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،  قضايا التعميم العالي  information revolutionثورة المعمومات   االفتتاحيت:الكلماث 
 Education and scientific research issuesوالبحث العممي 

هل لثورة المعلوماتية اثر في قضاايا التعلاي  يثير البحث الراهن التساؤل الرئيسي هو  ملخص البحث:
فااي إمناةيااة ااسااتنادة ماان ةتااائ  هااذ   أهميااة البحااث تتمثاالو ، والبحااث العلمااي فااي ال امعاااي العراقيااة 

الدراساااة فاااي تملياااة تنعيااال أليااااي  ديااادة للتعامااال ماااا المتاياااراي العالمياااة وناااذا المسااااهمة فاااي وضاااا 
تصااوراي وططااط يمناان ماان طيل ااا تنااوين البةاااي المعرفااي والااذة يمثاال مياازة تةافسااية ودتامااة أساسااية 

ثورة المعلوماتية وتأثيرها في قضايا التعلي   دف البحث إلى التعرف تلى وت لبقائ ا وازدهارها وتطورها،
اسااتةت  البحااث ان هةااام اساا ا  ثااورة المعلوماااي وتنةولو يااا ، و والبحااث العلمااي فااي ال امعاااي العراقيااة

ااتصاااااي الحديثاااة فاااي طدماااة قضاااايا التعلاااي  والبحاااث العلماااي فاااي ال امعااااي العراقياااة، وتعمااال تلاااى 
ة التعليمياة واسااليا التادريس، وتحساين ةوتياة التعلاي ، ومان ثا  اارتقااي بالبحاث العلماي تطوير ااةظم

وأسااليب،، ومروةااة ةظااا  التعلاي ، وايضااا إتااداد بيئاة تعليميااة تناتليااة، وتقاد المااؤتمراي والةاادواي العلميااة 
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سيساا   فااي دطااول تنةولو يااا ااتصااااي والمعلوماااي فااي ال امعاااي العراقيااة التناتليااة، وتعماال تلااى 
 تعزيز التمنين وفرص التةمية اا تماتية في الم تما العراقي.

Abstract: 

The current research raises the main question: Does the information 
revolution have an impact on issues of education and scientific research in 
Iraqi universities? The importance of the research is the possibility of 
benefiting from the results of this study in the process of activating new 
mechanisms to deal with global changes, as well as contributing to the 
development of perceptions and plans through which construction can be 
formed. knowledge, which represents a competitive advantage and a 
mainstay for its survival, prosperity and development, and the research aims 
to identify the information revolution and its impact on issues of education 
and scientific research in Iraqi universities, and the research concluded that 
there is a contribution of the information revolution and modern 
communication technology in serving the issues of education and scientific 
research in Iraqi universities, and working on Developing educational 
systems and teaching methods, improving the quality of education, and then 
upgrading scientific research and its methods, and the flexibility of the 
education system, as well as preparing an interactive learning environment, 
holding interactive scientific conferences and seminars, and working to 
introduce ICT in Iraqi universities will contribute to enhancing empowerment 
and opportunities for social development in Iraqi universities. Iraqi society.  

تماد أساسااع تلاى نثارة المعاارف أدي الثورة المعرفية إلى ظ اور م تماا المعرفاة الاذة أصاب  يع مقدمة:
نثاااروة أساساااية، وبالتاااالي ااتتمااااد تلاااى طبااارة الماااوارد الباااارية وننايت اااا ومعارف اااا وم ارات اااا نأسااااس 

يمنان القاول باأن لتنةولو ياا ااتصاااي للتةمية البارية الااملة المساتدة تلاى قياا  م تماا المعرفاة، و 
ميااة اا تماتيااة وااقتصااادية والسياسااية فااي الم تمعاااي والمعلوماااي دوراع ا يساات ان باا، فااي تحقياا  التة

المحلية، فالمعلومة أصبحي اآلن مصدراع للقوة والةناوذ، ومان ثا  أصابحي أصايع إةتا يااع مان يملنا، فقاد 
ملاام أحااد أسااباا القااوة والساايطرة، لنة ااا رهاان بضاارورة تااوافر التربااة أو المةاااخ الطصاايا ل طااذ ب ااا ماان 

اتياااة وتااااريعية وسياساااية محلياااة وقومياااة ضااارورية لت يئاااة الم تماااا، أفاااراداع طااايل إ اااراي تايياااراي ا تم
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و ماتاي ومةظماي لتقبل استطدا  هذ  التقةية، ومن ث ، ة اد الياو  أن ثماة ةااراع أو روا ااع نبياراع بية اا 
إن تصر المعلوماي الياو  يتمياز بةقلاة ةوتياة مان حياث ح ا  الوثاائ  المتاوفرة  في األطذ ب ذ  التقةية،

لاااى الاااابنة وتةاااوع محتويات اااا، هاااذا الح ااا  ال ائااال والمتطاااور يوميااااع  يااار من اااو  البحاااث وااساااتر اع ت
والوصول إلى المعلومة ، ليضا المساتنيد فاي حالاة اةتقااي واطتياار للمعلوماة األنثار  ادو  وةنعااع ألطاذ 

أة م تماا حياث البحاث العلماي هاو بمثاباة ح ار األسااس لتقاد  وان القرار أو البدي في إة از العمل. 
إن البحث العلمي النعال ي ات  فاي أبحاثا، بمااانل الم تماا ونينياة إي ااد حلاول تلمياة اقتصاادية ل اذ  
المااااانل بااال وي ااات  أيضاااا بنينياااة ااساااتايل األمثااال للماااوارد المتاحاااة ونينياااة تحويل اااا مااان ماااورد  يااار 

 .ش فاي حيااة نريماة ورفاهياةمستال إلى مستال استايا أمثل والبحث العلماي فاي مراحلا، ي ادف للعاي
تةاول الباحثان في البحث الاراهن مادطل إلاى البحاث وتبادأ بياانالية البحاث وتسااؤات،، وأهمياة البحاث، 

ثقافاااة اساااتطدا  وساااائل التنةولو ياااا الحديثاااة  وأهاااداف ا، وتسااااؤات ا، ومنااااهي  البحاااث، والمبحاااث الثااااةي
مانيي التي توا ، طلبة ال امعاي ليساتنادة مان ال ، والمبحث الثالثوااةترةيي لد  طلبة ال امعاي

 ومن ث  طاتمة البحث. ، ااستةتا اي والتوصيايالمبحث الرابا:  ،مصادر الثورة المعلوماتية
 المبحث األول: مدخل إلى البحث

 العلماي والبحاث ال اامعي باالتعلي  يتعلا  ماا بنال تطاتص ان ال امعاة موضوع البحث وتساؤالته: -1
 با، واارتقااي الم تماا طدماة سابيل فاي الباحثين والطلبة التدريس هيئة طيل من نليات ا، ب، تقو  الذة

 الابيد وتزوياد اإلةسااةية، القاي  وتةمياة العلا ، وتقاد  الننار، ترقياة في المساهمة بذلم حضارياع، متوطيةع 
تاداد الم ااي، مطتلف في والطبراي والنةيين بالمطتصين  وطرائا  المعرفاة بأصاول المازود اإلةساان وا 

فتاياراي المساتقبل ساتنرض مطالب اا تلاى التعلاي  ال اامعي الاذة يوا ا، ازديااد إتاداد  .المتقدماة البحاث
الطيا والتن ر المعرفي وثورة التقةية والتقد  في وسائل ااتصال وثورة االنتروةاي والتحدياي النبر  

ويمناان إي اااز تلاام النااروض تحااي العةاااوين التااي توا اا، هااذا الااةمط ماان التعلااي  فااي تااال  سااريا التاياار 
الرئيساااية الااااثيث وهاااى الميئمااااة أة رساااالة التعلااااي  العاااالي ودور  وم اماااا، وبرام ااا، ومضااااامية، وةظاااا  
توصاااايل، ونااااذلم المسااااائل المتعلقااااة بالمساااااواة والمحاساااابة والتموياااال مااااا التأنيااااد تلااااى مسااااألة الحريااااة 

ر  نااال الوظااااائف واألةااااطة الرئيسااااية فاااي التعلااااي  األناديمياااة واسااااتقيل ال امعاااة وال ااااودة التاااي تسااااتا
ويثياار البحااث ، ال ااامعي والتاادويل تعةااى الطبيعااة الدوليااة التاااابنية لااةظ  التعلااي  ال ااامعي فااي العاارا 

هل لثورة المعلوماتية اثر في قضايا التعلي  والبحث العلمي في ال امعاي الراهن التساؤل الرئيسي هو: 
 العراقية 

تتمثل في إمناةياة ااساتنادة مان ةتاائ  هاذ  الدراساة فاي تملياة تنعيال أليااي  ديادة  أهمية البحث: -2
للتعاماال مااا المتايااراي العالميااة ونااذا المساااهمة فااي وضااا تصااوراي وططااط يمناان ماان طيل ااا تنااوين 
البةاااي المعرفااي والااذة يمثااال مياازة تةافسااية ودتاماااة أساسااية لبقائ ااا وازدهارهاااا وتطورهااا، تساااتد قطااااع 
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ةعااااش تمليااااي الماااوار  د الباااارية أن تناااون قاااادرة تلاااى زياااادة رصااايدها المعرفاااي بماااا يسااااه  بتطاااوير وا 
اابتنااار واإلبااداع باسااتمرار فااي م اااميا تماال تتبااا أساااليا إبداتيااة لعصااف األفنااار وتولياادها وةقل ااا 

 نذلم المحافظة تلى القوة المعرفية الةاائة والحرص تلى دم  ا بالةسي  الثقافي.

  يسعى الباحثان من طيل هذا البحث إلى اة از البحث:أهداف  -3

 مفاهيم البحث:  -4

: هااي الةمااو السااريا لنميااة المعلوماااي، وهااذا مااا information revolution ثووورة المعمومووات -أ
أد  إلى هذ  الحقبة الحالية من تاريخ البارية التي حال  في اا اماتيم المعلومااي وةاارها محال  المنةةاة 

    (.87، ص2001، ةبيل تلي)باتتبارهما قوة محرنة للم تماوالتصةيا، 

فثاااورة المعلومااااي هاااي الحصاااول تلاااى المعلومااااي المطلوباااة تااان أة م اااال مااان الم اااااي           
ويسر بل في التو واللحظة التي يريادها اإلةساان تان طريا  اابنة ااةترةاي لايس ذلام بسرتة وبس ولة 

فقاااط ولنااان نمياااة المعلومااااي تااان أة موضاااوع تتضااااتف بسااارتة ت يباااة أيضااااع، حياااث قارباااي ثاااورة 
المعلوماي بين مستوياي البار والاعوا والم تمعاي في مضمار التقد  الحضارة، واةت ي إلى األبد 

لتطلااااف ومااااا صاااااحب ا ماااان مناااااهي  فلساااانية وتةظيااااراي  ياااار صااااحيحة تااااربط التقااااد  مةظومااااة التقااااد  وا
 (.  56، ص 2002)محمد ال وهرة، الحضارة بةوع الثقافة

ويقصد بالتعلي  العالي أو ال امعي بأة، "هو التعلي  الحنومي و ير الحنومي الذة مفهوم التعميم:  -ب
باااين أرباااا وسااابا ساااةين ويااات  فاااي  امعااااي تمثااال  يلاااى المرحلاااة الثاةوياااة أو ماااا يعادل اااا وتتاااراوح مدتااا،

مؤسساااي تلميااة وأقسااا  ذاي طبيعااة تلميااة تطصصااية تقااد  باارام  دراسااية متةوتااة ذاي تطصصاااي 
مطتلنااة تلااى مسااتو  البنااالوريوس أو تلااى مسااتو  الدراساااي العليااا )نالاادبلو  والما سااتير والاادنتورا ( 

أحمااد حساان الصاااير،  ا فااي الم اان المطتلنااة")وتعطااي ال امعااة لطيب ااا ااا اداي يمناان العماال بمو ب اا
 (. 1، ص2005

هو دراسة لمانلة ما تحتاوة امناةياة المةاقااة والبحاث هادف ا الوصاول إلاى اي ااد البحث العممي:  -ج
حاال أو تاادة حلااول تباار اطتصاااراي تميقااة لناارض أو تاادة فااروض، وذلاام تاان طرياا  اسااتطدا  اااامل 

اماين السااتاتي، التحق  مة اا والتاي تقبال فاي ة اياة التعمي )لمة   يحق  في  ميا الاواهد التي يمنن 
  (.23، ص1991

ال امعاي هي مؤسساي تعليمية يةتقل إلي ا النرد ليحصل تلى ما يسمى بالتعلي  مفهوم الجامعة:  -د
العالي بعد إة اي لمراحل األولى من التعلي  العا  و لل امعاي دور ها   و  وهرة في العملية التعليمة 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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 و هااااااو تأهياااااال القااااااو  البااااااارية تأهياااااال تاليااااااا و نافيااااااا لتلبيااااااة احتيا اااااااي التةميااااااة ااقتصااااااادية و أا
 (. 253، ص 2003سعيد محمود وآطرون، )اا تماتية

اساتطد  فاي هاذا البحاث الماة   الوصاني الاذة يرناز تلاى  ماا الحقاائ  والبياةاااي  موهه  البحوث: -5
تن مانلة البحث ث  تحليل ا وتنسيرها من ا ل الطروج بةتاائ  انثار تمومياة وهاذا ماا يتسا  با، الماة   

 العلمي الذة يسعى الى بلورة تعميماي تلمية وتعد احد  الطصائص والسماي ال وهرية ل،.
 ثقافة استخدام وسائل التكهولوجيا الحديثة واالهترهيت لدى طمبة الجامعات المبحث الثاهي:

ضارورة  تلا  وتنةولو ياا، وأيضااع  أدوات اا ماناماتيم قد باي التعامل ما ظاهرة العولماة يتطلاا ل
يتاااوافر فيااا، العقيةياااة و تاااوافر القاتااادة الننرياااة التاااي ت يااات لةاااا مةاطااااع ا تماتيااااع يسااااتد تلاااى موانبت اااا، 

التوا د بالنعل فاي تصار تتحاول فيا، العولماة إلاى تلى ينرز لةا تقيع  ديداع قادراع  بحيث والديمقراطية،
  هيمةة ثقافية واقتصادية.

ةماا  وا ي دة إلتداد هذا العقل محاواي اإلصيح ال زئي لبرام  أو سياساي التعلي  ال امعي، وا 
األمر يتطلا حرنة ثقافية متعددة ومتناملة األبعاد، تلى أن تنون ال امعة في قلا هذ  الحرنة، باي 

سساااي، وطاصااة المؤ ويقتضااى هااذا ماان ال امعااة التوا ااد داطاال الم تمااا واااااتبام والتناتاال مااا نافااة 
 تلم التي ل ا دور في إتداد هذا العقل المةاود.

ااي والمعلومااااي  ايااااي وأهااادافاع ودوراع ا يسااات ان بااا، فاااي ويمنااان القاااول باااأن لتنةولو ياااا ااتصااا     
تحقي  التةمية بالم تمعاي فالمعلومة أصابحي اآلن قاوة وةناوذ، ومان ثا  أصابحي أيضاا اصايع اةتا ياا 
مااان يملنااا، فقاااد ملااام احاااد أساااباا القاااوة والسااايطرة، لنة اااا أيضاااا رهااان بضااارورة تاااوافر الترباااة او المةااااخ 

ماان ضاارورة إ ااراي تاييااراي ا تماتيااة وتاااريعية وسياسااية محليااة ت ياات  الطصااا ل طااذ ب ااذ  التقةيااة،
الم تماااا لتقبااال و اااود مثااال هاااذ  التقةياااة. اماااا بالةسااابة لتلااام الاايااااي او األدوار التاااي يمنااان لتنةولو ياااا 

 ااتصااي والمعلوماي ان تحقق، تلي سبيل المثال في:

باااالم تما والتاااي قاااد تع اااز بااادورها تااان  زياااادة قااادراي وم ااااراي ال ماتااااي المساااتبعدة او الم مااااة -1
الوصول لعملية صةاتة القارار والمااارنة اإلي ابياة، ومان هاؤاي المساةون والمقعادون والمعااقون وياأتي 

 تلى رأس هؤاي الةساي.

مااان المااااارنة اإلي ابياااة -ضااامان قااادرة الماااواطةين فاااي الم تمعااااي المحلياااة طاصاااة الذاتياااة والنقيااارة -2
 عامة المثارة.الةاطة في القضايا ال

 طل  المزيد من النرص الوظينية والتاايلية ال ديدة. -3

 تحقي  التعاون بين نافة القطاتاي الم تمعية للتوصل لصياة تةموية مةاسبة.  -4
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تقوياااة دور ال ماتااااي والمةظمااااي المدةياااة المحلياااة تلاااى التاااأثير فاااي صااااةعي ومتطاااذة القاااراراي  -5
 وصاةعي السياساي.

 مان دم  نافة اافراد وال ماتاي المو ودة بالم تما في مةظومة واحدة.العمل تلى ض -6

 اارتناع بالمستوياي التعليمية لعامة المواطةين وطاصة الم ماين والنقراي. -7

إثاااارة الاااوتي لاااد  العاااوا  إزاي أهمياااة المااااارنة بالقضاااايا التةموياااة او القضاااايا العاماااة التاااي تتصااال  -8
   (..Simon Hall Bsc (AES), 2001, P.P. 10-11)ابحيات   الطاصة في الم تم

العمل تلى تا يا الةمو ااقتصادة من طايل تحاديث ةظا  اإلةتااج، او التاروي  للسالا والطادماي  -9
 المةت ة.

العمااال تلاااى اإلساااراع والدقاااة فاااي تةنياااذ البااارام  والمااااروتاي التةموياااة، وناااذلم المتابعاااة والتقاااوي   -10
 النعلية، ومن ث  تصحي  ااةحرافاي اواع بأول.لمستوياي األداي 

إتااادة توزيااا العماال والمااوارد وتوائااد العملياااي اإلةتا يااة والتةمويااة األطاار ، بمعةااى طلاا  قاادراي  -11
 اقتصادية  ديدة وفرصاع أطر  منيدة للم تما.

 القدرة تلى طل  آفا  ا تماتية  ديدة بصورة ماايرة للمو ود حالياع. -12

يتعل  بح  األفراد في الحصول تلى المعلوماي. فقد بدأ التعريف بالوتي المعلوماتي تلاى  وفيما     
أة، معرفة النرد للمعلوماي ث  تطور تعريف الوتي المعلوماتي، فقد اتن  البعض تلاى أةا، يعتماد تلاى 

ولو ياة و يرهاا، التران  المعرفي للنرد من معرفة ثقافية وتلمية ومعرفاة تتعلا  باالنمبيوتر واأل  ازة التنة
وبناال تلاام المعااارف المعلوماتيااة ينتسااا الناارد مع ااا النناااية فااي الوصااول إلااى المعلوماااي واسااتطدام ا 
وتنسيرها، ث  تطاور التعرياف ليرناز تلاى ساماي النارد صااحا المعرفاة المعلوماتياة بماا يتسا  بم ااراي 

ذلام أسااس اتطااذ القارار السالي ،  مثل تلي، أن يدرم نينية الوصاول إلاى المعلوماة الدقيقاة والناملاة وأن
إدرام الحا ة إلى المعلوماي، تحدياد المصاادر المحتملاة للمعلومااي، اساتطدا  اساتراتي ياي بحاث تان 
المعلوماي ةا حاة، تاوافر لديا، م ااراي اساتطدا  الحاساوا واأل  ازة التنةولو ياة المتطاورة، القادرة تلاى 

العملاي، دما  المعلومااي الحديثاة ماا المعلومااي األقاد  تقيي  المعلوماي ث  ترتيا المعلوماي للتطبيا  
 ,Christina S .Doyle)وأطيااارا اساااتطدا  المعلومااااي فاااي التننيااار الةقااادة وحااال الماااانيي

1994,P.8.)  

إن الح  في الوصول إلى المعلوماي ارط أساسي من ااروط الحنوماة الصاالحة وترسايخ الاانافية    
وارط لتزايد قدرة الاعا تلى الماارنة في العملية الديمقراطية، وهو يعزز الثقة بالحنومة، نما ياؤدة 

بل،، فضااي تاان إلاى تعزيااز قادرة المااواطن تلاى اتطاااذ قاراراي صااائبة بااأن حياتاا، اليومياة وبيئتاا، ومساتق
رفااا مسااتو  المعرفااة والةقاااش بااين الم تمااا وبةاااي الثقااة بااين المااواطن والحنومااة، وهةااام ماان ياار  أن 
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إتاحة المعلوماي تلعا دورا نبيرا وم ما في الةاواحي ااقتصاادية، بال وتاؤثر تاأثيرا مبااارا فاي توازةااي 
ص ص  ،2008 تبد ال اادة، محمد فتحي)السو ، وفى اقتصادياي الدول ورؤوس األموال المستثمرة

78 – 79.) 

وحتاااى ينااااون الناااارد واتياااا معلوماتيااااا يتطلااااا ذلااام مةاااا، أن يعاااارف ويعاااي بااااانل واضاااا  ماهيااااة        
الموضاااوتاي التاااي ساااوف يبحاااث تة اااا ويطتاااار العةاصااار المثلاااى التاااي ت عبااار تااان موضاااوع البحاااث أو 

لبحثي الاذة ساوف ية  ا، والاذة يأطاذ المانلة المعلوماتية، وأن ينون ااستراتي ية البحثية واألسلوا ا
في ااتتبار مصادر متعددة للمعلوماي، وطر  ترتيا وتحليل البياةاي للحصول تلى ةتي ة، وبالتالي 
يحول المعلومة إلى معرفاة، وهاذا يحتااج إلاى ف ا  تميا  لمصاادر المعلومااي ونينياة الحصاول تلي اا، 

علوماااي قيمااة بماا فياا، الننايااة ونينيااة طدمااة هااذ  وناذلم المقاادرة تلااى الحناا  تلااى ماا إذا ناةااي هااذ  الم
 (.   31، ص2011أمةية طير توفي ، )المعلوماي للمانلة أو الموضوع المتةاول

وفاااي ظااال ااةن اااار المعرفاااي وثاااورة المعلومااااي يحتااااج نااال فااارد إلاااى الحااا  فاااي الحصاااول تلاااى        
اطصااية والوظينااة وماان ثاا  تنماان المعلوماااي التااي تعاازز فرصاات، فااي الحياااة والتااي تاطااى احتيا اتاا، ال

 أهمية الوتي المعلوماتي فيما يلي:

أة، بدون الوتي المعلوماتي يصب  البحث تن المعلوماي ابي ا بال رة وراي السراا فااآلاف مان  -1
الباحثين و يره  من أفراد الم تما يندون إلى المنتباي الاةية بالمعلوماي ليحصلوا تلى المعرفة ولنن 

نيااف ي اادوها ف اا  ينتقاارون إلااى م اااراي التعاماال مااا قواتااد البياةاااي اإللنتروةيااة والن ااارس ا يعرفااون 
 ومواقا اإلةترةي والوسائط المتعددة.

إن ال اادف األساساااي مااان ناااون األفاااراد واتاااين معلوماتياااا هااو طلااا  أفاااراد قاااادرين تلاااى الاااتعل  ماااد   -2
ي  ال اااهلي حيااث ينتسااا الناارد القاادرة تلااى الحياااة، فااالوتي المعلوماااتي يعتباار  اازيا هامااا ومنمااي للتعلاا

البحث الذاتي مان المعلومااي وتلاى ااتتمااد تلاى الاةنس فاي الاتعل  ويسااتد النارد تلاى الوصاول إلاى 
 مرحلة الةض  المعلوماتي بدا من ااتتماد تلى اإلرااداي اليدليو رافية من قبل اآلطرين.

راد ويساااام  ل اااا  أن يتحققااااوا ماااان اآلراي وأن يساااااتد الااااوتي المعلوماااااتي تلااااى تقويااااة اطصااااية األفاااا -3
يصاابحوا مطااالبين مسااتقلين للحقيقااة ف ااو م ااارة للبقاااي تلااى قيااد الحياااة فااي تصاار المعلوماااي باادا ماان 

 النر  في طوفان المعلوماي.

 ي  ز الوتى المعلوماتي األفراد ليستنادة من النرص النافية في م تما المعلوماي العالمي. -4

علوماااتي يااذلل الصااعاا، فالماااانل تنااون أصااعا فااي الحاال تةاادما ينااون لااد  الناارد إن الااوتي الم -5
ةقااص فااي الوصااول إلااى المعلوماااي ذاي القااي  الضاارورية اتطاااذ قاارار  يااد، ف ةااام قااراراي مبةيااة تلااى 

 المعلوماي يمنن أن تؤثر تلى حياة النرد بأسرها.
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موانبة التطوراي الحديثة واستمرار ااتصال يساتد األفراد تلى تحديث معلومات   والمحافظة تلى  -6
 – 35، ص ص 2011أمةية طير توفيا ، )بما ي د من مست داي ومسايرة المناهي  والتعارف ال ديدة

36  .) 

ويعااااد تطااااوير التعلااااي  ماااان القضااااايا الملحااااة ةظااااراع للتحاااادياي التااااي ينرضاااا ا هااااذا العصاااار، تصاااار     
تي تقاااادي  قاااراية  دياااادة لرساااالة ال امعااااة لتاااتمنن ماااان المعلومااااي وتنةولو يااااا ااتصاااااي، ممااااا يساااتد

التطاطاااا بننااااية ماااا تحااادياي تصااار المعلومااااي بتةمياااة الننااااية الم ةياااة ل ساااتاذ، و علااا، قاااادرا تلاااى 
توظياااف التنةولو يااااي الحديثاااة المتطاااورة فاااي اارتقااااي بعملااا، التعليماااي والبحثاااي، وتحساااين مطر ااااي 

سااارتة. واارتقاااي بم اااراي وقاادرا ي األساارة ال امعيااة فااي ال امعااة فااي تصاار العولمااة والتحااواي المت
ةتاااج المعرفااة نرهااان حضااارة ابااد ماان اسااتةنار ناال القااو  الحيااة فااي الم تمااا  اسااتيعاا المعلوماااي وا 

    (.50، ص 2004أحمد محمد صال ، )لتحقيق،
 المعموماتيةالمشكالت التي تواجه طمبة الجامعات لالستفادة من مصادر الثورة المبحث الثالث:  

ليس من الضرورة أن نل التايراي التي طرأي تلى هذا العصر نل ا إي ابية، بل ناان ل اا أيضااع     
 العديد من السلبياي تلى الم تما طاصة دول العال  الثالاث الاذة أصاابت، تادو  التايار باانل ساريا

 لتعليمية.ومنا ت فا  نل التوقعاي فيبد من و ود بعض  واةا التقصير في العملية ا

فتاياااراي المساااتقبل ساااتنرض مطالب اااا تلاااى التعلاااي  ال اااامعي الاااذة يوا ااا، ازديااااد إتاااداد الطااايا 
والتن ار المعرفاي وثاورة التقةياة والتقاد  فاي وساائل ااتصاال وثاورة االنتروةااي والتحادياي النبار  التااي 

تحاي العةااوين الرئيساية  توا ، هذا الةمط من التعلي  في تال  سريا التاير ويمنن إي از تلم النروض
الثيث وهى الميئمة أة رسالة التعلي  العالي ودور  وم ام، وبرام ، ومضامية، وةظ  توصيل، وناذلم 
المسااائل المتعلقااة بالمساااواة والمحاساابة والتموياال مااا التأنيااد تلااى مسااألة الحريااة األناديميااة واسااتقيل 

الرئيسااية فااي التعلااي  ال ااامعي والتاادويل تعةااى  ال امعااة وال ااودة التااي تسااتار  ناال الوظااائف واألةاااطة
 الطبيعة الدولية التاابنية لةظ  التعلي  ال امعي في العرا .

 لذلم باي من الضرورة تطاوير مةظوماة التعلاي  ال اامعي لموا  اة التحادياي والتاياراي الطار ياة
لمعطياااي الواقااا وقاادرت ا والداطليااة وتنعياال أساالوا وديةامينيااة اإلدارة ال امعيااة بمااا يضاامن اساات ابت ا 

موا  ة تحدياي المساتقبل، " فااإلدارة هاي العةصار الةااط فاي نال تمال والمصاا الحقيقاي الاذة  تلي
أن يثااا  بااا، أة ةظاااا  بمصاااادر  الباااارية والمادياااة ، وهاااي الطاقاااة المحرناااة للعمااال بنااال تةاصااار   ي اااا

علي  العاالي هاو حلقاة أساسااية ةتائ ا، بدر اة تالياة ماان الننااية فاي مطتلاف الظاروف ، لااذا فاالت لتحقيا 
تيقاااي وتناااتيي متبادلااة، وتااانل  ماان مةظوماااي الم تمااا التااي تتااأثر ببعضاا ا الاابعض ماان طاايل

ترتاااا تلي اااا ةتاااائ  وآثاااارعا مبااااارة  متطلبااااي م تماااا المعرفاااة تحااادي اي توا ااا، مؤسسااااي التعلاااي  العاااالي
السالطة والقاوة ، ولا  يعاد  وتواملوبعيدة المد  في آن واحد، حيث أصبحي المعرفة من أبرز مظاهر 



9 

 

م ااديعا للاادول والم تمعاااي ت اهاال هااذ  الحقيقااة أو التااأطر فااي أطااذها بالحساابانك فالاادول التااي لاا  تاادرم 
بعااد أن المعرفااة هااي العاماال األنثاار أهميااة لبةاااي القاادراي وليةتقااال ماان التطلااف إلااي التطااور، ساات د 

 ة ا.ةنس ا تلي هامش التحواي، بل والمتضرر األنبر م

ا دي السةواي الماضاية طناراي متيحقاة فاي تنةولو ياا وساائل ااتصاال، وتاياري مع اا قادراي    
األفراد تلى التعامل ما هذ  التنةولو ياا ةحاو المزياد مان السا ولة واليسار، بحياث لا  يعاد اساتطدا  هاذ  

م ااااارات   التنةولو يااااا حنااااراع تلااااى المطتصااااين باااال أصااااب  متاحاااااع لمعظاااا  األاااااطاص تلااااى اطااااتيف 
ومستويات   العلمية، وانل الاباا الةسابة النبار  فاي سا ولة التعامال ماا التنةولو ياا الحديثاة واألنثار 
تناااتيع مع ااا، بحناا  القاادر األنباار الااذة يتقباال فياا، الاااباا ت ربااة أة ااايي  ديااد مقارةااة مااا األ يااال 

التواصل ما أقراة   فاي مطتلاف األنبر سةاع، فضيع تما قدمت، وسائل ااتصال الحديثة من س ولة في 
بقاع العال  بنضل توفر هذ  الوسائل بين أيدة ةسبة نبيرة من الاباا بسابا رطاص أساعارها الةسابي، 
فأصااب  ماان الطبيعااي أن يحظااى الااااا فااي مقتباال تماار  ب اااتف ةقااال و  اااز حاسااوا، و يرهااا مااان 

 . ا تماتية معيةةوسائل التنةولو يا الحديثة التي ناةي حنراع فيما مضى تلى فئاي 

ياادور الحااديث اآلن فااي العااال  نلاا، تاان مااة   للتايياار الم تمعااي الاااامل، فااي بدايااة القاارن الحااادة 
والعاااارين، واباااد لةاااا أن ةؤناااد أن التاييااار م موتاااة أفعاااال إرادياااة، ويةبااااي أن يااات  وفااا  تصاااور محااادد 

قامتاا،، وماان هةااا يصاا  القااول أن الت ايياار ال زئااي أو العاااوائي، لةمااوذج الم تمااا الااذة ةريااد تأسيساا، وا 
وةعةي باذلم هاذا الاذة يات  بايار ططاة محاددة، وفاي  يااا صاورة ةموذ ياة لم تماا ةرياد إقامتا،، لايس 

 تاييراع بالمعةي الحقيقي للنلمة. 

وهةا يثور سؤال م  : من أين ةستل   ةموذج الم تما الذة ةريد إقامت،  وال اواا أةا، اباد لةاا أن      
ةضااا أيااديةا تلااي التطااور العااالمي المتسااارع، والااذة تظ اار أباارز قساامات، فااي م ااال تأساايس مااا يطلاا  

ذا نةااا رنزةااا ماان قباال تلااى أن هةااام معااايير تالميااة لقياااس ا لتقااد ، وأن هااذ  تلياا، "م تمااا المعرفااة" وا 
المعاااايير يةبااااي أن تراااادةا فاااي تملياااة التاييااار الااااامل التاااي ةر وهاااا، فاااي اااام أةااا، يترافااا  ماااا هاااذ  

،  2001الساااايد ياسااااين، )المعاااايير، تتبلااااور ةمااااوذج ا تمااااتي  ديااااد، هااااو م تمااااا المعلومااااي النااااوةي
 (. 10ص

من ااو   دياد تان اإلةسااان وأفضاى م تماا المعلومااي بنضاال التطاور العلماي والتقةااي إلاي طلا         
وتحديد هويت، مناةاع وةااطاع، ل  يعد اإلةسان حسبما نان في المن و  السائد مواطةاع ي رة تعرين، داطل 
ةمااا أصااب  اإلةسااان  حاادود بلااد ، حيااث ةااااط، و سااد  متيزمااان داطاال الحاادود ال ارافيااة الطبيعيااة، وا 

تصااال ) القماار الصااةاتي أو النمبيااوتر أو فعاليااة ذهةيااة ةااايطة داطاال وطااارج الحاادود تباار أ  اازة اا
الااابنة الدوليااة النضااائية أو البريااد اإللنتروةااي ( إةاا، مو ااود هةااا وهةااام وفااي ناال منااان فاااتيع ةااايطاع. 

، وظ ااار اآلن ماااواطن النضااااي   citizenل اااذا يااار  الااابعض أةااا، قاااد اةت اااى تصااار ماااواطن المديةاااة 
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، وو اود  حاي ةاايط تبار طاار   netizenسامي اإللنتروةاي أو ماواطن اابنة ااتصاال النضاائية، وي
وهااذ  نلماة  دياادة مرنبااة ماان صاادر   infobanااتصاال السااريعة للمعلوماااي، والتااي يسامي ا الاابعض 

نلمااة معلوماااي قريةااة نلمااة ألماةيااة وتعةااي الطرياا  السااريا وهنااذا ةاااأي مصااطلحاي  دياادة إقتضاات ا 
 التطوراي العلمية والتقةية في م تما المعلوماي.

 مطتلاف فاي الننارة اإلةتااج وتضااتف الضاط  ااةن اار ذلام فاي المعلومااي ثاورة وتتمثال       
تاحت اا المتدفقاة، المعلومااي فايض تلاى ممنةاة سيطرة أقصى تحقي  إلى الحا ة وظ ور الم ااي  وا 
 وبارام  أسااليا استطدا  طري  تن   د، وبأقل وقي أسرع في القراراي وصاةعي والباحثين للم تمين
 لمساةدة ااتصال تقةية واستطدا  النمبيوتر تلى األولى بالدر ة المعلوماي، تعتمد تةظي  في معاصرة
 (.  82، ص  2007 العي ، تباس باير)المعلوماي مؤسساي

إن هاااذ  الظااااهرة ططيااارة  ااادعاك ذلااام ألن المعلومااااي التاااي يحصااال تلي اااا الطالاااا ال اااامعي مااان      
اإلةترةي هي "معلوماي سريعة واةتقائية و ير مو  ة و ير نافية، قد تسااتد الباحاث فاي إااارت ا إلاى 

إلااى  نثياار ماان المعلوماااي والاادااي، لنة ااا فااي تلطيصااات ا ا تنااي بااالارض المطلااوا. وتبقااى العااودة
النتاا أمرعا أساسيعا ا يمنن ااستاةاي تة،. بعض  واةا القصاور فاي ااتتمااد تلاى اابنة اإلةترةاي 
بوصاان ا مصاادرعا ماان مصااادر المعرفااة، ويمناان إي اااز مااا ذناار  الناتااا ماان  واةااا القصااور فااي الةقاااط 

 (:  179، ص2003محمد أحمد الططيا، )اآلتية

المو ااودة فااي اإلةترةااي ةظاارعا لنوة ااا محياارة ومبعثاارة و يااار ةقااص التةظااي  المةطقااي فااي المعلوماااي  -
 مرتبة مةطقيعا بطيف المعلوماي المنتوبة أو المطبوتة.

تااااتي البحاااث فاااي اإلةترةاااي فاااي موضاااوتاي متنرقاااة مماااا ياااؤدة إلاااى تاااد  الترنياااز تلاااى الموضاااوع  -
 المراد، وهذا يؤدة إلى تبديد وقي الباحث.

عااارض مااا معتقداتاا، الديةيااة وثقافتاا،ك وذلاام يمثاال ططااورة نبياارة تثااور الباحااث تلااى معلوماااي قااد تت -
 تلى فئة الاباا.

تد  و ود   اي قاةوةية محاددة تحنا  المعلومااي تلاى الاابنة، مماا ياؤدة إلاى تعارض المعلومااي  -
 والمواقا ليطترا  والضياع، وأن تنون فريسة في أيدة   اي ططرة أو تابثة.

الااااابنة، وتاااااتت ا بااااين معلوماااااي دتائيااااة وثقافيااااة واقتصااااادية اطااااتيط المعلوماااااي تلااااى صاااانحاي  -
 وتعليمية. وبالتالي إمناةية تاتيي ترنيز الباحث وضياع هدف، المقصود.

إن ااساااتنادة مماااا تقدمااا، اااابنة اإلةترةاااي مااان معااااارف وفوائاااد أمااار م ااا  وضااارورة لنااال باحااااث      
ماي األطر  نالمنتباي ال امعية ينقد معاصر، ولنن اانتناي باإلةترةي تن البحث في مصادر المعلو 

 الباحثين فوائد وميزاي ا ي دوة ا في اإلةترةي.
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 وهةام تدة ميزاي للمنتباي ال امعية ا تتوفر في ابنة اإلةترةي، هذ  الميزاي هي:

 و ود مصادر معلوماي مثل الرسائل ال امعية، والدورياي العلمية، وقواتد البياةاي و يرها. -

 اي ااطيع الحر تلى مصادر المعلوماي.م اةية طدم -

 ااةتناع بطدمة ااستعارة وااطيع الطار ي في مصادر المنتبة ال امعية. -

مساتدة العاملين في المنتبة ال امعية الباحثين في الوصول إلى مصادر معلوماي ذاي قيمة تالية  -
 للباحث.

احاث مان  ااو البحاث العلمااي ال ااد فااي ويمنان أن يضااف إلااى ماا سااب  مان ميازاي مااا يااعر باا، الب -
 (. 39، ص2001اريف نامل ااهين، )المنتبة بطيف البحث في اإلةترةي

 : االستهتاجات والتوصياترابعالمبحث ال

 االستهتاجات:-أ

اس ا  ثورة المعلوماي وتنةولو يا ااتصااي الحديثة فاي طدماة قضاايا التعلاي  والبحاث العلماي فاي  -1
 ال امعاي العراقية.

 تطوير ااةظمة التعليمية واساليا التدريس، وتحسين ةوتية التعلي  . -2
 اارتقاي بالبحث العلمي وأساليب،، ومروةة ةظا  التعلي .  -3
 إتداد بيئة تعليمية تناتلية، وتقد المؤتمراي والةدواي العلمية التناتلية .  -4
ي تعزياز التمناين وفارص دطول تنةولو يا ااتصااي والمعلوماي في ال امعااي العراقياة سيسا   فا -5

 التةمية اا تماتية في الم تما العراقي.
 التوصيات: -ب

نتسااااب ا وةقل اااا إلاااى  مياااا المساااتوياي، أة ةقااال -1 التأنياااد تلاااى دور ال امعاااة فاااي تناااوين المعرفاااة وا 
 المعرفة بالم تما الطار ي  ير ال امعي بواسطة الطالا ال امعي المتعل  المثقف والمثقول بالمعرفة. 

تلااى ال امعاااة تقاااا مساااؤولية ةااار المعرفاااة طاااارج  ااادران ال امعااة وذلااام باااارض إحاااداث تايياااراي  -2
ساالونية وتةمويااة فااي البيئااة المحيطااة بال امعااة ووحاادات ا اإلةتا يااة واا تماتيااة المطتلنااة ألة ااا ةااااط 

 وةظا  تعليمي مو ، إلى  ير طيا ال امعة.

ولو يا المعلوماي الذة يعتبر دات  أساسي ل ةاطة تلى ال امعة القيا  بماروع تطوير ةظ  وتنة -3
ال امة إلتما  تمال ال امعااي مان ةاحياة البحاث العلماي والتادريس والتعلاي ، وي ات  هاذا المااروع بتةنياذ 
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بةياااة تحتياااة لتنةولو ياااة وأةظماااة معلومااااي فعالاااة إلتاحاااة النااارص للوصاااول إلاااى المعلومااااي والمصاااادر 
 .التنةولو ية ذاي ال ودة العالية

تاحااة المنتبااة الرقميااة إضااافة إلااى إتااداد مةصااة  -4 ربااط ال امعاااي بالااابنة العالميااة للبحااث العلمااي وا 
لبااارام  التعلاااي  اإللنتروةاااي لاااارض للوصاااول لة ااااح نبيااار وتحقيااا  تحسااان ملحاااوظ فاااي البةياااة التحتياااة 

  المعلوماتية في مؤسساي التعلي  العالي. 

ي العلميااة ااطاار  أمااا  الم تمااين ب ااذا الم ااال والم تمااا التأنيااد تلااى التاازا  ال امعاااي والمؤسسااا -5
أيضاع بتأهيل األفراد ورفا ننايت   لتطري   يل قادر تلى تحمل المسؤولية في ظال هاذا التقاد  الرهياا 

 الما ود تالمياع، وذلم للمساهمة في بةاي م تما معرفي قوة.

تحمال فاي طيات اا العدياد مان ا ، تحدياي التعلي  العالي وال امعاي نمؤسساي العليا تو  خاتمة البحث:
المانيي والقوة المعوقة،  وأصاب  التعلاي  واحاداع مان أها  وساائل موا  اة ماانيي تاياراي وتحادياي 

اا متزاياداع حياث تعتبار  المستقبل فأصبحي تملية تطوير  بنل مراحل، قضي، نبرة ي ا أن تاولي اهتمامع
التااي تسا   فاي إتااداد الناوادر البااارية المتطصصاة لبةاااي المراحال  مرحلاة التعلاي  ال ااامعي والعاالي ماان

تناارض تليةااا ضاارورة القيااا  ب  ااود بةاااي  للتالااا والتقااد  ، ممااا  الم تمااا ووضااع، تلااي طرياا  التطااور
 تلم التحدياي وا  راي تاييراي  ذرية تسعي إلي تأهيل   للقيا  بالدور المةتظر مة،.   ىتل

اا  إن مانيي التعلي  العالي في العرا   واقاا الم تماا وآفاا  التطاوير موضاوع اقاي وييقاي اهتمامع
ا يادور حاول تحادياي القارن الحاادة والعاارين نماا لاو ناان  بالاعا من نافة التطصصاي، والحديث أيضع
القااارن العاااارين طاااالي مااان أة تحااادياي فناااي القااارن الحاااادة العاااارين تاااذنر أةااا، ناةاااي هةاااام تحااادياي 

را  بتحاااارر سياسااااي واقتصااااادة وم اةيااااة التعلااااي  والماااادارس وناةااااي هةااااام اة ااااازاي حيااااث حظااااي العاااا
الحنوميااة وال امعاااي باتتبارهااا حاا  لناال مااواطن فلاا  تناان معادلااة التعلااي  يمثاال هااذا الناا  ويمثاال هااذا 
النينيااة التااي تااةع  ب ااا اآلن فااي الواقااا ف ةااام طبااراي انتساابةاها وتعلمةااا مة ااا وناةااي هةااام متايااراي 

ا ترةااا هاااذ  المرحلااة التااي ةعتبرهاااا بمثابااة قاتاادة ليةطاااي  إلااى القااارن و  ةاهااا ب ااد وبصاااراحة وفعااي 
الراهن وتلعا ال امعة دور رئيسي في إمداد البيد بالقو  البارية ذاي العقول والم ااراي المطتلناة فاي 
اااتى الم ااااي وليسااي الحريااة األناديميااة ساالعة تباااع وتاااترة باال يؤنااد احترام ااا ااسااتاذة والطاايا 

لاون ااعلة العلا  الحقيقياة وهاذا ناالنثير مان األتبااي تلاى ال امعاة لتناون أنثار وتيعاا بالةسابة الذين يحم
لحا اي الم تما ف ي التي تقو  بالبحاث العلماي وتةقال الثقافااي وتةماي المواهاا وتعمال تلاى تحساين 

دية المساااتو  ويةبااااي تلاااى الحنومااااي أن تعااارف أن ال امعاااة تقاااو  بمساااؤوليات ا اا تماتياااة وااقتصاااا
والسياسية والثقافية مما يؤدة إلى زيادة تطوير مستو  الم تما في الادول الةامياة وتطاري  ناوادر قاادرة 

 تلى العطاي.
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