتصاد المعرفة واالندماج التكنولوجي  .٦

لرقمیة وتحدید المحاور التخصصیة بشكل دقیق والتركیز علي الجوانب التطبیقیة والفجوة ا
 .وتخصیص ندوات خاصة بذلك

حث المكتبات الجامعیة ومراكز المعلومات الجامعیة علي الشروع في نشر الرسائل الجامعیة  .٧
ا الموجودة في أرصدتھا إلكترونیًا وحث أو إلزام طلبة الماجستیر والدكتوراه أن یودعو

رسائلھم بعد مناقشتھا في الشكل االلكتروني، وتسھیل تبادلھا بین الجامعات العربیة، وفي 
 .الحد األدني نشر الملخصات ومخططات البحث وقوائم المراجع

حث الجھات المعنیة لالھتمام ببناء وترسیخ ثقافة مجتمع المعلومات لدي جمیع الفئات  .٨
لمكتبات المدرسیة والجامعیة والمؤسسات التربویة العمریة عبر التعلیم ومكتبات األطفال وا

والثقافیة ووسائل اإلعالم المختلفة، ودعم مسألة نشر ثقافة مجتمع المعلومات بصورة واسعة 
 .وبناء وعي نقدي للمفاھیم الجدیدة لدي أوسع الشرائح االجتماعیة
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عبر الحضور العمل الجدي والحثیث لصیانة وتحصین وتعمیق الھویة والذاكرة العربیة  .٩
الفاعل والمؤثر علي شبكات المعلومات العربیة واألجنبیة، وابتكار لغة ووسائل جدیدة قادرة 

 . علي الفعل الحقیقي والملموس باتجاه الدفاع عن قضایا العرب العادلة
العمل الفوري علي وضع مسألة التعلیم من حیث ھو بوابة مجتمع المعلومات علي  .١٠

ت الوطنیة ورسم السیاسات المناسبة باتجاه التفاعلیة وإكساب أعلي درجات سلم األولویا
 .المھارات وتنمیة روح التدریب المستمر لدي الطلیة

علي وضع فھارسھا .." مكتبات، مراكز معلومات، أرشیف"حث مؤسسات المعلومات  .١١
 .ةعلي االنترنیت وإنشاء شبكة عربیة موحدة لتحقیق االستفادة المثلي من المعلومات المتوفر

زیادة االھتمام بالباحثین وتھیئتھم، وتقدیم الدعم الالزم لھم باعتبارھم الفاعل الرئیس  .١٢
 .لتحقیق مجتمع المعرفة

دعم أنماط جدیدة من التعلم االلكتروني والمكتبة االلكترونیة وحمایة حقوق الملكیة  .١٣
 .ة الرقميالفكریة وإعداد كوادر بشریة مؤھلة تأھیًال مناسبًا للعمل في مجتمع المعرف

دعم مؤسسات التعلیم من خالل األھداف والمقررات واألنشطة، بالقیم التي تحقق  .١٤
حریة النفاذ، والتداول، والخصوصیة، والتبادلیة، والتنوع : مجتمع المعلومات، وھي
 .الخ... المعرفي، والتالقح الثقافي

في التعلیم األخذ بمتطلبات وآلیات التصور المقترح في تحقیق توظیف المعلوماتیة  .١٥
  .  لتفعیل ھویة اإلنسان العربي في مجتمع المعرفة
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  مراجع البحث
  : المراجع العربیة: أوًال

، ٢، ع٢٨العولمة وجدل الھویة الثقافیة، مجلة عالم الفكر، مج): ١٩٩٩(إبراھیم، حیدر  -١
 .الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، دیسمبر

 .ربیة وقضایا المجتمع المعاصر، القاھرة، عالم الكتبالت): ٢٠٠٣(أحمد، حافظ فرج  -٢
منھجیة التغییر الثقافي في عصر المعلوماتیة ): ٢٠١٠(أحمد، طالل بن علي مثني النور  -٣

في ضوء التربیة اإلسالم، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة جامعة أم القري، مكة 
 .المكرمة

 بناء بیئة نموذجیة للتعلیم بالواقع االفتراضي، معاییر): ٢٠٠٦(إسماعیل، الغریب زاھر  -٤
، تحریر وتقدیم ضیاء الدین ١ رؤي تنمویة، ج–مؤتمر مستقبل التعلیم الجامعي العربي 

 .زاھر، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث
إستراتیجیة التطویر التكنولوجي وتطبیق الحكومة ): ٢٠٠٧(إسماعیل، الغریب زاھر  -٥

ة بالمؤسسات التربویة، أبحاث المؤتمر السنوي الثاني لمركز التعلیم االلكترونیة العلی
 إطار للتمیز، - مؤتمر التخطیط االستراتیجي لنظم التعلیم المفتوح وااللكتروني–المفتوح 

 .جامعة عین شمس–، مركز التعلیم المفتوح ١ج
 .، القاھرة، دار المعارف٦٣٦العولمة، سلسلة اقرأ، ع ): ١٩٩٨(أمین، جالل  -٦
تكوین العرب السیاسي، بیروت، مركز دراسات الوحدة ): ١٩٩٤(األنصاري، محمد جابر  -٧

 .العربیة
أیة ھویة عربیة في عصر ال سابق لھ؟، مجلة شؤون ): ٢٠٠٣(األنصاري، محمد جابر  -٨

 .، القاھرة، األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، خریف١١٥عربیة، ع
، متطلبات تحقیق جودة المعلوماتیة )٢٠١٨ (األخرس، رانیا عبد الرحمن دسوقي محمد -٩

، العدد دراسات تربویة ونفسیةواالتصالیة بمدارس التعلیم األساسي لتحقیق اإلدارة الذاتیة، 
 .١٢٣ - ٦٣ كلیة التربیة، ص - ، جامعة الزقازیق ٩٨

العولمة الثقافیة وأثرھا على الھویة العربیة اإلسالمیة، مؤسسة ): ٢٠١٣(الھواري، محمد  - ١٠
 .١٧١-١٥١، ص ١٨كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، العدد 

خلق  (٢٠٠٢تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام ): ٢٠٠٢(متحدة اإلنمائي برنامج األمم ال - ١١
 . عمان، المطبعة الوطنیة–، األردن )الفرص لألجیال القادمة

نحو  (٢٠٠٣تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام ): ٢٠٠٣(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  - ١٢
 .ة الوطنیة األردن، المطبع–، عمان )إقامة مجتمع المعرفة

، ٣، ط) التعامل معھا– تحدیاتھا – وسائلھا –طبیعتھا (العولمة ): ٢٠٠٢(بكار، عبد الكریم  - ١٣
 .عمان، األردن، دار األعالم للنشر والتوزیع

دور التربیة اإلسالمیة في تنمیة الشخصیة القومیة ): ١٩٩٣(البھواشي، السید عبد العزیز  - ١٤
 الال جدید، المؤتمر السنوي العاشر لقسم أصول المصریة لمواجھة مخاطر االنظام العالمي

– ٢١ التربیة الدینیة وبناء اإلنسان المصري، كلیة التربیة، جامعة المنصورة، –التربیة 
 . دیسمبر٢٢
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، دور جامعة حائل للتحول نحو مجتمع )٢٠١٨(بني ھاني، سلفیا إسماعیل محمد  - ١٥
، مجلة العلوم )دراسة میدانیة (٢٠٣٠المعلومات في ضوء رؤیة المملكة العربیة السعودیة 

 .٥٥٤ – ٥٣٧، ص ٣، عدد ٣٠ جامعة الملك سعود، مجلد –التربویة 
، بیروت، ٢، ط)٢٧(مسألة الھویة، سلسلة الثقافیة القومیة ): ١٩٩٧(الجابري، محمد عابد  - ١٦

 .مركز دراسات الوحدة العربیة
، ٦٤٣ة أقرأ، عالعالم العربي عند مفترق طرق، سلسل): ١٩٩٩(جالل، محمد نعمان  - ١٧

 .القاھرة، دار المعارف
 رؤیة نقدیة من العالم –العولمة وتھمیش الثقافة الوطنیة ): ١٩٩٩(حجازي، أحمد مجدي  - ١٨

، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ٢، ع٢٨الثالث، مجلة عالم الفكر، مج
 . دیسمبر–أكتوبر 

والتعلیم العالي، مؤتمر التعلیم العالي في الھویة والموروث الثقافي ): ١٩٩٦(حسن، یوسف  - ١٩
 . مایو٢١-٢٠، جامعة المنوفیة، ٢١عصر وتحدیات القرن

إدارة المعرفة كمدخل لتحسین جودة مؤسسات التعلیم ): ٢٠٠٦(حسین، سالمة عبد العظیم  - ٢٠
أبحاث علمیة وفعالیات ( رؤي تنمویة –الجامعي، مؤتمر مستقبل التعلیم الجامعي العربي 

 .، القاھرة، المركز العربي للتعلیم والتنمیة١، ج)أكادیمیة
كیف تصون الھویة الثقافیة اإلسالمیة في عصر العولمة، كتاب ): ١٩٩٩(حلمي، مصطفي  - ٢١

 . مایو٤– ٣ جامعة القاھرة، –المؤتمر الدولي الرابع للفلسفة اإلسالمیة، كلیة دار العلوم 
، )واقع، مشكالت، حلول(ن النامیة أزمة التربیة في البلدا): ١٩٩٨(حمدان، محمد زیاد  - ٢٢

 .األردن، دار التربیة الحدیثة–سلسلة المكتبة التربویة السریعة، عمان 
 .جند اهللا ثقافة وأخالقًا، القاھرة، مكتبة وھبة): ١٩٩٢(حوي، سعید  - ٢٣
الھویة الثقافیة العربیة والتحدیات، مجلة المستقبل العربي، ): ١٩٩٩(الدوري، عبد العزیز  - ٢٤

 .وت، مركز دراسات الوحدة العربیة، أكتوبر، بیر٢٤٨ع
التحدي –الجامعة ومجتمع المعرفة): ٢٠٠٦(دیاب، مھري، وجمال الدین، نجوي  - ٢٥

أبحاث علمیة وفعالیات ( رؤي تنمویة –واالستجابة، مؤتمر مستقبل التعلیم الجامعي العربي 
 .، القاھرة، المركز العربي للتعلیم والتنمیة١، ج)أكادیمیة

المناھج الدراسیة ومجتمع المعرفة، القاھرة، دار الثقافة للنشر ): ٢٠٠٦(طفي رسالن، مص - ٢٦
 .والتوزیع

دور التربیة في مواجھة تحدیات العولمة في العالم العربي، ): ٢٠٠٣(الراشدان، عبد الفتاح  - ٢٧
 .، القاھرة، خریف١١٥مجلة شؤون عربیة، ع 

علیم في الوقت المناسب أم  الت–التعلیم في القرن العشرین ): ٢٠٠٠(ریل، مارجریت  - ٢٨
، اإلمارات )تحدیات األلفیة الثالثة(التعلیم والعالم العربي / جماعات التعلم، ضمن كتاب

 .العربیة المتحدة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة
التكنولوجیا الرقمیة وتأثیرھا في تجدید النظم العلیة، ): ٢٠٠٥(زاھر، محمد ضیاء الدین  - ٢٩

 رؤي عربیة تنمویة، مركز التعلیم –ر المعلوماتیة والقدرة التنافسیة للتعلیم المفتوح مؤتم
 . أبریل٢٨ – ٢٦المفتوح بجامعة عین شمس، 
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، سلسلة بحوث ودراسات ٢ ج–التنشئة السیاسیة واالجتماعیة ): ٢٠٠١(سكران، محمد  - ٣٠
 .تربویة، القاھرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع

 التجدید المعرفي والتكنولوجي - المدرسة وتحدیات العولمة): ٢٠٠٤(السلطان، فھد  - ٣١
- ٢٠ جامعة الملك سعود، الریاض، - نموذجًا، ندوة العولمة وأولویات التربیة، كلیة التربیة

 . أبریل٢٢
التربیة وأزمة التنمیة البشریة، الریاض، مكتب التربیة ): ٢٠٠٢(الشراح، یعقوب أحمد  - ٣٢

 .العربي لدول الخلیج
، إعداد وتقدیم أحمد فراج، ٢، ط...القضاء والقدر): ١٩٧٥(ي، محمد متولي الشعراو - ٣٣

 .القاھرة، دار الشروق
بوابة دخول المملكة إلي مجتمع المعرفة، مجلة المعرفة، ): ٢٠٠٧(الشیباني، خضر محمد  - ٣٤

 .، الریاض، وزارة التربیة والتعلیم، أغسطس١٤٩ع 
لة والمعاصرة في التعلیم العام للعالم معاییر جودة األصا): ٢٠٠٦(طعیمة، رشدي أحمد  - ٣٥

 –اإلسالمي، المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس 
 . یولیو٢٦– ٢٥، القاھرة، ١مناھج التعلیم وبناء اإلنسان العربي، مج

 .نظریات الشخصیة، القاھرة، دار قباء للطباعة والنشر): ١٩٩٨(عبد الرحمن، محمد  - ٣٦
التعلیم والھویة في العالم المعاصر مع التطبیق علي ): ٢٠٠١(لكافي، إسماعیل عبد ا - ٣٧

، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ٦٦مصر، سلسلة دراسات إستراتیجیة، العدد
 .اإلستراتیجیة

أسس مجتمع المعلومات وركائز اإلستراتیجیة العربیة ): ١٩٩٩(عبد الھادي، محمد فتحي  - ٣٨
، القاھرة، ٣، ع٤اسات عربیة في المكتبات وعلم المعلومات، مجفي عالم متغیر، مجلة در

 .سبتمبر
العولمة الثقافیة وأثرھا علي الھویة، ندوة العولمة وأولویات ): ٢٠٠٤(عبد اهللا، خالد  - ٣٩

 . أبریل٢٢-٢٠جامعة الملك سعود الریاض، –التربیة، كلیة التربیة 
ولوجیات المعاصرة، سلسلة اإلسالم العقیدة اإلسالمیة واألیدی): ١٩٧٦(عبود، عبد الغني  - ٤٠

 .، القاھرة دار الفكر العربي١وتحدیات العصر، ع
الثقافة اإلسالمیة للطفل والعولمة، سلسلة دراسات ): ٢٠٠٤(عشیبة، فتحي درویش  - ٤١

 .، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة١٠٧إستراتیجیة، ع
ي تطویر التعلیم الجامعي، مؤتمر مستقبل تكنولوجیا المعلومات ف): ٢٠٠٦(علي، بدر نادر  - ٤٢

، تحریر وتقدیم ضیاء الدین زاھر، ١ رؤي تنمویة، ج–التعلیم الجامعي العربي 
 .اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث

، ٢٦٥الثقافة العربیة وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، ع): ٢٠٠٠(علي، نبیل  - ٤٣
 .ن واآلداب، ینایرالكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنو

 –الجامعة ومجتمع المعرفة، مؤتمر مستقبل التعلیم الجامعي العربي ): ٢٠٠٦(علي، نبیل  - ٤٤
، القاھرة، المركز العربي للتعلیم ١، ج)أبحاث علمیة وفعالیات أكادیمیة(رؤي تنمویة 

 .والتنمیة
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عرفة، مجلة رؤیة عربیة لمجتمع الم–الفجوة الرقمیة ): ٢٠٠٥(علي، نبیل وحجازي، نادیة  - ٤٥
  .، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أغسطس٣١٨عالم المعرفة، ع 

تنمیة التعلیم ضرورة لمواجھة العولمة، القاھرة، دار جھاد للطباعة ): ٢٠٠١(عمار، حامد  - ٤٦
 .والنشر والتوزیع

 اإلسالمي، مخاطر العولمة علي الھویة الثقافیة، سلسلة في التنویر): ١٩٩٨(عمارة، محمد  - ٤٧
 .، القاھرة، نھضة مصر٣٢ج

 .مخاطر العولمة علي الھویة الثقافیة، القاھرة، دار نھضة مصر): ١٩٩٩(عمارة، محمد  - ٤٨
المشروع الحضاري اإلسالمي، مركز الرایة للتنمیة الفكریة، ): ٢٠٠٥(عمارة، محمد  - ٤٩

 .القاھرة، دار السالم للطباعة
 .، أكتوبر٢٦یة، مجلة البحرین الثقافیة، عمستقبل الثقافة العرب): ٢٠٠٠(غریب، سمیر  - ٥٠
 .الھویة والتراث، القاھرة، دار الكلمة للنشر): ١٩٨٤(فرجاني، نادر  - ٥١
بینات الحل اإلسالمي وشبھات العلمانیین والمتغربین، ): ١٩٨٨(القرضاوي، یوسف  - ٥٢

 .القاھرة مكتبة وھبة
ات القرن الحادي الجامعة وتعمیق قیم االنتماء في ضوء معطی): ٢٠٠٦(القطب، سمیر  - ٥٣

، كلیة التربیة، جامعة ٣٠ دراسة میدانیة، مجلة كلیة التربیة بالمنصورة، ع–والعشرین 
 .المنصورة، ینایر

الھویة اللغویة العربیة وتحدیات المعلوماتیة، االتحاد ): ٢٠٠٩(اللھیبي، فھد بن مسعد  - ٥٤
 .٣٠٤ -٢٧٧، ص٤، عدد٥العربي للمكتبات والمعلومات، مجلد 

تنمیة الموارد البشریة العربیة وسیاسات خلق فرص جدیدة، ): ٢٠٠١(براھیم قویدار، إ - ٥٥
 .القاھرة، دار المعارف

 دراسة لألسس النظریة وتطبیقاتھا –اقتصادیات المعلومات ): ١٩٩٥(متولي، ناریمان  - ٥٦
 .العلمیة علي مصر وبعض البالد األخرى، القاھرة، المكتبة                 األكادیمیة

مدرسة المستقبل ومسئولیتھا في الحفاظ على الھویة ): ٢٠٠٤(یل والحلو، طرفة متولي، نب - ٥٧
 . دراسة تحلیلیة–العربیة اإلسالمیة 

، ٢٣موسوعة المجالس القومیة المتخصصة، مج ): ١٩٩٧(المجالس القومیة المتخصصة  - ٥٨
 .م، القاھرة١٩٩٧–١٩٩٦الفترة من 
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