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جيداً أننا نعيش في عصر اقتصاد المعرفة الذي يعتمد اعتمااداً أااااياً ع اس ااات مار المعرفاة   ا    

لتلنيااا الددي اة ت اجي  اساات ماراا قنلاا  االم ار  العراقاي ىلاس  فاي الققاا الاذي يرماي فيا  فعا ،

دماية دلاقق ، ققالخدمية قتنقيعها اإلنتاجيةالعراق قتطقيره قتقاي  قاعدت   في عم ية تنمية لإلاهام

فااي ال ي ااة اسااات مارية قالتعاارف ع ااس ال اار   ة اإلضااافة ىلااس تعايااا ال لاا .قممت  اااا المااات مري 

تدريب مااتخدمي  ما  ام المات مر في في ملا   التا .قالترقيج لها اسات مارية قتد يا اسات مار فيها

لتقظياف قاااتخدام  األقلقياةق قادراتهم قت اق   العاراقيي  قتايلي هم قاياادف   اا تهم ق رفا  مهااراتهم

ايادف الطاقاة التصاميمية  ققذلك م  اج  دف  عم ية التنمية اسقتصادية قتطقيرلا  .العام ي  العراقيي 

المقضق  تتج س في ضرقرف ضاما  دلاقق ماات مر  ألمية  لذا في ل م اري  اسات مارية في العراق.

 .في ظ  التداق  العلدي ل معرفة ة الض ت اليف قد ت ق   ىسيدص  ع يها  ان  س ىذالمعرفة 

التااي ت ع هااا علااقد  ياا   األدقارسااات مار المعرفااة ماا  خاا     انااا الضااماناا العلديااة ىذا يااد اناا  

تااقفر الضااما  الاا ام ل مااات مر فيناا   ، ساالت نقلقجيااقنلاا   المع قماااا قالتاارخي  قالعماا  قالملاقلااة

غيار علديااة تاقفر الدمايااة ال امااة قالتعاقي  المنااااب لمااات مر  أخاار ضااماناا  ىلاسيم ا  ال جااق  

 أر ااا  منااي  عاا   اإل  اااافااي دااام الناااا  قتاااهي  طاارق  اإلااارا المعرفااة. قتدلااق الماار  ماا  

 قدية.اعتالماؤقلية ال

ع س دااب  خ  أخر م  دق  قجا  داق ااقف ي اق  م امااً  تعاقي  ناف  لذلك في  م  يدلق م

لذا ال خ  الذي تم تدليق المناف  ع س داا   م  غير أ  ي ق  لم  دلق لذه المناف  ماقغاً قانقنياً 

في ذلك،  م أ  اللانق ، قع س الرغم م  ىعطا   الدق لأل خا  فاي ممارااة مخت اف األعماا  التاي 

س أ  ذلك س يااق  اللاق   اي  ليااا لنااك دادقد قانقنياة تداد ما  تصارفاا يرغ ق  في الليام  ها، ى

لااؤس  األ ااخا ، ىذ ين مااي أ  ت ااق  مماراااتهم لم اا  لااذه الن اااطاا قفلاااً لمااا ي رضاا  اللااانق  ماا  

 التااماا  عدم اسعتدا  ع س دلقق المير.
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م انياة تط ياق األد اام قىذا  ا  األمر  ذلك، في  أ  ار ما  تاااؤ  يم ا  أ  يطارع قيتع اق  ماد  أ 

المتلدمة ع س ف رف اات مار المعرفة قصقسً ىلس تقفير الضما  المناااب لهاا، فها  ل ماات مر فاي لاذه 

الدالة، عندما تتعر  دلقق  ل عتدا  م  ق   المير، اسرت اا ع س نظرياة ال ااب دق  اا ب، قما  

ما  سات مار المعرفاة،  ام انا   م يطرع تااؤ  أخر ع  دقر نظرية ال اب دق  ا ب في تقفير الض

أذا لم يت   ال اخ  القااا   الم ارقعة فاي مااقلاة ن ااطات  قات ا  أاااليب غيار م ارقعة ما  اجا  

القصق  ىلس ما ي تمي ، في  تااؤسً أخر يتع ق  دقر ف رف المنافاة غير الم رقعة في تقفير الضاما  

ع اس م د ااي ،  الناي قاامتااال لاذه الدراااةلمااا   ااقف نتناقلهااا فاي جميا  لااذه اساات مار المعرفاة. 

 :لدقر نظرية ال اب دق  ا ب في ضما  اات مار المعرفة. قالم دث ال اني :نخص  الم دث األق 

لدقر ف رف المنافاة غير الم رقعة في ضمانها،  اإلضاافة ىلاس م داث تمهيادي ل ياا  م هاقم ااات مار 

  المعرفة.

 

 
                                    

                                    

 


