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   أستاذ مشارك بقسم العمارة وعلوم البناءـ  نوبي محمد حسن. د
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  ملخص
دأت تتلخص أھم التأثیرات الحالیة والمتوقعة للثورة الرقمیة التي سادت الحقبة األخیرة من القرن العشرین وب

نطق وتكوین والعشرین، في تغییر كیان المجتمع وانسحاب مجمل لم الحاديدایات القرن تطوراتھا المذھلة مع ب
، یمكن أن جتمع آخرإحالل منطق جدید وكیان مختلف لمصر السابق، وعة الذي ساد في العجتمع عصر الصنام

  ".المجتمع الرقمي"نسمیھ 
ونظرًا لقدرة الثورة الرقمیة على تحویل كافة المعلومات والبیانات إلى معلومات رقمیة، یسھل التعامل معھا 

شكل كبیر في كل األنشطة بأوجھ جدیدة مختلفة عما سبق، فقد سادت تأثیراتھا كافة أوجھ الحیاة، وأثرت ب
فاقت تأثیراتھا كل ما ھو متوقع، بل وقد . من تجھیزات وفراغات وغیرھاالحیاتیة وما تتطلبھ ھذه األنشطة 

  . أصبحت ھناك قفزات حضاریة تھز كیان المجتمع من آن آلخر
 على البیئاتة قمیالمتوقعة للثورة الرالحالیة وثیرات وتأتي أھمیة ھذا البحث في أنھ یسلط الضوء على التأ

في المستقبل القریب، حتى یتنبھ واضعي سیاسات التعلیم ومخططي الخدمات والشباب التعلیمیة لألطفال 
  .في االعتبار حال وضع االستراتیجیات الالزمةذلك بحیث یؤخذ  ،إلى ھذه التغییراتوالشباب التعلیمیة لألطفال 

مستقبلیة حالیة وي نظرة ، الذي یبننھج التحلیلي االستشرافيمعلى الولتحقیق أھداف الدراسة فإن البحث یعتمد 
، من خالل دراسة الواقع وما یحدث ھذه األیام وما ھو متوقع والشباب التعلیمیة لألطفال لمنظومة البیئات

  . الحدوث في المستقبل القریب
ثورة الرقمیة وتأثیراتھا أجزاء؛ یتناول الجزء األول خلفیة مختصرة عن ال ولھذا فإن البحث ینقسم إلى خمسة

أھداف البحث ومنھج إشكالیة الدراسة وبینما یتناول الجزء الثاني . والشباب ألطفالیة لتعلیمال بیئاتالعلى 
ھما؛ األنشطة التعلیمیة الرقمیة كسمة في  بعدینالتي تم وضعھا في  دراسةالأما الجزء الثالث فیقدم . الدراسة

وفي الجزء الرابع . أنماط جدیدة في عصر الثورة الرقمیةكلتعلیمیة الرقمیة البیئات او عصر الثورة الرقمیة،
ھذه الدراسة وتأتي خالصة . تأتي النتائج العامة ومناقشة لمنظومة البیئات التعلیمیة في عصر الثورة الرقمیة

  .واألخیر لتوصیات المقترحة في الجزء الخامسوا

Abstract
The major unavoidable impact of the digital revolution that has dominated 
the last decade of the XXth Century and that continues into the XXIst

century can be traced to the dissolution of the reason-oriented society 
that has dominated the industrial age, and its substitution by a new type 
of rationality and society that together characterize what may be qualified 
as "Digital Society". Given the power of the digital revolution to convert all 
data and information into digital information, the influence of the latter 
has been boundless and has affected all life activities. In fact, the digital 
age has affected all aspects of life beyond expectations and accounts for 
leaps of progress that have recently characterized human society. 
The importance of the present research derives from the way it hopes to 
highlight the currently expected impact of the digital revolution on the 
educational environment of children and youth in the near future, a fact 
that needs to be taken into account by policy-makers in the field of 
education and any planning of educational services for children or 
educational strategies. The present research is based upon an analytical 
methodology that departs from the status quo of the educational systems 
made available to children and youth, and anticipates the near future from 
the perspective of the present – the digital revolution and its impact. 
My paper consists of five parts. The first part provides a brief account on 
the digital revolution and the educational environment of children and 
youth. The second part deals with the purposes of the present research 
and its proposed methodology. The third part presents the two major 
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issues under study: (i) digital educational systems as a token of the age of 
the digital revolution; (ii) the digital educational environments as new 
patterns, specific to the age of the digital revolution. The fourth part 
discusses the general results and the educational systems generated by 
the digital revolution. The final part consists of some recommendations to 
the Summit. 

  الثورة الرقمیة، والبیئات التعلیمیة: المقدمة -١
نحاول في ھذا الجزء من البحث إلقاء الضوء على أھم ما یمیز الثورة الرقمیة، وبیان مختصر لتأثیراتھا 

تأثیرھا على البیئات التعلیمیة، بوصفھا واحدة من أھم البیئات التي ومن ثم المختلفة على جوانب الحیاة، و
ة الرقمیة علیھا، بل وكما یتوقع خبراء المستقبلیات أن یكتنفھا تغییرات جمة أكثر وضوحًا وضح تأثیر الثور

  .وشموًال في المستقبل القریب
  نبذة عن الثورة الرقمیة : المبحث األول ١-١

فترة ، إال أن ]١[Howard Aiken م على ید ھاورد آیكن١٩٤٢لي قد بدأت منذ عام رغم أن ثورة الحاسب اآل
فترة التسعینیات بما ھو أكثر، حیث  بینما جاءتتطورات ھائلة في مجال الحاسب اآللي،  قد حملت یاتالثمانین

عبر خطوط نقل المعلومات بجانب إمكانیة في مجال االتصاالت  ًاكبیر ًاصاحب التطور في مجال الحاسب تطور
وھو ما یتوقع لھ ، "لرقمیةالثورة ا"وھو ما عرف باسم ، Internet "اإلنترنت" شبكة المعلومات الدولیة

طریق المعلومات فائق  ( "المعلوماتیة"اسم والعشرین فیما یعرف ب الحاديالتعاظم بشكل كبیر في القرن 
  ).   ]٢[السرعة

فلم یحدث تغییر كبیر في البنیة ، معرفیة تتضاعف فیھا المعلومات بشكل مذھل وتتمیز الثورة الرقمیة بأنھا ثورة
، امًا لمضاعفة معارفھ التكنولوجیةع ١٧٥٠قد احتاج اإلنسان إلى فلعالم مثلما یحدث الیوم، الحركیة والتطوریة ل

عامًا تضاعفت مرة أخرى علوم البشر، ثم مرة أخرى خالل خمسین  ١٥٠بعدھا أخذت القفزات تتسارع، ففي 
وسوعة ، وقد قدرت م]٣[م١٩٨٠ – ١٩٦٠عامًا، ھذه الخبرة البشریة تضاعفت مرة خامسة بین عامي 

سنة، وأن  ١٢أن المعلومات العلمیة العامة تتضاعف كل  Encyclopedia of the Futureالمستقبل 
یعنى أن ما كان یقتضي آالف السنین من التطور  امم ،]٤[ةالمعلومات العامة تتضاعف كل سنتین ونصف السن

  .]٥[أصبح یتم خالل عقد واحد وربما أقل
للثورة الرقمیة، نجد أھمھا وأقربھا لخدمة ھدف ھذا البحث ھو تعریف  وجد مفاھیم كثیرةتوبشكل عام فإنھ 

كل أشكال المعلومات یمكن أن تصبح رقمیة؛ النصوص، والرسومات، والصور الساكنة " :بأن الثورة الرقمیة
 – الكمبیوتر(وتلك المعلومات یتم انتقالھا خالل الشبكة بواسطة أجھزة إلكترونیة وسیطة . والمتحركة، والصوت

، تمامًا كما یتم انتقال رسالة تقلیدیة بمظروف خالل عدة مكاتب للبرید، حتى تستقبل في النھایة بنقطة )الھاتف
والتي یمكن من  بین نقاط عدیدة، لقد فتحت الثورة الرقمیة إمكانیة تحقیق الشبكات الحالیة لالتصاالت. معینة

  .]٦"[دالمستمرة في التزاید المطرخاللھا تخزین وتوزیع كم ھائل من المعلومات الرقمیة 
  تأثیر الثورة الرقمیة على البیئات التعلیمیة: المبحث الثاني ٢-١

الكثیر من  یة، فقد ساعد ھذا على ظھورحیاتالنشطة األألن ھذه الثورة قد بدأ تأثیرھا یتضح في كافة 
الرقمي، والمباني التجاریة  بنىوالم ،الذكي بنىالم ؛التي تعبر عن أوجھ الحیاة الجدیدة مثل المصطلحات

والبنك من المنزل، ن بعد، عالتعلم ن بعد، وعبعد، والطب  نعوالعمل والترفیھ االفتراضي، االفتراضیة، 
  ). ١(وغیرھا، الجدول رقم 

یة من أھم البیئات التي تأثرت بھذه الثورة، حیث دخلت الثورة الرقمیة بیئة التعلیم من تعلیمكانت البیئة المن ھنا 
تحسین لخصائصھا بین وقد تنوعت أوجھ ھذا التأثیر ما بین تطویر تقني لھذه البیئات و. وسع أبوابھاأ

  .ووظائفھا
  

  )الباحث: المصدر(جوانب من إمكانات اإلنترنت والتحوالت المصاحبة لھا ) ١(جدول رقم 
  

  التحوالت المتوقعة  إمكانات الشبكة  النشاط الحیاتي
تیة في المنزل إدارة األنشطة الحیا  السكن

  .إلكترونیًا
تحول المسكن من المسكن التقلیدي إلى المسكن 

  .المعلوماتي
ربط مواقع اإلنتاج بمواقع الطلب   التسوق

  .على السلع
تحول المتاجر من المتاجر التقلیدیة إلى المتاجر 

  ).التسوق المنزلي(المعلوماتیة 
ربط الموظف بمكان عملھ حیثما   العمل

  .كان وفى أي وقت
تحول أماكن العمل من األماكن التقلیدیة إلى 

، التجھیزات )بعد نعالعمل (المواقع االفتراضیة 
  .الذكیة
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نشر وتسویق المادة العلمیة من   التعلم
  .أي مكان وإلى أي مكان

تحول أماكن التعلم من األماكن التقلیدیة إلى 
، التجھیزات )بعد نعالتعلم (المواقع االفتراضیة 

  .الذكیة
تحقیق الواقع التخیلي ودخولھ   رفیھالت

  .بشكل واضح في مجال الترفیھ
تحول الترفیھ من الترفیھ التقلیدي إلى الترفیھ 

  .االفتراضي
  

المدارس والجامعات، ویتطلب األمر  يعلى إنشاء أماكن للتعلیم تتمثل ف يیعتمد أسلوب وطبیعة التعلم التقلید
محدد  يوزمان يفإن الحضور ھنا مكانومن ثم مواعید محددة،  يذھاب الطالب واألستاذ إلى مقر الدراسة ف

القائم على  يكما أن االتصال والتفاعل بین األستاذ والطالب یكون وجھًا لوجھ ویحدث التفاعل الحقیق. سلفًا
تحقیق األھداف منھ وھو نقل المعارف من  ي، مما یجعل الموقف أكثر تأثیرًا فيالموقف التعلیم ياالندماج ف

  .ستاذ إلى الطالب عبر الوسائط التقلیدیة المتاحةاأل
عملیة التعلیم، فإن  ياالعتماد على المعلوماتیة والوسائط المرئیة والمسموعة التفاعلیة ف نتائجأما عن أھم 

مكان، وھو  يأ يالمنزل أو ف يالطالب سیتمكن من الحصول على البرامج التعلیمیة وأداء االمتحانات بینما ھو ف
ن بعد، وھو ما یتوقع لھ أن یؤدى إلى تغییر النظرة الحالیة إلى أماكن التعلم ومكوناتھا عف بالتعلم ما یعر

ومن ثم . ، والجامعات بال مدرجات]٧[ومكوناتھ التقلیدیة، فستكون المدارس بال أسوار يوطبیعة الموقف التعلیم
تصال والتفاعل سیتحول من التزامن عن ، كما أن االال مكاني إلى حضور يفإن الحضور سیتغیر من حضور مكان

  .ن بعد أو الال تزامنعقرب إلى التزامن 
بعض  يالمستقبل أو قد ال یحدث، وإنما ھو قد حدث بالفعل حیث یوجد حالیًا ف يسیحدث ف يلیس باألمر الذ وھذا

أو ھیئات  الدول ما یسمى بالمدارس االفتراضیة والجامعات االفتراضیة، وھى مدارس وجامعات بدون مبان
  ].٨[تدریس ولكنھا تعمل من خالل اإلنترنت

  ، وأھداف الدراسة، ومنھج البحثیةشكالیة البحثاإل: التمھید -٢
  الثورة الرقمیة والعمارة والبیئات التعلیمیة: اإلشكالیة البحثیة ١-٢

  :تتمثل اإلشكالیة البحثیة لھذه الدراسة في بعدین رئیسیین، ھما
  ورة الرقمیة والعمارة، تسارع مذھل وتأثیرات جمةالث: البعد األول ١-١-٢

العالقة بین العمارة والحیاة عالقة وثیقة، فالعمارة ھي المحتوى المادي الذي یحوي األنشطة الحیاتیة لإلنسان، 
 فإن أي تغیر في األنشطة الحیاتیة سواء في عددھا أو نوعھا أو طریقة أدائھا یتبعھ بالضرورة تغیر ومن ھنا
  .ي العمارة والتي تمثل ھنا البیئة التي تحوي ھذه األنشطةفجذرّي 

االعتماد على  حیث من ھاالطبیعة التي تكتنف ذ أنإ، الثورة الرقمیة ثورة یصعب السیطرة علیھاویمكن القول بأن 
تحویل أي معلومات وأي نشاط أو تعامالت إلى أرقام یسھل نقلھا والتعامل معھا، یجعل من الصعب التحكم في 

والعشرین لن  الحاديأن القوة في القرن ": "الفین توفلر"یرى  .ذه الثورة أو في تحدید أو حجب تطورھاھ
  .]٩"[Knowledgeتكون في المعاییر االقتصادیة أو العسكریة، ولكنھا تكمن في المعرفة 

ون على نفس الوتیرة تبعھا نفس الدرجة من التطور، بل وتكتومع التطور الكبیر في الثورة الرقمیة فإن العمارة 
  .من التسارع المذھل

  الثورة الرقمیة والبیئات التعلیمیة، نحو دراسات متخصصة: البعد الثاني ٢-١-٢
حیث أن موضوع الثورة الرقمیة من المجاالت البحثیة الحدیثة في مجالي العمارة والعمران، بسبب حداثة 

، فإن ھناك الكثیر من الدراسات التي تفرض ]١٠[الثالث التطورات المذھلة التي صاحبتھا والتي لم تتجاوز العقد
نفسھا على الباحثین في ھذا المجال، بل ونحتاج إلى دراسات متنوعة ما بین الدراسات العامة التي تتناول 

بجانب الدراسات المتخصصة التي تتناول ظاھرة واحدة أو نقطة بحثیة واحدة بقصد معرفة  ،مجموعة ظواھر
، أو )وظیفي، وإنشائي، وتشكیلي(حدثتھا الثورة الرقمیة على المباني في أبعادھا الثالثة التأثیرات التي أ

  .التأثیرات المتوقعة في المستقبل من خالل ما یحدث في مجاالت الحیاة التي تحیط بنا
لتأثیرات لذا فإن البعد الثاني إلشكالیة الدراسة في ھذا البحث یھدف إلى إجراء دراسة في محاولة التعرف على ا

  .التي حدثت في البیئات التعلیمیة وتلك المتوقع حدوثھا في المستقبل بسبب تطبیقات الثورة الرقمیة
بسبب كونھا تؤثر في عقول أبنائنا كما أثرت  ،وألن بیئة التعلیم من أھم البیئات التي یمكن التوجھ نحو دراستھا

 اتبین الثورة الرقمیة والبیئ ما كل رئیسي في العالقةفي عقولنا، من ھنا كانت فكرة ھذه الورقة التي تبحث بش
  .ةتعلیمیال
  أھداف الدراسة ٢-٢

  :تھدف الدراسة إلى ما یلي
معرفة األنماط المختلفة ومن ثم . التعرف على التأثیرات التي أحدثتھا الثورة الرقمیة في البیئات التعلیمیة -١

  .للبیئات التعلیمیة في ظل الثورة الرقمیة
ف عما یتوقع أن تحدثھ الثورة الرقمیة من تغییرات في مكونات وآلیات التعلیم في المستقبل، نتیجة الكش -٢
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  .تعاظم الثورة الرقمیة وتطور إمكاناتھا
  منھج البحث ٣-٢

لتحقیق أھداف الدراسة فإن البحث یعتمد على المنھج التحلیلي االستشرافي، الذي یبني نظرة حالیة ومستقبلیة 
ئات التعلیمیة لألطفال والشباب، من خالل دراسة الواقع وما یحدث ھذه األیام وما ھو متوقع لمنظومة البی

  . الحدوث في المستقبل القریب
  نموذج للبیئات التعلیمیة في المستقبل ،البیئات التعلیمیة الرقمیة: الدراسة -٣

یة انطلقت من أسس واقعیة رؤیة استشرافبناء على ین تم صیاغتھما تقوم ھذه الدراسة على بعدین رئیسی
وضوح لتأثیرات جمة  ما تبعھ منأصبحنا نعایشھ من تطورات كبیرة في عصر الثورة الرقمیة، وتستقرئ ما 

والبیئات التي تدور فیھا  أنواع المباني مختلف على العمارة فيومن ثم أثرت بھا على مختلف جوانب الحیاة، 
  .قعات مستقبلیةاألنشطة المختلفة، بجانب ما یكتنفھا من تو

  في عصر الثورة الرقمیةالبیئات التعلیمیة سمة  ،األنشطة التعلیمیة الرقمیة: األول لبعدا ١- ٣
تتمیز البیئات التعلیمیة الرقمیة بأن األنشطة التعلیمیة التي تقام فیھا تكون بشكل رقمي، كما أن الوسائل 

جذریًا عن األنشطة التعلیمیة التقلیدیة التي لم تعتمد وھي بذلك تختلف  .التعلیمیة المستخدمة تكون أیضًا رقمیة
  .البعد الرقمي كمؤثر فیھا

  یة الرقمیةتعلیملاألنشطة ا ١-١-٣
تنقسم األنشطة المدرسیة إلى شقین؛ أولھما إداري والثاني تعلیمي، ویمكن عمل برامج رقمیة لكي تتحول ھذه 

  :مثلة على ذلكاألنشطة من أنشطة تقلیدیة إلى أنشطة رقمیة، ومن األ
مشاھدتھا من مكن للطالب تففي ھذه الحالة یمكن تحویل المحاضرات إلى رقمیة لی :نظام المحاضرات الرقمیة -

وعند سیادة طریق المعلومات فائق السرعة فسیصبح باإلمكان تحویل . من المنزل أو أي مكان ووقتما یشاء
ت وبشكل حي ویمكن للطالب المشاركة فیھا بسھولة المحاضرات إلى محاضرات تفاعلیة تنقل بواسطة الكامیرا

الدروس غیر أن ھذا یمكن أن یصلح في حالة الدروس النظریة أما في حالة . والمشاركة في المناقشات أیضًا
. ، وإن ھذا بالنظرة الحالیة، وربما یحمل المستقبل مفاجآت في ھذا األمرن بعدعالعملیة فقد یصعب تلقیھا 

 Electronic Credit" الساعات اإللكترونیة المعتمدة"كن أن یتحول نظام الدراسة إلى وبشكل عام من المم
Hours في المقررات التعلیمیة  محاضرات رقمیة في بعض) ١(ویوضح الشكل رقم  .بدًال من النظام الحالي

  .جامعة أسیوط بمصر
اإلجابة على األسئلة  على إثره من لبلطاامكن تیو ،حیث یتحول االختبار إلى رقمي :نظام االختبارات الرقمیة -

  . من خالل الشبكة الرقمیة
فسوف تحل الكتب اإللكترونیة محل الكتب الورقیة، ویمكن للطالب الحصول على المعلومات  :المكتبة الرقمیة -

  . بسھولة من خالل اإلنترنت في ھذه الحالة
على أیة المدرسة أو أولیاء األمور ل إدارة عن طریق سھولة حصو :نظام الحضور واالنصراف الرقمي -

، نموذج برنامج )٢(ویوضح الشكل رقم  .معلومات خاصة باألبناء وكذا متابعة كشوف الدرجات بشكل یومي
  .مدرسة من ھذا النوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

محاضرات رقمیة على شبكة ). ١(الشكل رقم 
امعة مقررات التعلیمیة في جالاإلنترنت في بعض 

  ]١١[أسیوط بمصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برنامج رقمي لمتابعة الطالب على ). ٢(الشكل رقم 
  شبكة اإلنترنت 

  ]١٢[الدخول على البرنامج من جانب ولي أمر الطالب
  

إن مثل ھذه البرامج من شأنھا أن تعالج المشكالت التي تتعلق باالنقطاع عن الدراسة وحاالت الغیاب الكثیرة 
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ینیون "المتوسطة، بمدینة " كریستوفر كولمبوس" لبعض الطالب، ومن خالل تجربة أجریت على مدرسة
بوالیة نیوجریسي، حیث تم ربط أجھزة كمبیوتر في بعض فصول الدراسة بمنازل المدرسین وكذا أولیاء " سیتي

أمور الطالب، وتم على إثر ذلك االتصال التفاعلي بین أولیاء األمور والمدرسین وإدارة المدرسة، وكان من أھم 
ربة أن أصبحت معدالت االنقطاع عن الدارسة وحاالت الغیاب قریبة من الصفر، بل وأصبح معدل نتائج ھذه التج

  ].١٣"[نیوجیرسي"درجات الطالب حوالي ثالثة أضعاف معدل درجات كل مدارس مدینة 
  الوسائل التعلیمیة الرقمیة ٢-١-٣

كما ھو ة عنھا في البیئات التقلیدیة، البیئات التعلیمیة الرقمیتختلف الوسائل التعلیمیة في  ،بناء على ما سبق
  ). ٣(موضح بالشكل رقم 
الكتاب السحري بدًال من الكتاب العادي، فقد ابتكر مجموعة من العلماء  ،على سبیل المثالومن ھذه الوسائل، 

لھ نفس كتاب وھو  Magic Book" الكتاب السحري"من الكتب أطلقوا علیھ  جدیدًا في جامعة واشنطن نوعًا
ات الكتاب العادي، فھو یحتوي على نص مقروء وصور ملونة ویمكن قراءتھ ببساطة كأي كتاب، لكن إذا مواصف

وبدأت  - ) HMD(نظارة العرض خفیفة الوزن  - النوع من الكتب  ارتدیت النظارة المصممة خصیصا لھذا
ثالثیة األبعاد، ترى القراءة من خاللھا فإنك ستفاجأ بخروج الشخصیات من الصفحات وتحركھا أمامك في صور 

من جمیع الجھات، وإذا قمت بالضغط على الزر الموجود في تلك النظارة فستجد نفسك تدخل في القصة وتقف 
أمام أبطالھا، وتركض في األماكن التي تجري بھا األحداث، بل وقد تساعد األبطال في الحصول على ما یریدون، 

  .]١٤)[٤(، الشكل رقم الخطر القادم نأو تحذرھم م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]١٦[الكتاب السحري). ٤(الشكل رقم                            ]١٥[ةالتعلیمیة الرقمی الوسائل). ٣(الشكل رقم 
  
  في عصر الثورة الرقمیة ةجدیدالبیئات التعلیمیة الرقمیة، أنماط : الثاني بعدال ٢-٣

قمیة، وما ینتظر النشاط التعلیمي في المستقبل أشد تأثرت المدارس بما حدث من تغییرات مصاحبة للثورة الر
التي تعبر عن تطبیقات وقد ظھرت مصاحبة لذلك مجموعة من المصطلحات . مما یحدث اآلن في بعض المدارس

، لكي یعرف المھتمین ماذا یریدون من عصر الثورة الرقمیة في مختلفة للثورة الرقمیة في البیئات التعلیمیة
  .ةتغییر بیئة المدرس

  
  Intelligent Educational Environmentsة الذكیة بیئات التعلیمیال ١-٢-٣

، وعلى أساسھا ]١٧[التي لدى اإلنسان تفكیربمحاولة إكساب المبنى صفة ال ء في المبانيیرتبط مفھوم الذكا
األجھزة ، من خالل أجھزة خاصة تسمى )بناء على احتماالت سبق برمجتھ علیھا( وینفذ یمكن للمبنى أن یفكر

، وقد انتشرت ھذه األجھزة بشكل كبیر في المساكن ومباني الفنادق والمباني التعلیمیة، Sensors الذكیة
یمكن بھ التحكم في إطفاء وإضاءة ، كي ضمن شبكة الكھرباء في المبنىوتعتمد فكرتھا على تركیب جھاز ذ

حدات اإلضاءة في لمطلوب فیھ إطفاء جمیع واللمبات وفقًا للرغبة وفي أوقات محددة، كأن یحدد سلفًا الوقت ا
بالشبكة خرى كذلك یمكن ربط شبكة التكییف ومنظومة النوافذ واألبواب وبعض األجھزة األ .المبنى أو بعضھا

الذكیة ویصبح باإلمكان تشغیل أي جھاز في وقت محدد وفقًا لبرمجة الجھاز الذكي على ذلك، وھذا ھو الفارق 
المبنى وذكاء اإلنسان، فاإلنسان معد للتعامل مع احتماالت غیر متوقعة الحدوث بالنسبة  بین المنظومة الذكیة في

  . علیھا تھوعناصره فھو یتعامل مع أحداث سبق برمجلھ أما المبنى 
وقد وصلت ھذه األجھزة إلى درجة متقدمة بل یوجد اآلن المباني التي تدار فیھا معظم األنشطة الحیاتیة من 

  .أحد ھذه األجھزة التي تستخدم في المباني) ٤(مة الذكیة، ویوضح الشكل رقم خالل ھذه المنظو
  

!!
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  نماذج األجھزة الذكیة التي تتحكم في المنظومات الداخلیة للمباني). ٤(الشكل رقم 
 وعلى ھذا یمكن القول بان المدرسة الذكیة ھي المدرسة التي تحتوي على منظومة ذكیة یتم التحكم من خاللھا

في عمل بعض المنظومات الداخلیة ذات الوظائف المتعددة؛ مثل منظومة الكھرباء، والتكییف، والمیاه، والنوافذ، 
  .ب، واألمن، وغیرھاواألبوا

بل حتى المنظومة اإلنشائیة قد شملھا التطویر الذكي بإنتاج مواد البناء الذكیة مثل المواد ذاتیة االلتئام أو المواد 
أو المواد التي تغیر من لونھا وفقًا لما یطلب منھا ذلك نتیجة الستخدام تأثیرات  .]١٨[فظة للشكلالمتذكرة أو الحا

   .لونیة وإضاءة خاصة
  Virtual Educational Environmentsاالفتراضیة  بیئات التعلیمیةلا ٢-٢-٣

ما، ال یوجدون فیھ  دع الناس یتصورون أنھم في مكان: "تقوم فكرة الواقع االفتراضي على مسألة بسیطة وھى
وھناك سبل كثیرة إلجراء مثل ذلك . فعًال، بل دعھم یعتقدون أنھم یفعلون أشیاء وھم ال یفعلونھا في الواقع

الواقع، فالبد أن تستحوذ على أذھان  يھو أنھ البد للتجربة من أن تحاك إال أن الشيء الوحید الثابت. الخداع
وقد انتشرت ھذه الفكرة في الكثیر من األنشطة الحیاتیة، حیث  .]١٩["الناس، بحیث یكون أرجاء الواقع مكتمًال

في ھذه و .ظھرت األسواق التجاریة االفتراضیة، والعیادات الطبیة االفتراضیة والترفیھ االفتراضي وغیرھا
 من تقنیات التعلیم ًاجانب) ٥(ویوضح الشكل رقم  .الحالة یحل المكان االفتراضي بدًال من المكان المادي

  .االفتراضي
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تقنیات التعلیم االفتراضيمن  جانب). ٥(الشكل رقم 
  
  
  
  

عرفھا، فإذا كانت المدارس الذكیة نعن المدرسة التقلیدیة التي بنى رسة في عصر الثورة الرقمیة كمتختلف المد
االفتراضیة ال  ة فیھا إلى أنشطة ذكیة، فإن المدرسةیتحتوي على فراغات تقلیدیة مع تحویل األنشطة المدرس

ل افتراضیة تتسم تحتوي على مثل ھذه الفراغات التقلیدیة، فالمكتبة رقمیة ولیس لھا فراغ مادي، وكذا الفصو
  :]٢٠[ةبالخصائص التالی

أو بالصوت والصورة عن طریق الكامیرات الرقمیة التي تنقل  فقط، خاصیة التخاطب المباشر بالصوت
  .التفاعل عبر اإلنترنت

تابي التخاطب الكText Chat.  
 السبورة اإللكترونیةe-Board.  
 بین المدرس والطلبة أو بین الطلبة(المشاركة المباشرة لألنظمة والبرامج التطبیقیة (Application 

Sharing.  
 إرسال الملفات وتبادلھا مباشرة بین المدرس وطلبتھFile Transfer.  

!!!!
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 مجموع الطلبة في آن واحد متابعة المدرس وتواصلھ مع كل طالب على حده أو معPrivate 
Message.  

 خاصیة استخدام برامج العرض اإللكترونيPowerPoint Slides.  
 خاصیة استخدام عرض األفالم التعلیمیةVideo Clips.  
 خاصیة توجیھ األسئلة المكتوبة والتصویت علیھاPoll Users.  
 خاصیة توجیھ أوامر المتابعة لما یعرضھ المدرس للطلبةFollow me.  
 خاصیة إرسال توصیلة ألي متصفح لطالب واحد أو أكثرSynchronize Web.  
 خاصیة السماح لدخول أي طالب أو إخراجھ من الفصلBan Users.  
 أو عدمھ بالكالم خاصیة السماحClear Talk.  
 لطباعة باخاصیة السماحPrint Option.  
 الصوتیة والكتابیة(خاصیة تسجیل المحاضرة (Lecture Recording.  

سیتیح ذلك لآلباء أن یختاروا بعض وستفتح البیئات التعلیمیة االفتراضیة المجال الواسع أمام التعلیم المنزلي، 
، وتظل لھم السیطرة على المحتوى ھمالتي تناسب أبناء الفصول من بین مجموعة متنوعة من إمكانات الجودة

  ].٢١[بشكل كبیر
  م البیئات التعلیمیة في عصر الثورة الرقمیةمنظومة تصمیمناقشة ل: مناقشةال - ٤
  منظومة تصمیم البیئات التعلیمیة في عصر الثورة الرقمیة: المحور األول ١-٤

في ھذا الجزء من البحث توضح الدراسة المكونات الرئیسیة لمنظومة البیئات التعلیمیة في عصر الثورة 
وقد رأى . ھذه البیئات، أو ما یتوقع حدوثھ في المستقبلسواء ما تم تحقیقھ اآلن في  ،)٦(الشكل رقم  الرقمیة،

البحث أن التركیز على بعدین رئیسیین یمثالن لب التأثیر الحادث والمتوقع حدوثھ للثورة الرقمیة على البیئات 
  .؛ األنشطة التعلیمیة، والمباني التعلیمیةبیئة التعلیمیة وھماالمختلفة، والتي من بینھا ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منظومة البیئات التعلیمیة في عصر الثورة الرقمیة). ٦(الشكل رقم 
  األنشطة التعلیمیة –منظومة البیئات التعلیمیة في عصر الثورة الرقمیة : البعد األول ١-٢-٤

یتمثل البعد األول لمنظومة البیئات التعلیمیة في عصر الثورة الرقمیة في األنشطة التعلیمیة، والتي تتضمن 
  .التعلیمي، واإلدارة التعلیمیة بوصفھا النشاط المكمل للموقف التعلیمي وتتكامل معھ بصورة كبیرةالموقف 

  الرقمي الموقف التعلیمي ١-١-٢-٤
فطبیعة الموقف التعلیمي التقلیدي تتضح في أنھ یقوم على عالقة . یختلف الموقف التعلیمي عن الموقف الرقمي

لطالب؛ فالحضور متزامن وفي مكان محدد سلفًا ھو الفصل الدراسي أو مباشرة مكانیة وزمنیة بین األستاذ وا
الموقف التعلیمي الرقمي، أما في حالة . ومات للطالبات حیث یقوم األستاذ بتقدیم المعلقاعة المحاضر

یتمكن الطالب من الحصول على ومن ثم ، فالمعلومات یضعھا األستاذ على موقع معین في شبكة المعلومات
   .وجد فیھقت ومن أي مكان یفي أي و المعلومات

وفي المستقبل سیكون بإمكان الطالب من كل األعمار وعلى اختالف قدراتھم أن یتعاملوا بصریًا مع المعلومات 
visualizeعلى سبیل المثال، سیصبح بإمكان فصل یدرس الطقس، أن یرى صور أقمار . ، وأن یتفاعلوا معھا

في أذھانھم من  یطرألظروف أرصادیة افتراضیة، وسیجد الطالب إجابات لما صناعیة محاكیة مبنیة على نموذج 
میًال في الساعة؟  ١٥تساؤالت افتراضیة، مثًال، ماذا یحدث من تغیرات في الطقس لو زادت سرعة الریاح إلى 

منظومة البیئات التعلیمیة

الرقمیة المباني التعلیمیةالرقمیة األنشطة التعلیمیة

  .الرقمي لموقف التعلیميا -
.الرقمیة اإلدارة التعلیمیة -

  .الرقمیة المنظومة اإلنشائیة -
 فائالوظمنظومات المتعددة ال -

  .الرقمیة
.المنظومة الذكیة -
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  ].٢٢[عندھا سیقدم الكمبیوتر النتائج المتوقعة في شكل نماذج معروضة على الشاشة المنظومیة الطقسیة
ومع طریق المعلومات السریع، فإن نصوص مالیین الكتب ستكون متاحة، وسیكون بإمكان إي قارئ أن یطرح 

سوف یشاھد الطالب . األسئلة، وأن یطبع اإلجابة، أو یقرأھا على شاشة، بل یسمعھا مقروءة بأي صوت یختاره
نفط، على سبیل المثال، وكیف یتم توغرافیة وفیدیو وصورًا متحركة تشرح لھم كیف یتم حفر آبار الوصورًا ف

نقلھ وتركیزه، وسوف یعرف الفارق بین وقود السیارة ووقود الطیران، ولو أنھ أراد أن یعرف الفارق بین 
محرك االحتراق الداخلي في السیارة والمحرك التوربیني للطائرة النفاثة، فإن كل ما علیھ فعلھ ھو أن یطرح 

  ].٢٣[السؤال
  لیمیة الرقمیةاإلدارة التع ٢-١-١-٤

ستختلف أیضًا اإلدارة في المستقبل، فیصبح باإلمكان إدارة المدرسة من بعد، وإذا كان یتطلب األمر حالیًا من 
ولي أمر التلمیذ أو الطالب الذھاب إلى مكان محدد للمدرسة وفي وقت محدد للحصول على المعلومات التي 

  . خالل شبكة اإلنترنت یرغب فیھا، فسیكون في المستقبل كل ذلك متاحًا من
ة للتأكد من ضبط وسیر العمل، فسیكون في یكذلك المدیر وبعد أن كان دوره المرور على الفصول الدراس

المستقبل قادرًا على تحقیق ذلك بكل سھولة ویسر، بل یتحقق اآلن جزءًا من ذلك من خالل كامیرات المراقبة 
  .قاعات الدراسة في بعض الجامعاتالتي أصبحت من ضمن أھم التجھیزات في المعامل و

  التعلیمیة المباني –منظومة البیئات التعلیمیة في عصر الثورة الرقمیة : البعد الثاني ٢-٢-٤
مكونات البعد الثاني من أبعاد منظومة البیئات التعلیمیة في عصر الثورة الرقمیة، وھو المباني یتناول ھذا الجزء 

بالمباني التعلیمیة ة تختلف المباني عنھا في الحالة التقلیدیة في كل ما یتعلق وفي عصر الثورة الرقمی. التعلیمیة
  .وتجھیزات اتمن إنشاء

  الرقمیة المنظومة اإلنشائیة ١-٢-٢-٤
  مادیة والوفر في البناءالغیر  البدائل -

وكذا المدرسین الذكیة على التوفیر في الطاقة وكذا في الوقت بالنسبة للطالب  بیئة التعلیمیةتعتمد فكرة ال
% ٣٠من استھالك الكھرباء و% ٥٠واإلدارة وأولیاء األمور، فعلى سبیل المثال یمكن أن توفر المباني الذكیة 

  . ]٢٤[من استھالك المیاه
ة االفتراضیة فتعتمد فكرتھا علي مبدأین مھمین؛ أولھما ما یسمى اقتصاد الحضور، حیث بیئة التعلیمیأما ال

المحدد بسبب استبدالھم بالتواصل الال  ينلمكاني والزمالتي تتطلبھا فكرة التواصل استوفر المدرسة التكلفة 
وثانیھما فكرة . ، في الوقت والمال ووسائل االنتقالزماني والال مكاني، وما یتبع ذلك من الوفر في كل شيء

تحول األنشطة إلى أنشطة  استخدام البدائل غیر المادیة، على سبیل المثال االقتصاد في المباني والمنشئات بسبب
ورق فال، فتراضیة، أیضا لن تصبح ھناك حاجة كبیرة إلى خامات مستھلكة من األجھزة والورق وحتى الطباشیرا

الكتب ستكون رقمیة یمكن تخزینھا على مواقع خاصة على شبكة اإلنترنت، ، و)٧(، الشكل رقم سیكون إلكترونیًا
  .Magic booksكتبًا سحریة أو 

  زات الداخلیة الرقمیةالتجھی -
رغم أن حجرة الدراسة في المدرسة الذكیة ستظل كما ھي من الناحیة المعماریة اإلنشائیة، إال أن التكنولوجیا 

المدرس  ةستغیر الكثیر من التفاصیل، فسوف تحل اللوحات الفیدیویة البیضاء المعلقة على الحائط محل كتاب
  ].٢٥[على السبورة

لتعلیمیة االفتراضیة، فقد یتحول األمر إلى تجھیزات افتراضیة من خالل مواقعھا على بل وفي حالة البیئات ا
  .شبكة اإلنترنت، بعد أن تتقلص البیئات التعلیمیة المادیة أو قد تلغى في األصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]٢٦[الورق اإللكتروني). ٧(الشكل رقم 
  
  الرقمیة ة الوظائفالمنظومات المتعدد ٢-٢-٢-٤
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في التطور نحو المفھوم ة الذكیة قد أخذت یمنظومات المتعددة الوظائف الحالیة في البیئات التعلیمإذا كانت ال
  .الذكي، فإن المستقبل یحمل الكثیر من التطورات الرقمیة في ھذا المجال

أما التحدي الحقیقي فیكمن في إقناع شركات الكھرباء واالتصاالت أن تتفق على معیار قیاسي واحد لشبكات 
كابالت ومنافذ التیار وما إلى ذلك، ومع مرور الزمن فإنھ حتى تلك المسائل الفنیة ذات الطابع السیاسي الشائك ال

واحد، ومن الممكن دمج  مكان یل عدة أنواع من الكابالت إلىسیتم حلھا، فلیس ثمة سبب واحد یدعو إلى توص
  .]٢٧[في كابل واحدصاالت الداخلیة خطوط الكھرباء والھاتف والتلیفزیون وكذلك دوائر األمن واالت

  الرقمیةالذكیة المنظومة  ٣-٢-٢-٤
ة تعتمد على وضع أجھزة ذكیة تتحكم في خدمة في البیئات التعلیمیة الذكیإذا كانت المنظومات الرقمیة المست

زة بعض المنظومات المتعددة الوظائف، فإنھ في المستقبل سیكون باإلمكان شمول ھذه المنظومة لكافة األجھ
أما في البیئات التعلیمیة االفتراضیة فسیكون الوضع مختلفًا حیث  .ستخدمة داخل البیئة التعلیمیة الذكیةالم

  .ستتحول البیئة التعلیمیة بالكامل إلى بیئة رقمیة افتراضیة تدور أنشطتھا المختلفة من خالل اإلنترنت
  البیئات التعلیمیةمنظومة في  ضيآلیات استخدام التعلیم الرقمي واالفترا: المحور الثاني ٢-٤

یحاول البحث في ھذا الجزء تقدیم بعض اآللیات التي توضح كیفیة استخدام التعلیم الرقمي واالفتراضي في 
التطویر الرقمي للبیئات التعلیمیة، والتثقیف : وتتركز ھذه اآللیات في ثالث مجموعات ھي. البیئات التعلیمیة

  .سیاسات التعلیمیة العامةالرقمي للمستخدمین، وتطویر ال
  التطویر الرقمي للبیئات التعلیمیة ١-٣-٤

الشك أن الكثیر من البیئات التعلیمیة الحالیة سواء المخصصة لألطفال أو الشباب تحتاج إلى الكثیر من اإلعداد 
الفصول التعلیمیة فھناك الحاجة الشدیدة إلى تطویر . والتجھیز الستقبال فكرة التعلیم الرقمي والتعلیم االفتراضي

. في المدارس المختلفة بما یتیح إمكانیة تلقي العلوم باالستعانة بأجھزة الحاسب اآللي المتصلة بشبكة اإلنترنت
صحیح أن ھناك مشكالت كبیرة تتعلق بالجوانب االقتصادیة وأیضًا قدرة اإلنترنت الحالیة على تحقیق كل مطالب 

ة االتصال واألداء، لكن یمكن القول أنھ یتحتم توجیھ االستثمارات التعلیم الرقمي وخصوصًا فیما یخص سرع
نحو التعلیم الرقمي بما یحقق الفوائد الجمة، وال ننسى أن المستقبل یحمل الكثیر من التیسیر في ذلك الشأن 
بسبب كثرة المعروض من ھذه الخدمة وانخفاض سعر الحصول علیھا، فحتى فترة صغیرة لم یكن الھاتف 

كما أن مستقبل اإلنترنت ودخول طریق . متاحًا إال لعدد محدود من البشر واآلن أصبح متاحًا لألغلبیة الجوال
المعلومات السریع إلى الخدمة بشكل موسع من شأنھ أن یحل المشكالت المرتبطة بقدرة وأداء شبكة اإلنترنت 

  . على أن تفي بحاجات التعلیم الرقمي واالفتراضي
  ي للمستخدمینالتثقیف الرقم ٢-٣-٤

یحتاج الكثیر من المستخدمین سواء األطفال أو الشباب أو حتى أولیاء األمور إلى التثقیف الرقمي، حتى یتمكنوا 
والشك أن ھذه اآللیة . من التعامل مع معطیات الثورة الرقمیة بشكل یحقق االستفادة منھا في العملیة التعلیمیة

 –الحاسب (، بجانب نسبة األمیة الرقمیة )الكتابة –القراءة (األمیة  تواجھھا صعوبات كثیرة بسبب ارتفاع نسبة
، لكن یمكن التغلب على ذلك ببذل الجھود الكبیرة التي تیسر إمكانیة تقلیل نسبة األمیة الرقمیة على )اإلنترنت

ة، عملیة التعلیمییمثلون كوادر ال األقل في مستوى المستخدمین من التالمیذ والطالب والمعلمین واإلداریین الذین
  .ھا على مراحلكما أن ھذه العملیة یمكن إجراؤ

  تطویر السیاسات التعلیمیة العامة ٣-٣-٤
الشك أن اعتبار البعد الرقمي في العملیة التعلیمیة كأحد التوجھات الرئیسیة التي تخدمھا السیاسات التعلیمیة 

خول الثورة الرقمیة في البیئات التعلیمیة العامة لألطفال والشباب من شأنھ أن یعمل على تحقیق مطلب د
، حیث أن البعد الرقمي في االعتبار خذ بعدي التعلیم الرقمي واالفتراضيھذا مع أ. تلفة بشكل واضح ومؤثرالمخ

یتطلب شبكات بنیة أساسیة رقمیة في البیئات التعلیمیة تتمثل في تجھیزات بأجھزة الحاسب الرقمي وأجھزة 
ساندھا من مواقع رقمیة على شبكة اإلنترنت، بینما یتطلب البعد االفتراضي تجھیزات العرض الرقمیة وما ی

  . مختلفة وإمكانیة التعلم من بعد
والشك أن ھذا یرتبط بخطة السیاسات التعلیمیة في تنبي مراحل خاصة بتطبیق تقنیات التعلیم الرقمي 

م التقلیدي في المراحل األولیة ثم االنطالق في عملیة واالفتراضي والبدء في عملیة اإلدماج ما بینھما وبین التعلی
  . التفعیل والتطویر على مراحل وفقًا لما تقتضیھ الظروف وما یتحقق من استیعاب للمجتمع للتقنیات الحدیثة

  إیجابیات وسلبیات استخدام التعلیم الرقمي واالفتراضي في البیئات التعلیمیة: المحور الثالث ٣- ٤
س الوقت فصاحبھ إیجابیات كما یعتریھ في نتالتعلیم الرقمي واالفتراضي في البیئات التعلیمیة  الشك أن استخدام
  .أھم النقاط المرتبطة باإلیجابیات والسلبیات البحث في ھذا الجزء طرح بعض سلبیات، ویحاول

  اإلیجابیات -في منظومة البیئات التعلیمیة  واالفتراضي استخدام التعلیم الرقمي ١-٣-٤
  :أھم اإلیجابیات ما یلي من

فر فیھا ا، وخصوصًا في المناطق النائیة التي ال تتوإمكانیة الحصول على التعلیم من أي مكان وفي أي وقت   -
  .الخدمات التعلیمیة
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التغلب ومن ثم ، سھولة مراقبة التالمیذ والطالب من قبل القائمین على العملیة التعلیمیة وكذا أولیاء األمور   -
  .ة التسرب وخصوصًا في مراحل التعلم األولیةعلى مشكل

  .توفیر الوقت والجھد المھدر في الوصول إلى أماكن التعلم وخصوصًا في المناطق المزدحمة   -
توفیر الكثیر من األموال التي تستخدم في البناء المادي للبیئات التعلیمیة، بسبب تقلص الفراغات المادیة   -

  .ھیزات المختلفة للتعلیم الرقمي والتعلیم االفتراضيویمكن االستفادة منھا في التج
  السلبیات -في منظومة البیئات التعلیمیة  واالفتراضي استخدام التعلیم الرقمي ٢-٣-٤

  :من أھم السلبیات ما یلي
  .الحاجة إلى التثقیف الرقمي للمستخدمین سواء الطالب أو المعلمین أو اإلداریین أو حتى أولیاء األمور -
  .فاع تكلفة التجھیزات الرقمیة واالفتراضیة حالیًاارت -
حیث  –على األقل في ھذا الوقت  –عدم مناسبة تقنیات التعلیم الرقمي واالفتراضي لمدارس المراحل األولیة  -

  .تتطلب متابعة مباشرة من المعلم، بعكس التعلیم الثانوي والجامعي
  الخالصة، والتوصیات: الخاتمة -٥
  الخالصة ١-٥

  :سبق نخلص إلى النتائج التالیة مما
العصر الرقمي سواء الذكیة أو االفتراضیة على أنھا نوع من الرفاھیة في  البیئة التعلیمیةإذا كنا ننظر إلى   -١

ة ھي تعلیمیأو الكمالیات، فعلینا أن ندرك أن التغییرات التي تالزم الثورة الرقمیة فیما یرتبط بتغیر البیئة ال
حتى أن بعض البلدان . تفرض نفسھا على الواقع، بل ھي موجودة بالفعل في بعض البلدانتغییرات حتمیة س

  .العربیة قد بدأت فیھا بالفعل استخدام تقنیات التعلیم الرقمي
مدارس الیوم یجعلنا نقر بأن مما  –قد بدأ بالفعل  بل –قادم ال محالة  أمرإن تحول الحیاة إلى حیاة رقمیة   -٢

فقد یؤدي التعلیم االفتراضي إلى تقلص  .ن أطفالنا لن یكونوا مثلنا، مثلما لم نكن مثل أجدادنالن تصلح للغد، أل
العدید من المنظومات الحالیة للبیئات التعلیمیة سواء في المكونات أو التجھیزات، وھذا یجعل التفكیر في 

  .المدارس التي تنشأ حدیثًا یختلف عما كان یحدث في الماضي
من أھمھا تیسیر الحصول على التعلم  إیجابیاتمن بقدر ما یحقق التعلیم الرقمي واالفتراضي الشك أنھ   -٣

 فإنھ یعتریھ بعض السلبیات الخاصة ،المخصص إلنشاء البیئات التعلیمیة المادیة وتوفیر الوقت والجھد والمال
، مما یتطلب حالیًا ت والتجھیزاتتثقیف المستخدمین رقمیًا بجانب ارتفاع تكلفة التقنیاوالتي منھا الحاجة إلى 

  .ومحاولة التغلب علیھا  تطویر ودعم اإلیجابیات، وتقلیص السلبیات
  التوصیات ٢-٥

  :وضع التوصیات التالیةیمكن مما سبق دراستھ 
، عند التفكیر في االعتبار أخذ أبعاد التأثیرات التي أحدثتھا الثورة الرقمیة في محیط البیئات التعلیمیةضرورة  -١

للمراحل  في مستقبل البیئات التعلیمیة بجوانبھا المختلفة، وعند وضع الخطط والسیاسات التعلیمیة المستقبلیة
فالبد أن تتجھ السیاسات نحو اعتماد التفكیر في البعد الرقمي واالفتراضي في التعلیم، بجانب  .التعلیمیة المختلفة

تعلیمیة، فقد یكون التعلم الرقمي ھو األنسب لكل البیئات توضیح كیفیة االستفادة من كل نوع وفقًا للمرحلة ال
التعلیمیة لألطفال والشباب، بینما قد ال یناسب التعلیم االفتراضي سوى المراحل العلیا من التعلم مثل الثانوي 

  . والجامعي وما بعد الجامعي
مجال العملیة التعلیمیة بكافة  ضرورة البحث عن السبل المناسبة لالستفادة مما تحققھ الثورة الرقمیة في  -٢

ئات جوانبھا، فقد یكون مع تطبیقاتھا المختلفة التغلب على الكثیر من المشكالت التي تكتنف األسالیب والبی
  .التعلیمیة التقلیدیة الحالیة، فیما یخص تسرب التالمیذ أو عملیة التحصیل العلمي أو غیرھا

األخرى المتخصصة حول ھذا الموضوع، لبیان الكثیر من  توصي الدراسة بإجراء العدید من الدراسات -٣
أتي في مقدمتھا التعرف على إیجابیات الدراسة الحالیة التطرق إلیھا، ویالجوانب األخرى التي لم تستطع 

وسلبیات البیئات التعلیمیة في العصر الرقمي، وأي نوع من البیئات التعلیمیة یناسبنا أكثر، وكذا مدى استفادة 
  .ة تعلیمیة من التطورات المذھلة التي أحدثتھا الثورة الرقمیةكل مرحل

  
                                                

  الحواشي والتعلیقات
ك؟   "كیلش، فرانك، ترجمة حسام الدین زكریا، ] ١[ ا وحیات تغیر عالمن ، "ثورة اإلنفومیدیا، الوسائط المعلوماتیة وكیف س

ت،    ،٢٥٣سلسلة عالم المعرفة، العدد  ون واآلداب، الكوی ة والفن ام    ( المجلس الوطني للثقاف ف ع اب مؤل  ١٩٩٥الكت
  ٤٤٤،٤٤٥، ص)٢٠٠٠ومترجم عام 

رعة   (المعلوماتیة ] ٢[ ائق الس ات ف ث          ): طریق المعلوم ة، حی ت الحالی بكة اإلنترن ر ش ي تنتظ رة الت رات الكبی و التغیی ھ
ی  ة، وس یة الحالی الك النحاس ل األس وئیة مح اف الض تحل األلی ا س ات بأنواعھ ل المعلوم ة لنق ات مذھل ك إمكان تبع ذل

   .وأشكالھا وأحجامھا المختلفة
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ذات   : المعلوماتیة"مرتضى، معاش،  ]٣[ دمیر ال ر وت دد    "استباحة الفك أ، الع ة النب الم،    ٥١، مجل ة واإلع تقبل للثقاف ، المس

.م٢٠٠٠لبنان، 
وفمبر ٤٦٨العدد ، مجلة العربي، "نقمة ثورة المعلومات"السید بخیت،  محمد،] ٤[ . م١٩٩٧، وزارة اإلعالم، الكویت، ن

١٤٦ص
.، مرجع سابق"استباحة الفكر وتدمیر الذات: المعلوماتیة"مرتضى، معاش،  ]٥[
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