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 :ملخص البحث. 1

ا عن المعتاد دة تخصصات جديدة في سوق العمل مختلفة جذري  يتوقع الخبراء ظهور ع  

ضت عن قدرات التي تمخ  ، وعليه اآلن كنتيجة طبيعية لثورات الجيل الرابع في الصناعة

 االتصال، غير أن الالفت للنظرجال التقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وائلة في مه

ا من وظائف المستقبل تقريب   %26أن  6112وفق ا لتقرير منتدى االقتصاد العالمي لعام 

الحالية لمواكبة السرعة الهائلة  ظم التعليم العالين  ال يتم تأهيل الطالب عليها في 

نا يسعى البحث الحالي إلى استكشاف مهارات سوق العمل من هو. البتكارات الرقميةل

ا جوهري  و ،المطلوبة لوظائف المستقبل ا كيف يمكن لنظام التعليم الرقمي أن يلعب دور 

م يمن خالل الوقوف على معنى التعل لوظائف المستقبلالتأهيل بها وأساسي ا في دعمها و

ا، والرقمي  سية له في عصر محددات أسامعرفة القوى المؤثرة فيه كلغة واصطالح 

باإلضافة إلى استعراض أشكاله، لتفاعل في بيئة التعليم الرقمي وأنماط االثورة الرقمية، و

منها ؛ إثنان داعمة لمهارات سوق العمل في التعليم الرقمي دوليةأربعة نماذج لتجارب 

في كل ة اثنان على المستوى الجزئي للمؤسسة التعليميو ،على المستوى القومي للدولة

دول االتحاد األوروبي، ثم يستعرض البحث تحديات من الواليات المتحدة األمريكية و

النتائج أهم ب يختموبيئتها المحيطة، ا ألركان العملية التعليمية والتعليم الرقمي وفق  

 .التوصياتو

Abstract: 

Experts predict that several new disciplines in the labour market 

will be emerged as a natural consequence of the Fourth Industrial 

Revolution that has generated enormous capabilities in digital, 

information, and communication technologies. However, 

according to the World Economic Forum 2016, it is remarkable 
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that nearly 65% of the future jobs’ employability skills are not 

considered in the current high education system. Hence, this 

research aims to explore the employability skills of the future job 

market, and shows how digital education system can play a crucial 

role in this context by understanding the meaning of Digital 

Education (DE) as a terminology, exploring the forces that 

influence DE as main determinants in the era of digital revolution, 

knowing the patterns of interaction in DE environment with its 

forms, and shedding light on four international experiences in DE 

supporting market employability skills; two of them are on the 

national level and the other on the micro level in United States and 

European Union. The research then considers the challenges of DE 

according to the main elements of educational process and its 

surrounding environment, and ends up with results and 

recommendations. 

 تقديم. 1

تخصصات لم تكن موجودة  وظائف  –مازالت تظهر و –في عالم اليوم الذي ظهرت فيه 

منذ عشرة أعوام
2

أصبح العالم الرقمي،  لعالمين التقني ات المذهلة في انتيجة للتطور، 

من تتوافر لديه  بينالمعرفية الفجوة نجمت عن  في القدرات البشريةثورة أمام  بأسره

بين من ال يمتلك مثل و ،التقنيات الرقمية لخدمة أهدافهاالستطاعة على توظيف  القدرة 

عبور إليه هي بوابة ال، و"الذكاء"هي  في هذا المضمار كلمة السر. هذه اإلمكانية

التعليم "فهو أما أداته األساسية موضوع البحث الحالي وسبيله إلى ذلك ، و"التعليم"

االستطاعة على بالقدر الكافي لخلق القدرة وذلك الذي سيمك ن البشر من التخي ل  "الرقمي

ألبرت أينشتاين"ليصدق قول  ،جودتهاتوظيف المعرفة أيا كانت كميتها ونوعيتها و
1

 "

الداللة الصحيحة على الذكاء تتمث ل في القدرة على " بأنر من نصف قرن منذ أكث

التخيل
0
 ."وليس في كمية المعرفة 

ومرتبطة عند اإلنسان منذ مولده هذه القدرة على التخي ل موجودة بداهة بالفطرة 

ر جميعها بشكل متزامن  بالعواطف والمشاعر بقدر ارتباطها بالمعرفة واإلدراك، وتتطو 

بيتسوري، ) وكل عصر تحديات العصر الحاليالذكاء المطلوب الالزم لمواجهة لتعطي 

، ويحدث التطور في هذه القدرة لدى (6112، والباحثة، 6112شراجيه، ، و6112

الذي  في الدولة م التعليمامجتمعية عديدة يأتي على رأسها نظتربوية نظم  الفرد من خالل

ل التغيير المطلوببات أمام المحك إلحداث  من النموذج التقليدي المغلق المعتمد  والتحو 
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إلى  ،كمصادر محدودة للعلم والمعرفةالنظام التعليمي وعلى الكتب الدراسية والمعل م 

النموذج المتجدد المفتوح متعدد المصادر الذي يحاكي بيئات العمل ويعمل من خاللها 

والقدرة على  employability skillsإلكساب الطالب مهارات الجاهزية لسوق العمل 

و ،6112، الباحثة)التعامل مع تحديات المستقبل 
6
 (. 6112والصالح،  ،6112

 اا والتعليم الرقمي خصوص  ولي كثير من الدول أهمية خاصة للتعليم عموم  من أجل ذلك ت  

ر العصو التي تنشأ على مر تحدياتاللمواكبة مستدامة مع جملة تجارب ناجحة و
 

بتأهيل 

ربها للبقاء واالستمرار ووتهيئة شعو التي تبي ن أنها ذات معدالت ر مص من بينهاو ،التطو 

دولة 26ا لتجارب ا في مستوى الثقة الرقمية وفق  متنامية نسبي  
4
تشاكرافورتي، وبهال، ) 

عن حقيقة أفصح تقرير المنتدى االقتصادي العالمي مع ذلك، و. (6112شاتورفيدي، و

تأهيل  ال يتمو حالي اغير موجودة  المستقبل ا من وظائفتقريب   %26هي أن الفتة للنظر و

ا لتكي ف مع السرعة الهائلة التي تتطور بها للو تدريجي  وطالب المدارس االبتدائية عليها 

في سوق العمل الرقميمتطلبات االبتكار التكنولوجي و
5
 (Reif, 2018, and World 

Economic Forum, 2016). 

 أهداف البحث. 0

سوق مهارات  ما: التالية األسئلةي من خالل نا يمكن صياغة مشكلة البحث الحالومن ه

ما و ؟تحديات الثورة الصناعية الرابعة في ظلاألكثر احتياجا لوظائف المستقبل العمل 

ما و؟ في التأهيل لهذه المهاراتما دوره لغة واصطالحا؟ والتعليم الرقمي المقصود ب

 ما هي األنماط األساسية للتفاعل في بيئتهو؟ لمحددة لها بالتاليو فيه القوى المؤثرة

في عصر الثورة الرقمية  أشكاله التي تدعم اكتساب مهارات الجاهزية لسوق العملو

االسترشاد بها لتحقيق  هل توجد تجارب عملية لتطبيق التعليم الرقمي يمكنو ؟الحالية

 النتائج المرجوة؟األهداف و

 ثمانيةمن خالل غيرها البحثية و األسئلةجابة على هذه يسعى البحث الحالي إلى اإلو

لوظائف  ا لمهارات سوق العمل المطلوبةاألول تحديد  الجزء يتضمن  ،أجزاء أساسية

إلى الجزء الثاني ثم ينتقل  جريت في هذا السياق،المستقبل من واقع الدراسات التي أ  

ا ااصطالح  ناول مفهوم التعليم الرقمي لغة وت ص القوى األساسية المؤثرة في فحل تمهيد 

أنماط التفاعل في بيئته بالتالي ، وفي الجزء الثالث التعليم الرقمي للوقوف على محدداته

السادس من هذا البحث يتناول الجزء و. ع، ثم أشكاله في الجزء الخامسابفي الجزء الر

قومي رقمي تمت على المستويين التجارب عملية في التعليم اللنماذج  ااستعراض  

. بيودول االتحاد األورت المتحدة األمريكية والجزئي للمؤسسات التعليمية في الوالياو

كيفية يات التي تواجه التعليم الرقمي والتحد تسليط الضوء علىيتم  في الجزء السابعو

 الختام ليتماستثماره الكتساب مهارات الجاهزية لسوق العمل في عصر الثورة الرقمية، 

توصيات صل إليه من نتائج وما تم التواألخير الذي يحمل في جعبته و بالجزء الثامن
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في توضيح الصورة كاملة أمام متخذي القرارات  البحث بهوامش ال تقل أهمية عن متن

 .هذا الميدانفي 

 مهارات سوق العمل. 4

ح و  عن وظائف المستقبل ا أصدر المنتدى االقتصادي العالمي تقرير   6112في العام  ض 

ا مهارات المطلوبة ه أكثر الفي في عصر الثورة الصناعية لسوق العمل وأهمية تأثير 

مهارات ستكون الحاجة إليها  11أعلى بل عقد مقارنة بين  ؛لم يكتف  بذلك، والرابعة

الذي كان منذ  – 6116مقارنة بالعام  –ا ا جد  الذي أضحى قريب   – 6161لحة في العام م  

ا ا لألكثر احتياج  ترتيبها وفق  تالي يوضح المهارات العشر وول الالجد .ثالث سنوات فقط

 :(Gray, 2016 and World Economic Forum, 2016)ين أهمية في العامو

مقارنة  1111أهمية في العام ا ومهارات سوق العمل العشرة األكثر احتياج  ( 2)جدول 

 1125بالعام 
 6116عام  الترتيب 6161عام  الترتيب

 كل المعقدةحل المشا 1
Complex Problem 

Solving 
 حل المشاكل المعقدة 1

 التنسيق مع اآلخرين Critical Thinking 6 التفكير الناقد 6

 إدارة األفراد Creativity 2 اإلبداع 2

 التفكير الناقد People Management 2 إدارة األفراد 2

 التنسيق مع اآلخرين 6
Coordinating with 

Others 
 التفاوض 6

 رقابة الجودة Emotional Intelligence 2 الذكاء العاطفي 2

2 
التحكيم واتخاذ 

 القرارات

Judgment & Decision 

Making 
2 

نحو قطاع التوجه 

 الخدمات

2 
التوجه نحو قطاع 

 الخدمات
Service Orientation 2 التحكيم واتخاذ القرارات 

 الفعال االستماع Negotiation 2 التفاوض 2

11 
 المرونة المعرفية و

 اإلدراكية
Cognitive Flexibility 11 اإلبداع 

ف   World Economic Forum, 2016: المصدر بتصر 

أن مهارات حل المشاكل المعقدة تصد رت المهارات األكثر ( 1)يالحظ من الجدول و

ي أقرب بما تتضمنه من مهارات ه 6116و 6161أهمية لسوق العمل في العامين 

حتى إدارة البيئي وإلدراك المعرفي واكاء منها ألي شيء آخر كالتفكير والتحليل وللذ

بعد أن كانت  6161األزمات في عصرنا الحالي، يليها التفكير الناقد ثم اإلبداع في العام 

حتمية بشكل يؤك د على أهمية التخي ل وو 6116ا في العام في مراتب متأخرة نسبي  
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سواء بإدارة  ثم تأتي بعد ذلك مهارات التعامل مع اآلخرين. المشاعرفة وارتباطه بالمعر

األفراد أو الذكاء العاطفي أو التنسيق أو التفاوض، بعد أن كانت في مراتب أعلى في 

 .6116العام 

مدى وفائها بمتطلبات تعليم العالي نحو هذه المهارات وبالنسبة لوضع مؤسسات ال

، فقد أجرى معهد القيمة التجارية خططها التعليميةرامجها ولطالبها من خالل ب هاكسابإ

العالم في مجال تصنيع الحواسيب والبرمجيات الشركة األكبر في  – IBMالتابع لشركة 

ا شامال   –التكنولوجيا  و  ينالمجالعلى مجموعة من القياديين في  6112في العام مسح 

قد تبي ن أن ، وفي هذا المجال لعاليالصناعي حول الوضع الحالي للتعليم ااألكاديمي و

هي بالضبط المهارات التي يفتقر  فيهلنجاح تأهيل لسوق العمل واللالمهارات المطلوبة 

حل التفكير وو ،مثل مهارات التحليلفي الوقت الحالي إليها طالب التعليم العالي 

القدرة و ،المرونةو ،مكان العملالتواصل في و ،العمل الجماعيو ،التعاونو ،المشاكل

، Johnson ،6112، و6112مايكل، و ،6112غولدمان، ) على التكي ف السريع

 .(6112الباحثة، و

يمية قائمة بشكل ساحق على أن توفير عملية تعلالمسح وهذا قد اتفق المشاركون في و

بين هو أمر أساسي لسد الفجوات الحالية الرقمية التعليمية التجربة على الخبرة العملية و

، المعارف المكتسبة من خالل أنظمة التعليم القائمة في المؤسسات التعليميةرات والمها

قبلي، األمر الذي المستالتي يحتاجها سوق العمل الحالي والمعارف وبين المهارات و

في المؤسسات التعليمية ضرورة التعليم الرقمي أشكال أنماط و ممارسةجعل من تطبيق و

تخدامها من ، ليس كتقنية يتعي ن فقط اسة لسوق العملحتمية الكتساب مهارات الجاهزي

ة شاملة متكاملة إنما ألنها كتقنية تحتاج لتطبيقها استراتيجيأجل متطلبات العصر؛ و

ثورة المتعلمين أيا كانت أدوارهم مهارات الجاهزية في عصر الإلكساب الطالب و

 .الرقمية

 اصطالحاالتعليم الرقمي لغة و. 5

 عليممفهوم الت 2. 5

في اللغة هو فرع من التَّربية يتعل ق بطرق تدريس الطالب أنواع المعارف " التعليم"

والتربية في عمومها هي التهذيب والتعليم والتنشئة، وهي الرعاية  .والفنونوالعلوم 

ستخدم في التدريس فهي اآلليات التي يستخدمها أما الطرق التي ت  التوجيه، ووالمساعدة و

مل تتصف بأنها خارجية لتحدث عملية أخرى داخلية تعتبر أكثر أهمية عواكالمعلمون 

" التعليم"و Learning "التعل م"هناك فرق اصطالحي بين و ".التعل م" هي

Education ، فهو عملية فسيولوجية داخلية فردية تحدث داخل عقل كل " التعل م"أما

أيا كان شخصه وصفته متعلم
6

ص المتعلم وخلفيته تعتمد على خصائ فإنها ، ولذلك

ا كان أم أنثى مهاراتهوخبراته ومعلوماته ومعرفته ودرايته و وحتى نوعه ذكر 
7
طريقة و 

استجابته لما يحيط به من مؤثرات وعوامل طبيعية وغير طبيعية تسهم في تشكيل 
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، 6112العنزي، النومس و)م التعل  عملية تصوراته التي يمكن البناء عليها في حدوث 

 (.6112الباحثة، و

، بحيث يتم تصميم "التعل م"فيرتبط بتوفير بيئة مناسبة لحدوث عملية " التعليم"أما و

وتوظيف وإدارة العوامل الخارجية المحيطة بالمتعلم بشكل أو بآخر لتتوافق واحتياجات 

قد تكون هذه العوامل طريقة أو  المتعلم النفسية وقدراته العقلية لتحدث عملية التعل م، و

استراتيجيةأسلوب أو 
2
أو وسائل مساعدة أو تقنيات أو تكنولوجيات أو إمكانات مادية أو  

فنية أو مالية أو فكرية أو رقمية أو حتى إدارية أو بشرية ذاتية كانت أو تشاركية أو ما 

تختص بتهيئة الظروف والبيئة المحيطة خارجية وإلى غير ذلك من عوامل تتصف بأنها 

كانات المتاحة ولألهداف المرجوة من العملية التعليميةبالمتعلم ليتعل م وفقا لإلم
9

 . 

 مفهوم الرقمية 1. 5

المقترن بالتعليم هنا هو في حد ذاته عملي ة تحويل  Digitalization" الرقمية"مصطلح 

البيانات والمعلومات أيا كان محتواها إلى صورة أو طبيعة رقمية خارج حدود المكان 

بحيث يمكن حفظها على أجهزة المحمول الذكية واللوحية  ،نيالتوقيت الزمالجغرافي و

والحاسبات اآللية وتداولها عبر الشبكات التكنولوجية المحلية والدولية من خالل عمليات 

نقل وتحميل وتخزين وتحديث ومشاركة هذه البيانات والمعلومات بتقنيات الحوسبة 

جتماعي من فيسبوك وتويتر السحابية والواي فاي والبلوتوث، ووسائل التواصل اال

وبريد إلكتروني ويوتيوب وإنستجرام ولينكد إن وأي وسيلة أخرى غيرها من التقنيات 

ا قويا في المجال التعليمي، بل وحتى الرقمية المعتادة أو المبتكرة التي أثبتت حضور  

م بالحياة الواقعية وتجسيدها وتجسيمها  ا دمجها بشكل رقمي متقد  في  ا كماجزئي  تجسيم 

الواقعين المعزز واالفتراضي
21

ا كما في الهولوجرامأو كلي  ، 
22

إعادة خلقها في  أو، 

التعل م العميقكيانات وتطبيقات قائمة بذاتها كما في الذكاء االصطناعي و
21
بحيث يكون  

ااألساس والجوهر في التعليم الرقمي هو المعرفة  عن حدود المكان والزمان  بعيد 

 ,Boisot & Canals, 2014, Yılmaz, Topu, Goktas, & Coban)واألشخاص 

2013, Lapiedra & Devece, 2012, Thomas, 2011, Researcher, 

2009
1
, and Buckley, 2003).  

 مفهوم التعليم الرقمي 0. 5

، فإن كان التعليم في حد ذاته يرتبط بتوفير بيئة مناسبة لحدوث عملية بناء  على ما سبق

عليم الرقمي هو عملية تعليم ترتبط بتوفير بيئة رقمية مناسبة لحدوث عملية التعل م، فإن الت

متقدمة تستهدف إشراك معتادة ومواد رقمية  تكنولوجيات تطويع تقنيات و يتم فيها التعل م

 الخيال االبتكار  يء من اإلبداع جميع الحواس إلحداث عملية التعل م لدى المتعل م بش

 .فعالية في إطار المنظومة التعليميةكفاءة ولتحقيق األهداف المرجوة ب
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 المحددات األساسية للتعليم الرقمي . 6

المستخدمة في التعليم الرقمي التقنيات والتكنولوجيات والمواد الرقمية ينبغي أن تتسم 

بالمرونة الفائقة مع مستويات ال يمكن التنبؤ بها من اإلبداع في ابتكار األدوات الرقمية 

، فإذا ما اقترنت هذه المرونة باإلمكانات الحاسوبية أصبح لدينا ثالث محددات يةالتعليم

 : أساسية تمي ز التعليم الرقمي في عصر الثورة الرقمية يوضحها الشكل التالي

 المحددات األساسية للتعليم الرقمي في عصر الثورة الرقمية(: 2)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوة الرقمية 2. 6

كيفية االستفادة منها، ليم الرقمي إلى فهم ودراية واعية للقوة الرقمية وتطبيق التع يحتاج

واألمر هنا بسيط للغاية كونه يرتبط باالنتشار الواسع لوسائل االتصال عبر اإلنترنت 

سواء كانوا  –والهواتف الذكية والمحمولة واألجهزة اللوحية التي خلقت في مستخدميها 

ى فهم واستيعاب تلك الوسائل الرقمية الحديثة، واكتساب القدرة عل –معلمين أو متعلمين 

المعرفة الفطرية المقترنة باستخدام هذه التقنية، والتفاعل معها في حياتهم الشخصية 

 .سواء كانت علمية أو عملية أو حتى اجتماعية

يعمل هذا الوضع على سرعة تقب ل االبتكارات الرقمية في التعليم واستخدامها بمهارة 

دون عناء؛ خاصة مع ما توفره األجيال الحالية لهذه التقنيات من سهولة في  ةعالي

االستخدام والصيانة والتحديث التلقائي والذاتي للبيانات والوسائط المتعددة والتطبيقات 

القوة الرقمية بتقنياتها  تصبحف.  يجيدونها أو حديثو العهد بهاوأنظمة التشغيل حتى لمن ال

ا أساسي ا من محتوى التعليم الرقمي بأسلوب السهل الممتنع الذي وموادها ووسائلها  جزء 

بات يعتمد على مجموعة واسعة من االبتكارات الرقمية المعتادة والمتقدمة في الحياة 

اليومية والتي يمكن أن توفر أساليب متجددة لتعليم الطالب وتعزيز مشاركتهم في العملية 

 .التعليمية

 

 

وحدة جيمس للمعلومات، : المصدر بتصرف
1122 

 
 

 الرقميالتعليم  محددات

 ال مركزية القوة الرقمية القوة الحاسوبية

 الخدمات الرقمية 
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 ات الرقمية ال مركزية الخدم 1. 6

ي قصد بالالمركزية في الخدمات الرقمية التعليمية إمكانية تحصيل العلم وإنتاجه 

تقديمه واستقباله والحصول عليه من أي مكان في العالم وفي أي وقت على مشاركته وو

هذا التحرر من حدود الزمان والمكان هو واحدة . مدار اليوم بشكل رقمي إلكتروني تقني

االنتشار الواسع ألجهزة رقمية لالتصاالت والمعلومات الناتجة عن تقنية المن تطبيقات ال

الهاتف المحمول والحاسبات اآللية المتصلة مع شبكات االتصال الرقمية الداخلية 

على اإلنترنت و Extranetاإلكسترانت و Intranetاإلنترانت والخارجية والدولية ك

إللكتروني وكافة وسائل التواصل االجتماعي والواي فاي والبلوتوث والبريد االتوالي، 

 & Researcher, 2017)على الفيسبوك وتويتر واإلنستجرام واليوتيوب ولينكد إن 

2009
2

.) 

ا وقوي ا من االتصاالت و ا فريد  تفاعالت في لاوقد خلقت هذه الالمركزية الرقمية نوع 

 الخدمات عل فيما بينهم عبر ألنها مك نت مستخدميها من التنسيق والتفاالنطاق التعليمي 

إطالق ابتكاراتهم، والتعلم بأنفسهم  بالتعبير عن آرائهم، ذلك المواد الرقمية عن ب عد، و

ا كانت بو روة مالية للحصول ا وتكلفة وثتستغرق وقت   في الماضيجودة تقنية عالية جد 

ئ الطالب ابتكار أساليب ذكية ت هي  في هو  هناالتحدي . عليها بنفس الجودة الحالية

د كيفية تعاملهم وتفاعلهم بشكل و لمستويات عالية من النشاطات الرقمية الالمركزية تحد 

مستمر مع العالم المحيط باستخدام الخدمات الرقمية المعقدة عبر األجهزة الشخصية 

الزماني للمؤسسة م حتى خارج نطاق الحد المكاني والتعل  في التعليم و سهلة االستخدام

 .التعليمية

 القوة الحاسوبية  0. 6

ا هائال في نطاق قوتها في  شهدت تكنولوجيا الحاسب اآللي والتقنيات الحاسوبية توسع 

 -" جوردن مور"منبع هذه التوسعات والتحسينات ما استطاع أن يصيغه . العصر الحالي

العالمية المتخصصة في صناعة رقاقات ومعالجات " Intel"أحد مؤسسي شركة 

 -وواحدة من أكبر أسواق صانعي رقائق أشباه الموصالت في العالم  لوازمهاالكمبيوتر و

مصنعي رقائق الحاسوب قادرين على : "الذي ينص على أن" مور"فيما ي عرف بقانون 

 12مضاعفة عدد الترانزستورات في جزء معي ن من رقائق السيليكون في غضون 

ا، مما يفضي إلى مضاعفة قوة المعالجة وتعزيز  قوة التخزين بواقع الضعف خالل شهر 

ا 12فترة تصل إلى   (.6112وحدة جيمس للمعلومات، " )شهر 

مربط الفرس ليس هنا في التفاصيل الفنية للقوة الحاسوبية فإن في مجال التعليم الرقمي، 

وأجزاء رقائق السيليكون وأعداد الترانزستورات والوقت المستغرق لمضاعفة قوة 

ٌر من  عن هذه القوة الحاسوبية وتطبيقاتها في التعليم الرقمي نتجما فيمعالجتها؛ إنما  تطو 

في قوة النظام الحاسوبي لألجهزة الرقمية الصغيرة سهلة االستخدام كالهواتف الذكية، 
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في ل سرعة الحواسيب المكتبية ماث  وفي قدرتها التخزينية وسرعة المعالجات فيها لت  

ستيعاب سعات القد تضاعفت  ات هذه األجهزةإمكاني إنليس هذا فحسب؛ بل . الماضي

السريع مع الخدمات  من خالل االتصالالتفاعل مع محتواها ضخمة يتم تخزينية 

 و. في الوصول إلى إمكانات كانت تعتبر في السابق مستحيلةا حق  السحابية بشكل ساهم 

ار المبتكرة المعزز والهولوجرام وأجهزة االستشعذلك تقنيات الواقعين االفتراضي ول مثا

ا كنظام تحديد المواقع والرادارات المستخدمة في أي منها والتي سمحت لنظام بسيط حالي  

ا ورسم الخرائط الفوري ونظام المالحة عبر األقمار الصناعية  الذي يطلق عليه اختصار 

GPS أو Global Positioning System يتواجد كمستلزمات أساسية داخل أن ب

القيادة عربات
20
. 

 األنماط األساسية للتفاعل في بيئة التعليم الرقمي. 7

االتصال األساسية التي يمكن أن تتم في نطاق  في هذا الصدد، فإن أنماط التفاعل و

توضيحها من خالل  المواد الرقمية يمكن بيانها و التعليم الرقمي باستخدام التقنيات و

 :الشكل التالي
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 في بيئة التعليم الرقمي  أنماط التفاعل األساسية(: 1)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hirumi ،1111و، 1112فارس، ، و 1122البحيري، و  ،1122، ورمود، 1122كينغ،  :المصدر بتصرف

 لِّمـمتع -معـلِّم 

 
 عـلِّم أو مجموعة معـلِّمينم -معـلِّم 

 

 ولي أمر -معلِّم 

 
 مؤسسة أو مؤسسات أعمال –معلِّم 

 

 
 

 أنماط التفاعل في بيئة التعليم الرقمي

 واجهة التفاعل -معـلِّم 

 
 واجهة التفاعل -متعلِّم 

 

 محتوى -معـلِّم 

 
 محتوى -متعلِّم 

 

  المعلّم تفاعل 
 الشكليالمادي 

 
 

 التفاعل على المستوى البشري

 لِّمـعم -متعـلِّم 

 
 تعـلِّم أو مجموعة متعـلِّمينم -متعـلِّم 

 

 ولي أمر -متعلِّم 

 
 مؤسسة أو مؤسسات أعمال –متعلِّم 

 

 تفاعل المتعلّم 

 
 

 الماديالتفاعل على المستوى البشري 

 
 

 الموضوعيالمادي 
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كما هو موضح بالشكل، فإن أنماط التفاعل واالتصال في بيئة التعليم الرقمي تتم بين 

معلمين أو متعلمين أو أولياء أمور أو حتى  ؛البشر وبعضهم البعض أيا كان وضعهم

امني في نفس وقت مؤسسات أعمال على المستوى الفردي أو الجمعي وبشكل آني تز

وبطبيعة الحال تتم بالتفاعل أيضا مع  .، أو بشكل غير آنياتصال األفراد أيا كان مكانهم

التي يتعامل معها المستخدمين  والتفاعل المحتوى والمواد الرقمية وواجهات االستخدام

ازي تتم هذه التفاعالت بشكل متو عادة ما و. الحاسوبيةو الرقمية القوتينمن خالل ا رقمي  

ا نظر  حتى مؤسسات األعمال وأولياء األمور المعلم ووتبادلي في األدوار بين المتعلم و

المنتج  لتداخل هذه األدوار في شخص القائم بالتعل م في التعليم الرقمي الذي أصبح فيه

ا باللغة اإلنجليزية للمعلومات هو مستهلك في آن فيما يطلق عليه  اصطالح 

Procumer
24
 .نات الهائلة التي تتيحها القوة الرقمية في هذا المضمارنتيجة لإلمكا 

 أشكال التعليم الرقمي. 2
طالما أصبح الطالب والمعلم والموظف يستطيع تحميل آالف الصور واألغاني وألعاب 

أو استخدام هاتفه  ،والتطبيقات في أجهزة اآليبود الخاصة بهمقاطع الفيديو والكمبيوتر 

ي كبوابة مرنة للوصول إلى المعلومات، فإنه من الالزم فهم الذكي والمحمول واللوح

كيفية تصميم تجارب جديدة وعميقة ومثيرة لالهتمام باستخدام هذه القوة الحاسوبية في 

عادة ما يتم ذلك من خالل أشكال مختلفة . التعليم الرقمي وبأسلوب متميز وجذاب ومبدع

 :ومتداخلة للتعليم الرقمي يوضحها الشكل التالي

 أشكال التعليم الرقمي(: 0)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hirumi ،1111و ، 1112فارس، ، و 1122، و البحيري، Thomas ،1122 ، و1122الباحثة،  ، و1122رمود، : ر بتصرفالمصد

 
 أشكال التعليم الرقمي

التعليم المتمركز 

 حول 

 
 ملِّ ـــالمتع

التعليم 
 المتمركز حول 

 

 

 

 عــرفـةالم

التعليم 

المتمركز 

 حول 

 

 

 

 أســـاليب

 

 التواصل 

 ركز حول التعليم المتم

 أســـاليب 
 العــــرض
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ي الحظ من  كما هو مبي ن في الشكل فإنه توجد أربعة أشكال أساسية للتعليم الرقمي

تفاعلية مشتركة قد تكون لعالقة بينها هي عالقة تبادلية وا الدراسات التي تناولته أن

في العملية التعليمية، ويمكن ا للتقنيات الرقمية المستخدمة تزامنية أو غير تزامنية وفق  

، والباحثة، 6112وحمادة وإسماعيل،  ،6112رمود، )بيان هذه األشكال فيما يلي 

، Hanssonو، 6112، وفارس، 6111، والبحيري، Thomas، 6111و ،6112

 (:Hirumi ،6116و، 6112

 التعليم المتمركز حول المتعلّم 2. 2

فيه ستخدم لى النشاط الذاتي للمتعلم نفسه، وت  عالتعليم المتمركز حول المتعل م يعتمد 

تشكيلة من التقنيات والمواد الرقمية الشخصية والتشاركية لتقديم تعليم يتوافق مع قدرة 

 .لتقنيات الرقميةاته لاستخدامو المتعل م وخبراته السابقة

 التعليم المتمركز حول المعرفة 1. 2

ت مك ن المتعلم من التكي ف  بيئة معرفية خلق يتم في التعليم المتمركز حول المعرفة

نظيم واالسترجاع التإمكانيات البحث والحفظ وبما تتيحه من  التفاعل الرقمي معهاو

ليات من واقع ما تم من عمالعرض للمعرفة و التصميماإلخراج والتعديل أو إعادة و

حال ناتج لتفاعل بيعة الالمعلومات لتنتج المعرفة التي هي بطتشغيل عقلية على البيانات و

كير التفقنيات الرقمية مع العقل البشري وقدراته ومهاراته في التحليل والتالمواد و

 .العواطفواإلدراك وخلق المشاعر و

 التعليم المتمركز حول أساليب التواصل 0. 2

اآلنية في عنصري اللفظية وعلى الرقمي التعليم المتمركز حول أساليب التواصل يقوم 

اعل التي تتم في العملية التعليمية وفقا ألنماطها في التعليم الرقمي الموضحة عمليات التف

 :يمكن بيانها فيما يليو( 6)بالشكل 

 عنصر اللفظية الرقمية في أساليب التواصل 2. 0. 2

غير اللفظي و verbal communicationيتضمن نوعي االتصال اللفظي و

nonverbal communication تخدم تشكيلة واسعة من كليهما يسمي، وفي التعليم الرق

يتضمن كية إلحداث العملية التعليمية، والمواد الرقمية من خالل األجهزة الذالتقنيات و

الرقمي اللفظي كل ما هو منطوق ومسموع ومكتوب من المواد العلمية  االتصال

تابة اإللكترونية كالالتعليم تقنيات التسجيل الرقمي والفيديو وتداوله في ستخدم إلنتاجه وي  و

ا أو المعتاد أو المجسم رقمي  بالمنطوقة سواء عبر األجهزة والمقاطع السمعية والبصرية و

 .المعززالحقيقي وللواقعين االفتراضي  بالدامج

 body language أما االتصال الرقمي غير اللفظي فيتضمن كل ما يتعل ق بلغة الجسد

الواقع  تقنيات خاللمن  أو تخليقه افتراضياا يمكن تجسيده حي  أثناء التواصل الرقمي و

والمواقع  الفيديوحتى مقاطع التسجيل والهولوجرام أو المعزز أو االفتراضي أو 
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يشمل ذلك كافة المؤثرات المرئية البصرية المتعلقة ، والبرامج التعليمية الرقميةو

 ،وفوضعيات الوقو ،حركات اليدإشارات وو ،نظرات العينو ،بتعبيرات الوجه

حتى تأثير الروائح التي يتم بثها بشكل آلي رقمي في و ،طريقة الملبسو ،حركات الجسمو

 (.6112الباحثة، )بعض التطبيقات الرقمية المرتبطة بهذا الغرض 

 عنصر اآلنية الرقمية في أساليب التواصل 1. 0. 2

ليم الرقمي، اف التفاعل في التععملية االتصال بين أطرتزامن أو عدم تزامن يرتبط بو

المكان المحليين أو دود الزمان والتقنيات الرقمية خارج حمن خالل المواد و يتمو

بحيث  Synchronous Communication امتزامن  الدوليين، فإما أن يكون التواصل 

 Asynchronous امتزامن   الإما أن يكون و، "آنيا"في نفس الوقت يتم 

Communication  التواصل عند أماكن و أوقاتنفس في يتم  ال بحيث" ال آنيا"أو

 .أطراف التفاعل الرقمي في العملية التعليمية

 تعلم المتمركز حول أساليب العرضال 4. 2

متنوعة متعددة و هيالرقمي للمادة التعليمية وأساليب عرض المحتوى و المقصود هنا 

عليمية المخطط لها، تعتمد على الخيال واالبتكار في ضوء االستراتيجية واألهداف التو

في  الرقميةبالقوتين الحاسوبية وتستخدم جميع إمكانيات الوسائط المتعددة الخاصة و

باستخدام واالفتراضي وتقنيات التجسيد والدمج بين الواقعين الحقيقي والعرض مع فنيات 

  .صفحات الويبو اإلنترنتمن خالل قدرات الربط الشبكي 

 ليم الرقمي في دعم مهارات الجاهزية لسوق العمل عملية الستخدام التع نماذج. 9
قمية في التعليم لتأهيل أدركت العديد من المؤسسات التعليمية أهمية تطويع التقنيات الر

ترسيخ آليات التعل م الشخصية من خالل  أيضاللحياة العملية و فيها المتعلمينطالبها و

آليات هذا التطويع أحد . ما بعدهاة والحياة في عصر الثورة الرقمي التعل م مدىالذاتي و

دعم لقطاع األعمال راكة بين قطاعي التعليم العالي والشمبني على للتقنيات الرقمية 

 .المرتبطة بالجاهزية لسوق العملاكتساب المهارات السلوكية والمعرفية والبنائية 

لتحقيق  اة حالي  الصناعيالتعليمية وتها ئاهيمؤسساتها ومن خالل ا حثيثا سعي   تسعى مصر

للتوافق مع متطلبات العصر  هذه الشراكة بشكل أو بآخر في مبادرات من كافة محافظاتها

التقد مومواكبة ضروريات النمو و
25

من أجل ذلك، فإن هناك مجموعة من النماذج و. 

قطاع األعمال شودة بين قطاعي التعليم العالي والعملية الرائدة في تطبيق الشراكات المن

ا الكيفية التي يتم بها التعليم الرقمي في إطار منظومي معتمد على هذه عملي   جس دت

على المستوى  ي، لعل من أبرزها في هذا المضمارالشراكات الحيوية في العصر الحال

لواليات المتحدة في ا الثانوي في تطوير نظام التعليم IBMنموذج شركة  القومي

ل إلى التعليم و ،األمريكية على المستوى ، وبيودول االتحاد األورالرقمي في خطة التحو 

 "سان جوزيه"جامعة الرقمي ل البرنامج الجزئي فإن البحث الحالي يستعرض نموذج

كينغ، ) بفرنساالذكية عمال لأل" إيمليون"كلية نموذج بوالية كاليفورنيا األمريكية، و
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و، 6112والباحثة، ، 6112
1
 Commission of theو، 6112والدامغ،  6112

European Communities ،6111) . 

 التعليم الرقمي على المستوى القومي نماذج 2. 9

 :و تتضمن تجربة كل من

  شركةIBM  في الواليات المتحدة األمريكيةالثانوي في تطوير نظام التعليم 

  ل إلى التعليم الرقمي في  دول االتحاد األوروبيخطة التحو 

 الواليات المتحدة األمريكية في ير نظام التعليمفي تطو IBMنموذج شركة  2. 2. 9

على التعاون مع مؤسسات التعليم في الواليات المتحدة  IBMشركة  يقوم نموذج

تطوير نماذج تعليمية رقمية جديدة  على IBMشركة  عملت 6111األمريكية، ففي العام 

التكنولوجيا  مسارات في"بالكامل في مؤسسات التعليم األمريكية وطرحتها تحت مسمى 

ا " للمراحل الجامعية األولى والمدارس الثانوية -P)أو ما أطلقت عليه اختصار 

TECH)،  بالكامل إعادة صياغة شكل العملية التعليمية لتصبح رقميةوفيه يتم. 

لسوق العمل مع المهارات الرقمية المهارات الوظيفية  دمجعلى موذج هذا الن يعمل

بين أيضا يجمع و، ة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيامقررات الهندس في المطلوبة

بحيث يحصل الطالب على أساس متين في  ،الكلياتفي العالي التعليم التعليم الثانوي و

على ربط طالب الصفوف ميزة هذا النموذج أنه يعمل  .ج األكاديمي األساسيالمنه

حيث يتم قبول بألمريكي، ا من التاسع إلى الرابع عشر وفقا للنظام التعليميالثانوية 

 من خاللبعد ذلك  إرشادهمثم يتم توجيهم و دون اختبارات أو اشتراطات خاصة الطالب

 .في مكان العملتدريب وظيفي وخبرة عملية  الذي يوف ر لهمنفسه  قطاع األعمال

 سنوات، 2 بانقضاء فترة الدراسة في الصفوف الثانوية المربوطة في هذا النظام وهيو

تؤهلهم لسوق  طالب على شهادة الثانوية العامة وعلى شهادة زمالة إضافيةيحصل ال

 21 إلى قيام 6116التي أجريت في هذا المجال عام تشير اإلحصاءات مل، حيث الع

في المدارس  IBMالذي أبدعته شركة ( P-TECH)ق نموذج يتطببمدرسة على األقل 

وتخدم به عشرات اآلالف من  ،ألولىالمربوطة بالمراحل الجامعية ا الثانوية األمريكية

يحصل  في قطاع األعمال شركة متعاونة مع البرنامج 111مع أكثر من  ،الطالب

كينغ، )مختلف القطاعات االقتصادية في على عروض عمل  الطالب من خاللهم

6112.)  

 دول االتحاد األوروبي خطة التحّول إلى التعليم الرقمي في 1. 2. 9

أقر رؤساء دول  حين اأي منذ عقدين من الزمان تقريب   ،6111ي العام بدأت هذه الخطة ف

التعليم : ليم الغدتصميم تع"مبادرة  6111االتحاد األوروبي في اجتماعهم بلشبونة عام 

لتقنيات الرقمية من الحواسب والوسائط المتعددة التي تهدف إلى استخدام او" اإللكتروني

التمهيد لسيادة نمط التعليم الرقمي في المؤسسات و اإلنترنت لتحسين نوعية التعليمو
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ا من . التعليمية التي  ة التنفيذية ألوروبا اإللكترونيةالخطوقد كانت هذه المبادرة جزء 

ذات نوعية عالية  رقمية تسريع إقامة بنية تحتية بهدف 6111عام في الا بدأت فعلي  

ت األهداف تحددقد ألوروبي، واالتحاد االمؤسسات التعليمية لدول معقولة في  وبتكلفة

 Commission of the European)الزمنية لهذه المبادرة فيما يلي الواقعية و

Communities, 2001:) 

بمراكز بشبكة المعلومات الدولية اإلنترنت وتهيئة كل المدارس األوربية لالتصال  

نالوسائط المتعددة، و مدارس بوصالت ذلك تجهيز كل الفصول الدراسية في هذه ال تضم 

  6116عام حلول الإنترنت ذات سرعة عالية قبل 

 االتحاد األوروبي مع الشبكات الخاصة بقواعد المعلومات  دول ربط كل المدارس في

 6116العام  حلول قبل

  مع وسائط تعليمية متعددة في  اتلميذ   16إلى  6الوصول لنسبة حاسب آلي واحد لكل

 6112عام ال قبل حلولكل مدرسة 

 دخال أساليب تعليمية جديدة معتمدة على التقنيات الرقمية إلوير المناهج المدرسية تط

 6112عام حلول القبل 

هم دون ن الطالب الذين مليون نسمة م 21لحوالي أثمرت الخطة عن وصول نواتجها 

ليا سنة من سكان االتحاد األوروبي وينخرطون في برامج تعليمية 66سن  وخمسة ، ع 

إضافة لمن يعملون في مجال  ،هذه النواتجإلى وصول الفي  أسهمواس در  ماليين م  

ما ستحققه التقنية ل كامل إدراكب بشكل اقترنتفعيل هذه المبادرة لالتخطيط والتدريب 

الدامغ، )التنمية بدول االتحاد األوروبي معدالت في ارتفاع تعجيل في التعليم من الرقمية 

6112). 

 مي على المستوى الجزئيتجارب التعليم الرق 1. 9

 :و تتضمن نموذج كل من

  بوالية كاليفورنيا األمريكية " سان جوزيه"جامعة(SJSU  ) San Jose State 

University  

  بفرنساالذكية لألعمال " إيمليون"كلية Emlyon Business School 

 بوالية كاليفورنيا األمريكية" سان جوزيه"جامعة  نموذج 2. 1. 9

 San Jose (  SJSU)في والية كاليفورنيا األمريكية  "سان جوزيه"عة جام أدركت

State University الخبرة تعليمي رقمي قائم على التجربة و الحاجة إلى اتباع منهج

الب أقسام إدارة تقويم البيئة التسويقية لشركات األعمال لدى طفي مجال أبحاث السوق و

المهارات المرتبطة بالجانب االجتماعي في ب ا للحاجة إلى اكتسانظر  األعمال فيها، و

بالتعاون مع شركة رقمي قامت الجامعة بتصميم برنامج لتحقيق هذا الغرض، فقد  العمل

IBM  باستخدام التقنيات  تعميق مهارات التعارف االجتماعييوف ر للطالب فرصة

يات الموجودة في تعل م كيفية التأقلم مع التحدفرصة للطالب  ئيهي  و ،الرقميةالحاسوبية و
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كجزء من المواد التي  IBMمن شركة  أفرادالعالم الفعلي ألي شركة تحت إشراف 

على تعليم رقمي حول االستعماالت  الحصول مع  سها الطالب في هذا البرنامجيدر  

كيف يمكن تطبيقها على العمليات لتكنولوجيا التعارف االجتماعي و الداخلية والخارجة

ت للوصول إلى تعاون ارد البشرية إلى التسويق إلى تطوير المنتجافي الشركات من المو

 .فعالية لتحقيق المزيد من االبتكاراتأكثر كفاءة و

، حيث على نظام المشروعات أنه يقوم البرنامج الفكرة األساسية للتعليم الرقمي في هذا

من خالل  IBMكة بتقويم البيئة التسويقية ألحد الشركاء التجاريين لشرفيها  الطالبيقوم 

الطريقة التي تتبعها في بناء العالقات مع و ،دراسة أنماط التعاون الداخلي في الشركة

يتعي ن على كل طالب و .إجراء عمليات تقويم للجانب االجتماعي من العملو ،الموردين

 .بالتعاون مع زمالئه في المشروع خطة لتحسين عمليات التسويقأن يضع بعد ذلك 

أن تستفيد الشركة بشكل أكبر من المدونات على في هذا البرنامج  اقترح الطالب

الرقمية التشارك في المحتويات آليات التسويق الرقمي ومقاطع الفيديو واإلنترنت و

التجربة العملية التي يمنحها هذا . التعاون في المؤسسة ككللتحسين تدفق المعلومات و

للمهام التي تتم واقعية وأكثر فعالية ضل وم بشكل أفالنوع من المهام إلى الطالب تهيئه

 .التعليم الرقميباستخدام التقنيات و بالفعل في سوق العمل الحقيقي

 بفرنساالذكية لألعمال " إيمليون"كلية  نموذج 1. 1. 9

 بيئة التعليم الرقمي Emlyon Business School لألعمال" إيمليون" كليةرت طو  

متمركزة حول المتعل م كأحد أشكال التعليم الرقمي ذكية فيها لتجعلها كلية لألعمال ال

إدارة في مجال رقمي ا ا بحيث توف ر تعليم  ( 2)األساسية التي سبق توضيحها في الشكل 

ال يتقي د بحدود المكان  عالميمستوى وباألعمال يلبي االحتياجات الشخصية لكل طالب 

يتم ذلك وجيا الحوسبة السحابية، تكنولوو باستخدام التقنيات الرقمية ذلك، والزمانو

ات الجامعة عبر أجهزة رقمية عديدة والتعليمية المقررات بإتاحة  بلغات مختلفة في مقر 

 رقمية تحاكي افتراضية أماكنو اتفي مقر  فرنسا والصين والمغرب وكل من في 

 .غرب أفريقيا فياألسواق الناشئة 

هي في مزيج  الذكية لألعمال" إيمليون"ة الفكرة األساسية للتعليم الرقمي في نموذج كلي

الحوسبة تقنيات  مع ،اتحليلها رقمي  وللتشغيل بين الفروع الكم الضخم من البيانات 

عامل مع هذا المزيج بشكل متدفق ومستمر للمعلومات الرقمية للتالخبرة و ،السحابية

ر والتدريب يللتطو فريدة شخصيةورقمية ر للطالب إمكانية يوف   المعرفةوالبيانات و

ا الطريقة التي يختار بها يشبه كثير  بأسلوب والتأهيل لسوق العمل بشكل مباشر و

الشخص قناته المفضلة للمشاهدة أو ألعابه الترفيهية أو حتى ما يحب االستماع إليه من 

ا موسيقى، حيث يكون الطالب الرقمية التي تناسب المحتويات على اختيار المواد و قادر 

لهابه الطرق التي يرغبكن واألوقات وفي األما المهني مساره  .ا ويفض 
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                        تحديات التعليم الرقمي . 21

العملية ركان أل األدوار األساسية تنبع التحديات التي يمكن أن يواجهها التعليم الرقمي في

ح في الشكل كما هو م المحتوى التعليميو ،المعل مو ،هي المتعل موالتعليمية  ، (2)وض 

، واستثمارات مرنةو حيث تعمل جميعها في إطار منظومي متكامل يستلزم إدارة واعية

داف المرجوة في األجلين القصير بنية تحتية مدروسة لتحقيق األهرقمية محسوبة، و

ن في االستخدام األمثل على اعتبار أن كفاءة التعليم الرقمي تكم فعالية،والطويل بكفاءة و

أن فعاليته تتجس د في القدرة المتاحة، والحاسوبية واإلمكانات الرقمية ارد والمواد وللمو

 المجتمعيةو لتحقيق األهداف التعليميةالبشرية وعلى تطويع هذه التقنيات الرقمية 

 .المنشودةالقومية و

 
 التعليم الرقمي تحديات(: 4)شكل 

 الُمتعلّم 

 الُمعلّم
 المحتوى
 التعليمي

  تحديات
 التعـليــــم 

 الرقــمي
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ر عب  تبادل جدير بالذكر بأن التأثير بين أركان العملية التعليمية الرقمية هو تأثير تفاعلي مت

ففي الوقت الذي يكتسب فيه  .بين األركان( 2)تجاه في الشكل عنه األسهم ثنائية اال

ا من خالل سلوكي  ا ووجداني  ا والمهارات المطلوبة معرفي  الخبرات و" المتعل م"الطالب 

مهارات مقابلة في التعامل خبرات و" المعلم"، يكتسب المدرس المنظومة الرقمية للتعليم

أنماط المتعل مين التي تتسع باتساع استخدام قف التعليمية الرقمية المختلفة ومع الموا

ب أداؤهما في يص   –المتعلم أي المعلم و –و كليهما . التقنيات الرقمية في النظام التعليمي

 .بالتالي منظومة التعليم الرقمي ككلالتعليمية و العمليةالمحتوى وكفاءة جودة و

 المتعلّموار المعلّم  وتحدي مهارات وأد 2. 21

لالتحدي المرتبط بالمعلم والمتعلم هو تحدي مهارات و في دور المعلم  أدوار، حيث يتحو 

 نحوللطالب مرشد من مزود بالمعلومات إلى و ،هن إلى موج  من ملق  التعليم الرقمي 

التراكمات لة تفاعل المعلومات مع الخبرات والمهارات والتي هي حصي المعرفة

ليس هذا فحسب، بل إن هناك توقعات تفرضها التقنيات الرقمية في  .للفرد الشخصية

على تحديد أهدافهم  -أي الطالب  –قادرين كونهم  ين نحو طالبهمالتعليم على المعل م

 تقييم أنفسهمو ،تحصيلهم على متابعةو ،التعل مية وفقا الحتياجاتهم المعرفية الشخصية

التي تتم بوسائل في عملية التعل م مرونة وذاتية و كل يجعل الطالب أكثر استقالليةبش

يستلزم ذلك ال  .ستمر معه حتى بعد ترك المؤسسة التعليمية لتبقى مدى الحياةترقمية و

تطويع كتساب والالمتعلم ل من المعلم ولك تمث ل تحدي ا أساسي امحالة تنمية ذاتية حتمية 

اإلدارة التوجيه والتقييم والتخطيط والتحليل واإلبداع والمهارات العليا في التفكير و

للوفاء باألدوار الجديدة التي  كمطلب أساسي الرقميالذكاء والتقنية  التواصل عبرو

 .يفرضها نسق التعليم الرقمي على كليهما

 تحدي المحتوى التعليمي 1. 21

متجدد متشعب والتعليم الرقمي هو محتوى واسع ومتنوع و في منصةالمحتوى التعليمي 

، كون المتعلما على كل من المعلم وا مزدوج  ا جوهري  يفرض ذلك تحدي  شكل مستمر، وب

المستهلك في ذات الوقت للمحتوى يم الرقمي يتمتع بخاصية المنتج وكليهما في التعل

إنتاج من الالزم توافر مهارات اختيار وانتقاء وتصميم ومن ناحية سيكون ف .التعليمي

الحوسبة عبر تقنيات الشبكات الحاسوبية و تاح بشكل واسعالمحتوى التعليمي الرقمي الم

التوجيه ناحية أخرى سيكون تحدي اإلرشاد ومن بية والمنتجات والمواد الرقمية، والسحا

ا، أو بشكل تشاركي جماعي ا كان أو متعلم  ا سواء بشكل ذاتي من الفرد نفسه معلم  قائم  

عليمية إلحداث التفاعل الداخلي لية التمن عدة أفراد أيا كانت أدوارهم وصفاتهم في العم

 . الخارجي المطلوب الكتساب المعرفةو
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 تحدي البنية األساسية التحتية الرقمية 0. 21

له العملية التعليمية الرقمية، من خال هي األساس الذي ستعملالبنية التحتية الرقمية 

المؤهلة ي الكوادر بإمكانيات الدول في هذا المجال سواء كانت بنية بشرية ف ترتبطو

ة ، أو التشريعات القانونيللبلد الرقميةاته، أو البنية الحاسوبية وتقنيلفنيات التعليم الرقمي و

حتى بنية القيم األعمال المقترنة بالتقنيات الرقمية، أو الميسرة آلليات تنفيذ المهام و

ذي تسعى كثير من ا كان وضعها الأي  و. اإلدراك العام في الدولةواالتجاهات والثقافة و

وسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر إلى تحديثها وتقويتها الدول في منطقة الشرق األ

داد على التطويع االستعمتاح منها قادر بشيء من الرغبة والقدرة وتدعيمها، فإن الو

 .فعاليةبكفاءة و

 الرقميةتحدي االستثمارات الحاسوبية و 4. 21

لكنها بوابة عبور لن يتم التعليم الرقمي إال من ا، وا ليست هدف  التقنية الرقمية في حد ذاته

الرقمية في ولذلك فإن االستثمارات في إتاحة وتمكين القوة الحاسوبية و ،خاللها

أن يقلل من من شأنه  المؤسسات التعليمية لكافة األفراد المرتبطين بها هو أمر ضروري

للجميع في  تداولها ييسرو ،ات التعليميةتكلفة الحصول على الخدمات الرقمية في المؤسس

توجد الكثير و .على مدار الساعة حدود الوقتالخضوع لمواقعهم دون الحاجة للتنق ل أو 

يمية لالستثمار في هذا المضمار من المبادرات التي انتهجتها مصر في مؤسساتها التعل

بمصررقمي بشكل مبش ر لما يمكن أن يكون عليه الوضع مستقبال في التعليم الو
26
. 

 تحدي اإلدارة في المنظومة التعليمية الرقمية 5. 21

 عامل مع مستجدات العصرفي الت في اإلدارة له أهميتهالرشد والوعي والمرونة ب طل  م  

ك يقترن ذل، وفي التعليم الحاسوبيةما يتعلق بالقوة الرقمية وفيخاصة  المستمرة بطبيعتها

فعاليةالبضرورة تحقيق مصطلحي الكفاءة و
27
في التعليم الرقمي من بالتالي اإلنتاجية و 

أعضاء الهيئة مين ومع إعطاء المعل   الموارد البشريةتدريب و ،إجراءات العملحيث 

، ووضع آليات التدريسية حرية اتخاذ القرارات في مستويات الخط األول من اإلدارة

دارية اإلالتقنية و توفير المواردحسن استخدام وو تحفيزه،لدعم األداء المتميز و

أنماط التفاعالت و، إلى جانب إحداث المواءمات الالزمة في القوانين واللوائح التعليميةو

 الممارسات اإلدارية المعمول بها في المؤسسات التعليميةالمهنية الرقمية واالجتماعية و

 والنممرجوة الالزمة الكتساب المعرفة ودعم المهارة والتقدم ولتحقيق األهداف ال

 .ةوفقا لمتطلبات الثورة الرقميكل من خالل المنظومة التعليمية وللمجتمع ك

 أهم النتائجو الخاتمة . 22

التكنولوجيات الحاسوبية المرتبطة بها على أنها و نظر إلى التقنيات الرقميةال ينبغي أن ي  

لى عإن كان ينبغي و –على الجميع إتقان تصميمها وتطويرها  يلزم في حد ذاته هدفٌ 

 التعليم في الدولة؛ كونهافي منظومة العملية التعليمية و تطويعهاإتقان استخدامها والجميع 

ليست بأي حال من األحوال جميع األدوات وهامة ضمن صندوق األدوات أداة حيوية و
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تتمتع إدارة واعية واستراتيجية حكيمة رؤية واضحة وبدون  ألنهاو في التعليم الرقمي،

حجر عثرة قد تصبح فإنها في مجال التعليم  رهاتستثم علم كيفت  اع واإلبدوبالمرونة 

المنظومة التعليمية في الدولة، معيق لتحقيق األهداف الحقيقية المرجوة على مستوى 

 . (6112ريغبي، ) مقاومات ومزعزعات رقمية ال حصر لهاالضطرابات و مسببو

هو وجود في كل مجال وقمي لذلك فإن مفتاح النجاح الدائم في مجال التعليم الرو

مة بتطبيقات ماهرة ألدوات تمكينية تتضمن  في  وبشكل كبير –استراتيجية فاعلة مدع 

بحتمية االختالف تؤمن و ،الحاسوبيةو الرقميةالمواد والتقنيات  – التعليم الرقمي

التكنولوجي إلى جانب معدالت ذكائهم الرقمي والتكامل بين األفراد في إمكانياتهم وو

بغيرها يحدث التكامل الالزم لتحقيق بها و التيفي شتى مناحي الحياة والذكاءات األخرى 

األهداف
22
 .إن تم إدارتها على النحو الذي يفي بها 

طى متسارعةجاهدة وتسعى مصر إلى ذلك و ليس أدل على هذا من عام التعليم و ،بخ 

خاصة مع  ما ينتظره الكثيرونيحمل في جعبته و 6112المزمع بمشيئة هللا في العام 

المؤسسات التعليمية في وى األنظمة واألفراد واإلعدادات المهولة التي تتم على مست

حتى القطاعات يجب االعتراف بأن قطاع التعليم وفإنه هذا مع و .هامحافظاتبكافة مصر 

لجذرية التحوالت ار وهذا الحجم الهائل من التغييمثل الصناعية لم يسبق لها أن واجهت 

ا هائلة بقدر قوتها فإنها تحمل أيضا في جعبتها فرص  أنه و، المزعزعة التي تحدث اليوم

قادتها إليجاد طرق لتقديم و المؤسسات التعليمية بصفة خاصةبصفة عامة و للمؤسسات

 القوة العاملةولطالب لالستثمار في رأس المال البشري من االمزيد من القيمة خلق و

 تلتكنولوجياهو ما ينادي به البحث الحالي من تمكين لبوابتها في ذلك و ،حد سواءعلى 

خلق جديدة و التعاون مع القطاعات الصناعية لبناء نماذج تعليميةو ،الرقمية في التعليم

ث الحياة لمستقبل لم ويب  التع  بصياغة طريقة جديدة في العمل و نظام شامل داعم يسمح

 .بين األمم أفضل

 :التاليةالنتائج  أهميستخلص البحث الحالي أجل ذلك من و 

يحتاج سوق العمل الحالي والمستقبلي إلى وظائف ال يتم تأهيل الطالب وتدريبهم  1. 11

على مهاراتها في مؤسسات التعليم العالي للوفاء بمتطلبات العصر الرقمي ذو 

 .الالقدرات الهائلة والمتجددة في مجال تقنيات المعلومات واالتص

وفقا أهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل في الفترة الحالية والمستقبلية  6. 11 

 6112لتقرير وظائف المستقبل الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي عام 

هي على التوالي مهارات حل المشاكل المعقدة المقترنة بالذكاء الرقمي 

ليل واإلدراك المعرفي والبيئي والمرتبطة بشكل وثيق بمهارات التفكير والتح

والمرونة وإدارة األزمات، ثم مهارات التفكير الناقد واإلبداع، يليها مهارات 
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الذكاء العاطفي والتنسيق التعاون، والتعامل مع اآلخرين بإدارة األفراد و

 .والتفاوض

ا وحيوي ا في إكساب وتنمية المهارات  2. 11 ا بارز  والمعارف يلعب التعليم الرقمي دور 

واالتجاهات الالزمة للوفاء باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي وفقا 

لمعطيات الثورة الصناعية الرابعة وبالطريقة التي يمكن أن تحقق النمو 

 .واالستمرار القتصادات الدول الذي تنتهجه في مؤسسات تعليمها العالي

 توفير بيئة رقمية خارجية متجددةيقوم التعليم الرقمي مفهوما واصطالحا على  2. 11

ة  ومناسبة للطالب بغرض إحداث عملية التعل م داخلي ا وفقا لألهداف المرجو 

ل إلى النموذج المفتوح في التعليم  والمخطط لها بكفاءة وفعالية، بحيث يتم التحو 

في  من خالل محاكاة بيئات العمل الفعلية والتعامل مع تحديات العصر الرقمي

 .ظومة التعليميةإطار المن

تتسم التقنيات والمواد الرقمية المستخدمة في التعليم الرقمي بمستويات عالية من  6. 11

المرونة واالبتكار في األدوات الرقمية التعليمية المبنية على ثالثة محددات 

 .والمركزية الخدمات الرقمية ،الحاسوبيةالقوة و ،الرقمية ةرئيسية هي القو

اعل في التعليم الرقمي من خالل أنماط متعددة قوامها ما تتيحه القوتين يتم التف 2. 11

الرقمية والحاسوبية والالمركزية في الخدمات الرقمية لتظهر أنماط التفاعل في 

شكلين أساسيين متداخلين في التأثير والتأث ر هما التفاعل على المستوى البشري 

ات العالقة، والتفاعل على سواء كان معلما أو متعلما مع كافة األطراف ذ

المستوى البشري المادي سواء كان معلما أو متعلما مع النواحي المادية 

 .الموضوعية والشكلية للمحتوى وواجهات التفاعل الرقمية على التوالي

العالقة بينها هي عالقة تبادلية وتفاعلية  التعليم الرقمي أربعة أشكال أساسية يأخذ 2. 11

تزامنية أو غير تزامنية وفق ا للتقنيات الرقمية المستخدمة في مشتركة قد تكون 

العملية التعليمية، هذه األشكال تتمركز حول المتعلم والمعرفة وأساليب التواصل 

 .اللفظية واآلنية الرقمية وأساليب العرض المبنية على عنصري

ا والتعليم الرق 2. 11 ا تولي كثير من الدول أهمية خاصة للتعليم عموم  في مي خصوص 

العملية  الطالب والمتعلمين فيها للحياة تطويع التقنيات الرقمية لتأهيل

ض ذلك عن جملة قد ووالشخصية في عصر الثورة الرقمية وما بعدها،  تمخ 

تجارب ناجحة ومستدامة لمواكبة متطلبات العصر وتأهيل شعوبها وتهيئتهم 

رالنمو وألهداف البقاء و  .االستمرار والتطو 

دعم اكتساب المهارات لتعتبر الشراكة بين قطاعي التعليم العالي وقطاع األعمال  2. 11

التي اآلليات أهم السلوكية والمعرفية المرتبطة بالجاهزية لسوق العمل هي أحد 

 .التعليم الرقميمنظومة الرقمية في  استخدمتها النماذج العالمية لتطويع التقنية
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ات في محافظاتها ه الشراكة من خالل عد ة مبادرتسعى مصر إلى تحقيق هذ 11. 11

مع  استخدام التقنيات الرقمية لهذا الغرضللتعليم الرقمي تدعم من خاللها 

وتيسير التعامل بها للمستخدمين من الطالب والقائمين على العملية  إتاحتها

 .التعليمية في الجامعات المصرية

وعة من التحديات تتمحور حول األركان يواجه التعليم الرقمي في تطبيقه مجم 16. 11

األساسية للعملية التعليمية، وهي لذلك تتمثل في التأهيل والتهيئة إلعادة هندسة 

وتشكيل األدوار التعليمية بين المعلم والمتعل م والمحتوى التعليمي الذي بات 

خاضعا لإلنتاج والتقويم والتجديد بشكل متبادل وشبكي التأثير والتأث ر بفعل 

القوتين الرقمية والحاسوبية والمركزية الخدمات الرقمية، األمر الذي يستتبع 

إدارة مرنة ومبدعة ومدركة ألهمية هذا التحول ودورة في المنظومة  بالضرورة

من  التعليمية الرقمية إلى جانب االستثمار في البنية األساسية الرقمية والبشرية

 .خالل استراتيجية تعليمية واضحة

 توصياتال. 21

 :بما يليالبحث هذا يوصي 

 التعليم العالي وقطاع األعمالقطاع بين التعاون وتحقيق الشراكة السعي إلى    1. 16

باستخدام ال للطالب لتقديم تعليم فع   الخاصبشقيه الحكومي و في الدولة

بالشراكة ويتم ذلك  ،التقنيات الرقمية المطبقة في الواقع الحقيقي لسوق العمل

، أو تصميم برامج الحالي منهاتطوير استحداثها، أو ناهج وع الموض في

 .اأو بجميعها مرحلي  تقييم البرامج مساندة، أو 

ر خبرات عملية أكثفي المؤسسات التعليمية بتجارب ووالمعلمين تزويد الطالب    6. 16

التواصل من خالل ، والتهيئة للتفاعل واالتصال والرقمية ارتباطا بالتقنية

 .ط التفاعل الرقمي المختلفةأنما

التكنولوجيات المتقدمة في ماط جديدة في التقنيات الرقمية ودعم استخدام أن   2. 16

والحوسبة السحابية وكل ما يمت بصلة إلى الهواتف مجال تحليل البيانات 

 إمكانياتزيادة لشبكات التواصل االجتماعي ووالذكية األجهزة المتحركة و

الدمج بين العوالم الفعلية والرقمية لتطوير التجارب والمحتوى التعليمي 

 .التفاعلية بين الطالب

 لرفع معدالتمؤسساتها ات العالقة بالعملية التعليمية وجميع األطراف ذتدريب    2. 16

 وبشكل أكثر أهمية ،التقنيات الرقميةمهارات استخدام ولديهم الذكاء الرقمي 

التفكير و ،االستراتيجيةاإلدارة و ،ية الذاتيةمهارات التنم لرفع مستوى التدريب

االتصال اتخاذ القرارات، ومهارات حل المشكالت ووي، الناقد واإلبداع

 .التعامل مع األزماتو ،الرقمي
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لنجاح تزويد األفراد والمؤسسات التعليمية باألدوات والمواد الرقمية الالزمة    6. 16

الة  وتقنيات اعتماد أدواتاالستثمار في ذلك بوالعملية التعليمية  رقمية فع 

المعلمين تفاعله لدى الطالب و وأنماطالذكاء الرقمي  تتساعد في رفع معدال

 .العاملين في المؤسسات التعليميةو

القياديالتزام الفريق التنفيذي و   2. 16
29
 بالتمكين الرقمي في المؤسسات التعليمية 

ييف اإلجراءات اإلدارية في التعليم الحكمة الكافية لتكبحيث تتوافر المرونة و

اإلدراك اإلداري الذي يسمح التعليم الرقمي بشيء من الوعي ولدعم منظومة 

المباشرة للتعامل بين المعلمين بحرية اتخاذ القرارات في مستويات اإلدارة 

بين مجموعاتهم في إطار النسق االستراتيجي العام وأولياء األمور والطالب و

 .في المؤسسة التعليمية للتعليم الرقمي

تطوير السياسات والتشريعات ولوائح وإجراءات العمل الداخلية في المؤسسات    2. 16

التعليمية لخلق بيئة داعمة للتعليم الرقمي تسهم في االرتقاء بجودة المحتوى 

 .فاعلةتمك ن من الحصول على عملية تعليمية رقمية الرقمي المقدم و

بعد تنفيذ العملية ر الدعم الفني والتعليمي المناسب قبل وأثناء وااللتزام بتوفي   2. 16

الوقوع في أي تحاشي التحسين المستمر وضمان التطوير ولالتعليمية الرقمية 

 .بالنسق العام لتدفق سير العملية التعليمية الرقمية خلل فني يضر

ومستمرة لنظام  تأسيس نظام للتقويم والمتابعة ومراقبة الجودة بصفة دورية   2. 16

الحصول على اس مدى تحق ق األهداف المرجوة، وعملياته لقيالتعليم الرقمي و

اره الصحيح من خالل معلومات التغذية المرتدة لضمان سير العمل في مس

خاللها  مؤشرات ألداء مهام عمليات التعليم الرقمي يمكن منوضع معايير و

المشكالت التي تظهر أثناء التعامل المبكر مع قياس مستويات اإلنجاز، و

دمج التغيير المطلوب تطبيق الفعلي، مع دعم النجاحات واألداء المتميز وال

اإلداريين داخل المؤسسات ا في السلوك اليومي للطالب والمعلمين ورقمي  

 .التعليمية
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 الهوامش. 20

وال بيسك، الفيجطبيقات الهاتفية بأنظمة الجافا واألندرويد ومثل خبراء تطوير الت . 1

الداخلية الرقمية  الشبكات مديرو، واإللكترونية المواقع مديروو مصمموو

العلماء المتخصصين شبكات التواصل االجتماعي و مديروو مصمموو الخارجية،و

ونظم دعم  تحليل البيانات الضخمة تقنيوفي البيانات بكافة مراحل تشغيلها، و

عي والواقعين الذكاء االصطنا صصومتخو عن بعد، التحكمآليات مشغلو القرار، و

الطاقة ن على تقنيات تعديل الجينات والتحكم بها والعاملوالمعزز واالفتراضي، و

ير قدرة اآللة على التعلم تقنيو التعل م العميق المنصب على تطوالبديلة المتجددة، و

اإلساءة عن أعمال السرقة اإللكترونية و في الكشف المتخصصونا أيض، والذاتي

ش وو لسمعةبا ، 6112بيتسوري، ) اإلرهاب واالحتيال الرقمي على اإلنترنتالتحر 

، World Economic Forum، وSchwab ،6112، و6112الكاملي، و

6112.) 

التي  أْلب ْرت آيْنشتاين هو عالم فيزياء شهير وصاحب نظرية النسبية في الفيزياء  .6

ى جائزة نوبل عل 1261عام الز في للفيزياء النظرية الحديثة، وقد حا اكانت أساس  

 211ضمن  ، وذلكالتأثير الكهروضوئيب الخاصةبحثية ال في الفيزياء عن ورقته

أدت ورقة علمية أخرى له في تكافؤ المادة والطاقة وميكانيكا الكم وغيرها، و

نة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء ستنتاجاته المبره  ا

 . (Calaprice, 2011) ية في إثباتهاالكالسيك

المجتمعات ال تتقدم بالعقل فقط بل بكثير من الخيال المقترن بالقدرة  يرى البعض أن  . 2

" مارتن"أعدها معهد ، وقد ث ب ت ذلك في دراسة واالبتكار على التخي ل واإلبداع

 حولدولة  122أوضاع عن  6116الكندية عام " تورونتو"لالزدهار بجامعة 

الذي ي قاس بثالثة مؤشرات رئيسية هي  – من حيث مؤشر اإلبداع العالميالعالم 

وحجم التقدم االقتصادي واالجتماعي في  –المواهب، والتكنولوجيا، والتسامح 

أي بين مؤشر اإلبداع العالمي وحجم  –الدولة، وقد تبي ن وجود عالقة طردية بينهما 

تع الدول ذات مؤشر اإلبداع العالي التقدم االقتصادي واالجتماعي، حيث تتم

، وغالب، 6112شمس، )معدالت أكبر من العدالة االجتماعية والتنمية البشرية ب

6116.) 

 – ال سي ما في التعليمو –مستوى الثقة الرقمية قياس وتضمنت عمليات استطالع .   2

لكل عنصر؛ يدل فيها الصفر  6على مقياس من صفر إلى  أساسية عناصرأربع 

هذه . على الثقة الرقمية المرتفعة 6يدل الرقم مستوى الثقة الرقمية المنخفضة و لىع

جد المستخدمون كيف يتشير إلى و" التجربة الرقمية" :هيالعناصر األربعة 

بالتالي في التعليم داخلها بصفة الدولة بصفة عامة وفي  تجربة بيئة الثقة الرقمية
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، مدى قوتهالية بناء الثقة الرقمية ور إلى آتشيو" البيئة الرقمية"ة، وخاص

ف يستجيب المستخدمون للتعامالت والمتطلبات يشير إلى كيو" السلوك الرقمي"و

ا في التجارب الرقمية، و تشير إلى كيف يشعر و" المواقف الرقمية"أخير 

تعد نتائج مصر في هذا االستطالع و. نحو البيئة الرقمية في الدولةالمستخدمون 

الرقمية متنامية إذا ما أ خذت التأثيرات المتبادلة لجميع العناصر في لمستوى الثقة 

دولة  26فهي  6112عام أما عن الدول التي خضعت لهذا االستطالع . االعتبار

الجدول التالي يوضح ما حققته . السعوديةمن الدول العربية األردن وتضمنت 

 : بباقي الدول العربية مصر في العناصر األربعة األساسية للثقة الرقمية مقارنة

 الثقة الرقميةمؤشرات الثقة الرقمية في البلدان العربية التي خضعت الستطالع      
 المواقف الرقمية السلوك الرقمي البيئة الرقمية التجربة الرقمية الدولـــــــة   

 2.71 2.17 1.95 1.05 مصــــــــــر 

 2.27 2.20 2.29 1.58 األردن

 2.22 2.52 2.18 2.24 السعودية

 6112آخرون، تشاكرافورتي و: فالمصدر بتصر      

ق مصر من حيث المواقف الرقمية التي يتعرض لها و يالحظ من الجدول تفو 

ورغم النتائج الموضحة في . ية فيها مقارنة بباقي العناصرمستخدمو الخدمة الرقم

وضع البنية األساسية الرقمية التفاوت فيما بينها، فإنها تعتبر متوافقة مع الجدول و

بي التي تنتمي إليها السعودية، بلدان منطقة الخليج العر سنوات بين 11منذ أكثر من 

األردن أفريقيا التي تنتمي إليها مصر و شمالبلدان منطقة الشرق األوسط وو

 (.6112الباحثة، )

ليس  دث حتميالعمل هو حفي سوق  ةالرقمي للثوراتلتكي ف مع السرعة الهائلة ا.  6

، غير أن وقتنا الراهن وحتىالثالثينات منذ  يتكرر مع كل تقنية جديدة، كونه بجديد

هو ارتباطها الوثيق وفق ا لها  لنظم التعليما ويستدعي تطويع  ما يميز الثورة الرقمية 

ا  الثورة الصناعية الرابعةب  Industrialأو  IR4التي يطلق عليها اختصار 

Revolution 4 فيه  تتالشىمع بعضها إلى الحد الذي بدمج التقنيات  تتمي ز والتي

، وهي لذلك تخترق الفاصلة بين المجاالت المادية والرقمية والبيولوجية حدودال

مجاالت مازالت طي الدراسة والتطوير في زمننا الحالي مثل الذكاء االصطناعي، 

السحابية، سبة والحو ، وتكنولوجيا النانوblock chain تقنيةووالروبوتات، 

ا ، وإنترنت األشياء والتكنولوجيا الحيوية أو  IOTأو ما يطلق عليه اختصار 

Internet of Thingsذاتية  بات المستقلةرك  ، والم  ، والطباعة ثالثية األبعاد

 (.Schwab, 2016) لالتشغي
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ا، وقد يكون طفال صغير  .  2  حتى كهلٌ  ا أوا يافع  ا أو شاب  قد يكون المتعلم هو ذاته معلم 

كبير، وقد يتمت ع بالخصائص الجسمانية المقترنة بالحواس الخمس عند اإلنسان أو 

ا منها بإعاقات موروثة أو مكتسبة، وقد يكون متزوج   ا كانت ا أو أيا أو أعزب  محروم 

. أو امرأة قد يكون رجال  ألبناء أو ال يعول، و قد يكون عائال  حالته االجتماعية، و

شكل أو بآخر على مستويات الوعي والفهم ن أي مما سبق يؤث ر بغني عن البيان أو

لدى المتعلم أيا كانت  يةدانالوجالفكرية والسلوكية والعاطفية واالتجاهات والميول و

 .حالته

في اآللية الفسيولوجية لها أهميتها االختالفات الفردية وفقا للنوع ذكر أم أنثى .  2

وهو  ،وبالتالي التعل م عند كليهماوالتعبير حليل والبيولوجية للتفكير واإلدراك والت

ا في  ٍر " :من القرآن الكريم آيات الذكر الحكيمأساٌس ورد صريح  ك  ن ذ  ل ْقن اك م م  إ نَّا خ 

أ نث ى   ل ْيس  "، سورة الحجرات، 12اآلية  -" و  اأْل نث ى   و  ر  ك  سورة آل ، 22اآلية  -" الذَّك 

نَّْوا م  "، عمران ال  ت ت م  ا و  مَّ يٌب م  ال  ن ص  ج  ل ى  ب ْعٍض، ل لر  ك ْم ع  ل  هللاَّ  ب ه  ب ْعض  ا ف ضَّ

ْبن   ا اْكت س  مَّ يٌب م  اء  ن ص  ل لن س  ب وا، و   .سورة النساء، 26اآلية  -" اْكت س 

فن التخطيط للعمليات وإدارتها لتحقيق هدف معين على  االستراتيجية في اإلدارة هي.  2

ا فإن ، وضوء اإلمكانات المتاحة أو التي يمكن الحصول عليهاالمدى البعيد في  قياس 

االستراتيجية التعليمية في التدريس هي فن تخطيط وإدارة العملية التعليمية لتحقيق 

األهداف التعليمية المرجوة على المدى البعيد في ضوء اإلمكانات المتاحة أو التي 

الموقف التعليمي، وقد تكون على يمكن الحصول عليها أثناء عملية التدريس أو 

تى على مستوى الدرس أو الحصة أو الفصل الدراسي أو المنهج الدراسي أو ح

 Robbins & DeCenzo, 2013, and) مستوى المؤسسة التعليمية

Researcher, 2007). 

بأن العوامل ( 6112)العنزي النومس ومنها دراسة ترى بعض الدراسات و.  2

بالتعليم قد تؤدي إلى حدوث تعل م جيد، وقد ال تؤدي إلى تعل م الخارجية المقترنة 

لهذا الرأي وجاهته إذا ما أ خذت العوامل األخرى في االعتبار، ، وعلى اإلطالق

ذلك ألن حالة التعل م عند الفرد قد ال تحدث إال إذا توفرت شروط التعل م في البيئة 

لصيقة بالمتعلم نفسه من الناحية و ة مقترنةهذه الشروط في مجملها داخلي. التعليمية

القدرة على . 6الرغبة في التعل م و. 1: النفسية و تقترن بثالثة عوامل أساسية هي

لك حدوث عمليات التعل م يدلل على ذداد للتعل م من المتعل م ذاته، واالستع. 2التعل م و

 المسبق والمخططخبرات الحياة دون الترتيب الذاتي والمستمر من مواقف و

 (.6112الباحثة، )المقصود للبيئة التعليمية و
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 عملية في حدوثالخارجية العوامل الداخلية و لتفرقة بين تأثيرامن نفس منطلق و

االتفرقة  التي منها يتموالتعل م  طريقة التدريس التي  فإن ،التعل مو التعليمبين  اصطالح 

التي يتم فيها و Flipped Classroomتقوم على الفصول المعكوسة أو المقلوبة 

توظيف التقنيات والتكنولوجيات لنقل المحاضرات خارج الفصل الدراسي بغرض 

ا المناقشات وجعل العملية التعليمية في الحوار وتفعيل دور الطالب  أكثر إمتاع 

العربية التي شائع في بعض األدبيات األجنبية ووصفها بما هو تشويق ا ال يصلح و

ا"يها تحد ثت عنه بأن ي طلق عل  "تعل م"عملية لعدم منطقية وجود " تعل ما معكوس 

عملية داخلية فسيولوجية تقترن بالمتعلم نفسه فكيف له  –أي التعل م  –معكوسة كونه 

فصول معكوسة أو عملية تعليمية  إنما توجدو !ن ي عكس أو أن ينقلب داخل عقله؟أ

 .المتعلمبين المعلم والحوار ات النقاش ومعكوسة في تبادل األدوار وزيادة مساح

ا ال يصح و ،اا أو رقمي  ا إلكتروني  وبنفس المنطق، فإن هناك تعليم   أن يطلق اصطالح 

ا، اللهم إال في دراسات الذكاء االصطناعي إلكترونيا أو رقمي  " تعل ما"عليه 

ومجاالت التعل م العميق التي تخلق محاكاة لعملية التعل م الفسيولوجي البشري المبني 

 .حركة الخاليا العصبية في الدماغ ولكن بالتطبيق على اآللةعلى 

ا . 11 هي و Augmented Realityأو  ARتقنية الواقع المعزز يطلق عليها اختصار 

على  Digital Informationاستخدام التقنية في تركيب المعلومات الرقمية 

لة بحيث يتم تعزيز الصورة التي يخلقها الكمبيوتر  الصور الواقعية أو المسج 

، فهو عملية دمج تتم بين الصورة أو (1)بالمعلومات كما هو موضح في الصورة 

تسمح تقنية الكمبيوتر، والفيديو في الواقع الحقيقي وبين البيانات الرقمية التي ي نشئها 

الواقع المعزز في التعليم برؤية المحتوى االفتراضي المرك ب فوق الفيديو أو 

علي باستخدام األجهزة التي تدعم تقنية الواقع المعزز الصورة في وقتها الف

أما تقنية الواقع االفتراضي الذي ي طلق عليه . كالهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي

ا  فهو نموذج محاكاة يتم إنشاؤه بواسطة  Virtual Realityأو  VRاختصار 

ريقة تبدو كما لو الكمبيوتر لصورة أو بيئة ثالثية األبعاد يمكن التفاعل معها بط

معدات ام أجهزة كمبيوتر عالية األداء وكانت حقيقية أو مادية ملموسة باستخد

إلكترونية خاصة مثل الخوذة المزودة بشاشة داخلها أو القفازات المزودة بأجهزة 

لتتم تجربة األشياء في عالم تفاعلي ( 6)االستشعار كما هو موضح في الصورة 

خل ق باسثالثي األب الشعور به كما تخدام الكمبيوتر ويمكن استكشافه وتصديقه وعاد م 

 ,Oyelude, 2017)الجسدية قيا فعال من الناحيتين العقلية ولو كان حقي

Woodford, 2017, Kaim, 2016, and Mercieca, 2016.) 
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يشعر االفتراضي في التعليم الرقمي عزز وباستخدام تقنيات الواقعين المو    

نفس الوقت  يشعر به فيوحقيقة أنه موجود في العالم االفتراضي الذي يراه الب الط

إلى أدغال أفريقيا ليشاهد جوانب الحياة البرية  مثاليذهب لعرضه، فقد الحقيقي 

هو مازال في قاعته الدراسية، أو يجد نفسه وهو يغوص بين الشعاب و بمتناقضاتها

لة أو الحيتان الضخمة في المحيط الهادئ المرجانية بالقرب من أسماك القرش القات

دون أن يتعر ض ألذاها رغم انغماسه في الشعور به، وقد يذهب في رحلة إلى 

في باطن األرض حتى صاروخ أثناء إقالعه، أو يدخل ال يرىوالفضاء الخارجي 

وأث رت على شكل  العصور الماضيةليدرس التغيرات الجيولوجية التي حدثت في 

  (.6112درويش، )تنوع البيولوجي على سطح الكوكب األرض وعلى ال

 صورة األجسام بشكل ثالثي هي تقنية إعادة تخليق Hologramتقنية الهولوجرام . 11

انعكاسات الضوء لتكوين مجسمات األبعاد باستخدام أشعة الليزر وقوانين تداخل و

ولوجرام في لعل أروع ظهور للهو. ثالثية األبعاد لألجسام كما لو كانت حقيقية

الستحضار كوكب  6112مصر عام  MBCمصر كان عندما استخدمته قناة 

كما لو كانت تقف على خشبة المسرح في " األطالل"في رائعتها  "أم كلثوم"الشرق 

هذا التجسيم باستخدام التقنية الرقمية للهولوجرام في حفل  .ستينيات القرن الماضي

: الرابط متاح عبر اليوتيوب من خالل" أم كلثوم"

https://www.youtube.com/watch?v=GfRyI3hbKbQ 

هو فرع من فروع الذكاء االصطناعي مستوحى  Deep Learningالتعليم العميق . 16

ا هائلة في قطع على مدى العقدين الماضيين أشواط   قد، ومن بنية الدماغ البشري

معالجات البيانات  مع، وإعطاء اآلالت القدرة على تكوين اإلدراك بالعالم المادي

 تطبيق تقنية الواقع المعزز(: 1)صورة 

 :المصدر
https://prescouter.com 

 

 االفتراضيتقنية الواقع  أجهزة(: 2)صورة 

 ttp://en.wikipedia.org :رالمصد
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تصبح تطبيقات إنترنت األشياء أو ما يطلق عليه  فإنه من المتوقع أن الضخمة

ا  من التقنيات الرقمية منتشرة التطبيق في التعليم الرقمي بحلول عام  IOTاختصار 

  .(6112سينغ، ) 6161

ية على المدى القوة الحاسوباإلمكانات ورغم اآلفاق التي يحملها هذا النمو الهائل في . 12

ل في األنظمة الرقمية لتدخ  تبسيط لواجهات استخدام األجهزة والبرامج والبعيد من 

ع  ا ذلك ألن التوس  شتى مناحي الحياة، فإنه يحمل أيضا تحدي ا تعليمي ا رقمي ا كبير 

يتطل ب ذلك مهارات و" مور"التقني وفقا لقانون الرقمي مقترن ال محالة بالتعقيد 

ابرمجية وبشرية تقنية و الشهير أو " جوجل"مثال ذلك مترجم . رقمية أكثر تعقيد 

األجهزة اللوحية التي تتميز بسهولة استخدام برامج الهواتف الذكية و واجهات

االبتكار الرقمي والبرمجي  التعامل معها، هذه السهولة تعني اتساع مساحة

زم معرفة كيفية األكثر من ذلك، سيكون من الال. إنتاجهاالبتكارها وتصميمها و

ق اإلمكانات الحاسوبية على القدرات البشرية  إدارة السيناريوهات المستقبلية لتفو 

متقدمة في مجال الذكاء الصناعي والتعل م العميق خاصة مع ما يتم اآلن من أبحاث 

ته الكثير من األفالم السينمائية األجنبية كخيال علمي إنترنت األشياء الذي تناول  و

 .ى واقعا اآلنوقتها وأضح

عين باللغة اإلنجليزية،" Procumer"المصطلح  .12 األول  يتكون من مقطعين مجم 

الثاني ، و"Pro"هو المقطع األول و" Producer"نتج من مصطلح الم  مشتق 

في " cumer"هو المقطع الثاني و" Consumer"من مصطلح المستهلك مشتق 

لمعلومات ج انت  رة الرقمية وجعلت من م  إشارة لإلمكانات الهائلة التي أتاحتها الثو

 .ا لها في نفس الوقتمستهلك  

هو ما محافظاتها  في جميع التي انتهجتها مصر مبادراتاللعل من أبرز المساعي و. 16

الجلسة الختامية للمؤتمر  تم اإلعالن عنه من قرارات أصدرها رئيس الدولة في

بجامعة  6112يوليو  62إلى  62ن في الفترة مالذي انعقد الوطني السادس للشباب 

لتعليم في مصر من شتى ا لتنموي  ا وتطويري  ا وا إصالحي  التي اتخذت منهج  القاهرة و

ا للعلم 6112عام العام القادم؛ إعالن قد تضمنت هذه القرارات النواحي، و ، عام 

تخصيص ، وإطالق المشروع  القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديدو

 11نح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة من الم 61%

التقني وفقا للمعايير الفني و ينإنشاء هيئة اعتماد جودة البرامج للتعليم  ، وسنوات

ني الجديد طبقا إنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والمدققين للتعليم الف، والدولية

ق مع كل الجهات المعنية بالدولة بالتنسيتكليف رئاسة الوزراء ، وللمعايير الدولية

طط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة ربط الخ  ل

التي تواجه الدولة وتكليف الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكالت  ،والمجتمع

إنشاء حضانات لإلبداع واالبتكار تحت رعاية المجلس األعلى ، وكل في اختصاصه
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يتم من خاللها توفير أوجه الدعم الالزم للشباب المبدعين في كافة  للجامعات

 .(6112المصري اليوم، ) المجاالت

في جامعة اإلسكندرية على سبيل المثال، من ضمن هذه المبادرات التي تتم حالي ا . 12

، خالل المسابقات في كليات الجامعةجهاز رقمي لكل طالب من توفير مبادرة 

الشراكة بين الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني والرقمية،  الجامعيةالكتب و

-E التكنولوجياللعلوم و الجامعة المصرية اليابانيةواإلسكندرية،  جامعةو األهلية

JUST ،فعاليات مكتبة ر التقنيات الرقمية في الحياة، والمؤتمرات الدولية لتأثيو

في  البحث العلميعلومات ولمصادر الم الشراكات الرقمية العلميةو ،اإلسكندرية

التواصل االجتماعي من فعاليات  ما تغطيه مواقعبنك المعرفة المصري، و

في إدارة جامعة  لتحقيق الدمج الرقمي المنشودعقود واتفاقات وشراكات و

 .المحافظةكلياتها على مستوى اإلسكندرية و

ي عالقة بين المدخالت إلى االستخدام األمثل للموارد، وهتشير الكفاءة في اإلدارة . 12

لى أعلى المخرجات في النظام التعليمي الرقمي بحيث يتم السعي إلى الحصول عو

ة فهي المال، أما الفعاليلوقت والجهد وبالتالي توفير امخرجات من أقل مدخالت، و

عندما تجتمع الكفاءة مع الفعالية تظهر اإلنتاجية القدرة على تحقيق الهدف، و

مواكبة لقدرة على مواجهة تحديات العصر وج طالب لديهم االتعليمية في تخري

 Researcher, 2017, and)يخدم األهداف المجتمعية للدولة  التطورات بشكل

Robbins & DeCenzo, 2013.) 

كترجمة  –إن صح التعبير  –أنيقة  في صياغتها ذكية أو يتعين أن تكون األهداف. 12

ر عن خمس خصائص أساسية ينبغي أن الذي يعب   SMARTلالختصار اإلنجليزي 

ا : تتوافر في الهدف وهي على التوالي ، وقابال للقياس Specificأن يكون محدد 

Measurable ويمكن تحقيقه عملي ا ،Achievable وواقعي ،Realistic وله ،

 .Robbins & DeCenzo, 2013))ينفذ خالله  Timelyإطار زمني 

، ر القيادة التنفيذية الحكيمة في هذا المجالأهمية دوالدراسات بعض أوضحت . 12

 التقنيةتأثير التكنولوجيا و أن يدركبي نت أن الرئيس القيادي الحكيم يستطيع و

ا بحيث يكون مرن ا والرقمية في التعليم  إدخال التكنولوجيا يقوم ب ويعلم كيفمبدع 

كشخص وكنظام  ة التعليمية لكل فرد فيهاالعمليلرقمية في مسار العمل التعليمي وا

إن لم يكن  –درك كيفية التعامل مع الشعور لدى بعض األفراد أن ي  من ناحية، و

بأن هذه التقنيات الرقمية الجديدة قد ي نظر إليها على أنها  -النسبة الغالبة منهم 

بدون معرفة كيفية التعامل مع هذين ستلزم المقاومة من ناحية أخرى، وي" عدو"

ض قد يتاالعتبارين  أفراده لموجات من و قطاعاتهالقطاع التعليمي بمؤسساته وعر 

 .(6116أحمد، ، و6112، الباحثة، و6112بيتسوري، ) التوتر أو حتى الغضب
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توظيف التعليم اإللكتروني لتحقيق معايير "، (6116)أحمد، ريهام مصطفى محمد، 

، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، المجلد "الجودة في العملية التعليمية

 .، األمانة العامة التحاد الجامعات العربية، صنعاء، اليمن2الخامس، العدد 

آليات اإلبداع الجامعي الفعال في تدريس مقرر مهارات "، (6112)البـــاحثــــــة، 

الفائز بمنحة  استراتيجيات التعلم الجامعي المستخدمة في المشروع: االتصال

التعليم لدعم مهارات التوظف و الجاهزية للعمل بجامعة الملك  التميز في التعلم و

، الملتقى العالمي للمبدعين في التدريس الجامعي، عمادة تطوير التعليم "سعود

 التطوير و الجامعي بوكالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للدراسات و

فبراير، الرياض،  6-2معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، االعتماد األكاديمي، جا

 .السعوديةالمملكة العربية 

)، البـــاحثــــــة
1
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة "، (6112

، المؤتمر "المعوقات المدانة والمأمول في التنمية المستدامة: العربية السعودية

نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، معهد اإلدارة العامـة، : الدولي للتنمية اإلدارية

 . لرياض، المملكة العربية السعوديةانوفمبر،  1-2

_____ ،(
6
مفهوم األمن الفكري بين المحددات العلمية واإلشكاالت المنهجية "، (6112

، المؤتمر "دراسة تحليلية للتعريفات والدور المجتمعي للمؤسسات: المعاصرة

، كرسي األمير نايف بن عبد (المفاهيم والتحديات)األول لألمن الفكري الوطني 

الرياض، مايو،  66-62 العزيز لدراسات األمن الفكري، جامعـة الملك سـعود،

 .السعوديةالمملكة العربية 

، "الميزة التنافسية عند شركات األعمال المصرية االبتكارية و"، (6112)، _____

: تعزيز القدرة التنافسية)لكلية التجارة جامعة اإلسكندرية المؤتمر السنوي السادس 

 62-62 ،كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، (االستراتيجيات والسياسات واآلليات

 .العربية مصراإلسكندرية، جمهورية  يوليو،

دور التجارة اإللكترونية في تنمية التجارة العربية البينية وتحقيق "، (6112)، _____

، المؤتمر السنوي الرابع لكلية التجارة جامعة "لبيئة األعمال العربية التكامل

أداة التكامل لمواجهة تحديات : تحقيق التناغم لبيئة األعمال العربية)اإلسكندرية 

سبتمبر، اإلسكندرية، جمهورية  11-2لتجارة، جامعـة اإلسكندريـة، ، كلية ا(العولمة

 .مصر العربية

، رسالة التربية، العدد "التعليم الرقمي في األقطار العربية" ،(6111)البحيري، خالد، 

 22-26. ، سلطنة عمان، ص26
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المستقبل الرقمي في القياس و التقييم "، (6112)الدامغ، خالد بن عبد العزيز، 

جمهورية ، 6، العدد 12، مجلة كلية التربية، جامعة اإلسكندرية، المجلد "التعليمي

 62 – 66.، صالعربية مصر

إطار مقترح : المنظور الشامل لإلصالح المدرسي"، (6112)، الصالح، بدر بن عبد هللا

: ، مؤتمر اإلصالح المدرسي"لإلصالح المدرسي في القرن الحادي والعشرين

تحديات و طموحات، كلية التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، دولة اإلمارات 

 http://dr-alsaleh.com: متاح من خالل الرابطالعربية المتحدة، 

ما هي مهن و وظائف المستقبل في ظل الثورة "، (6112)الكاملي، عبد القادر، 

سبتمبر،  12العربية،  Entrepreneur، مجلة ريادة األعمال "الصناعية الرابعة؟

 https://entrepreneuralarabiya.com: متاح عبر الرابط

، األحد "السيسي خالل مؤتمر الشباب تعّرف على قرارات"، (6112)المصري اليوم، 

: متاح على الرابطجمهورية مصر العربية، ، 6112/ 2/ 62

https://www.almasryalyoum.com 

واقع توظيف تكنولوجيا "، (6112)النومس، سعد فهد؛ و العنزي، أحمد معاشي ناصر، 

العامة  التعليم اإللكتروني و عالقته بمستوى جودة مخرجات قطاع التدريب بالهيئة

، مجلة الدراسات التربوية و اإلنسانية، "للتعليم التطبيقي و التدريب بدولة الكويت

 .المجلد السادس، العدد الثاني، كلية التربية، جامعة دمنهور، جمهورية مصر العربية

 612 – 262. ص

مستقبل عمل اإلنسان يعتمد على المخيلة و اإلبداع و "، (6112)بيتسوري، جوزيف، 

مارس، متاح من خالل  2، مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية، "راتيجيةاالست

 https://hbrarabic.com: الرابط

األبعاد "، (6112)، أجاي، و شاتورفيدي، رافي شانكار، باسكار، و بهالتشاكرافورتي، 

 2، مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية، "دولة 42تجارب : األربعة للثقة الرقمية

 https://hbrarabic.com: من خالل الرابط ، متاحمايو

أثر تصميم بيئة للتعلم " ، (6112)حمادة، أمل إبراهيم، و إسماعيل، آية طلعت، 

وفقا  لمبادئ النظرية  1قائمة على بعض أوات الويب  التشاركي اإللكتروني

، "التواصلية على تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب الحاسب اآللي

، الجزء الثاني، 62، العدد (ASEP)سات عربية في التربية و علم النفس درا

 122-21. صالسعودية،  ديسمبر،

، مجلة "البديل القادم للتعليم الميداني: الطبيعة الرقمية"، (6112)درويش، دينا، 

Scientific American ،متاح من خالل نوفمبر 11 قسم التكنولوجيا، للعلم ،

 www.scientificamerican.com: الرابط
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التفاعل بين نمط بيئة التعلم اإللكتروني الشخصية "، (6112)رمود، ربيع عبد العظيم، 

و أثره في تنمية ( المستقل، المعتمد)و األسلوب المعرفي ( التشاركية، الفردية)

، "التحصيل المعرفي و الدافعية نحو التعلّم اإللكتروني لدى طالب الدبلوم التربوي

ول، يوليو، جمهورية ، الجزء األ122التربية، جامعة األزهر، العدد  مجلة كلية

 22-12. مصر العربية، ص

خرافتان رقميتان تشكالن حجر عثرة في طريق المدراء "، (6112)ريغبي، داريل، 

مارس، متاح من خالل  11، مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية، "التنفيذيين

 https://hbrarabic.com: الرابط

مجلة  ،"التعلم العميق سوف يغير طرق تفاعلنا مع التقنية"، (6112)نغ، أديتيا، سي

: مارس، متاح من خالل الرابط 12هارفارد بزنس ريفيو العربية، 

https://hbrarabic.com 

مجلة هارفارد ، "المخاطر الحقيقية للذكاء االصطناعي"، (6112)شراجيه، مايكل، 

: متاح من خالل الرابط يناير، 21بزنس ريفيو العربية، 

https://hbrarabic.com 

، 6112أكتوبر  2، جريدة الشروق، السبت "فقر الخيال"، (6112)شمس، داليا، 

 http://www.shorouknews.com: جمهورية مصر العربية، متاح عبر الموقع

ا من مصر: مؤشر اإلبداع العالمي"، (6116)غالب، غادة،  ، "إسرائيل أكثر تسامح 

، جمهورية مصر العربية، متاح 6116أكتوبر  12المصري اليوم، األحد  جريدة

 https://www.almasryalyoum.com: عبر الموقع

لماذا تعاني نصف الشركات تقريبا من غياب "، (6112)غولدمان، جيريمي، 

: إبريل، متاح من خالل الرابط 21، مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية، "المهارات

https://hbrarabic.com 

، "أشكال التعليم اإللكتروني و أنماط التفاعل المختلفة"، (6112)فارس، نجالء محمد، 

تكنولوجيا التعليم اإللكتروني و تحديات : المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر

المجلد التطوير التربوي في الوطن العربي، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، 

 122-122. ، صالعربية مصرورية جمهالقاهرة، ، (12)

لماذا يتعين على قطاعي التعليم العالي و األعمال أن "، (6112)كينغ، مايكل، 

: إبريل، متاح من خالل الرابط 1، مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية، "يتعاونا؟

https://hbrarabic.com 

مؤسسة دبي  ل،متحف المستقب، "مدارس المستقبل"، (6112)وحدة جيمس للمعلومات، 

: رابطمتاح من خالل ال، فبراير للمستقبل، حكومة دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

http://www.dubaifuture.gov.ae 
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