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: -

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
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 الفصل السادس                                 

في مجال  صطناعياال الذكاء  استخدام تقنيات سلبيات و عيوب      

 ليمالتع

ارتفاع تكلفة تنفيذ تطبيقات الذكاء االصطناعي التي قد تكون غير مناسبة      -1

 . ويةلبعض المؤسسات الترب

االتجاه الستخدام المعلمين االصطناعيين الذين يعملوا بتقنيات الذكاء      -2

الكلي عن المعلمين الحقيقيين مما يزيد  أواالصطناعي يؤدي لالستغناء الجزئي 

 . نسب البطالة بين صفوف الهيئات التدريسية

االت بتكنولوجيا المعلومات و االتص لاك عيب كبير في األجهزة التي تعمهن     -3

 أوهو أنه يمكن اختراقها و بث الفيروسات المختلفة فيها لتخريب منظومتها 

مان رية التي تحتويها بما ال يحقق األللحصول على المعلومات الشخصية و الس

 .و الخصوصية لدى الطالب 
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ن و التآلف بين المعلمين و الطالب و بين و اانحسار و انعدام روح التع    -4

الصفوف الدراسية حيث يعتمد التعليم بنظم الذكاء الطالب و بعضهم داخل 

االصطناعي على تقنيات الواقع االفتراضي و تقنيات التعلم عن بعد التي تبعد 

الطالب أكثر ما تقربهم بعكس النظام التقليدي الذي يكون فيه الكثير من التفاعل 

 . نو او التع

صطناعي معلم االال أو( الروبوت)حساس الطالب أنهم يتعاملون مع آلة إ    -5

ثبات الجدارة أمام المعلم و عدم الشعور بالتقدير يؤدي إيفقدهم الشغف للتعليم و 

 . الملل خالل العملية التعليمية إلى

ال يزال استخدام الروبوتات غامض بالنسبة لنا كمجتمع عربي لذلك سيجد    -6

 .الطالب صعوبة في التعامل معها 

شري الذي سوف يفتقد للمشاعر و األحاسيس التأثير السلبي على السلوك الب    -7

 . المختلفة نتيجة التعامل الدائم مع اآلالت بعكس التفاعل مع المعلم الحقيقي

االستخدام المفرط لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و األجهزة اللوحية له     -8

أثر سلبي على صحة الطالب الجسدية و النفسية لذلك يجب توخي الحذر و 

 . لعمل بهذه األجهزةتقنين ا
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بالنسبة لنظام التعليم التكيفي الذي يتيح للطالب مناهج دراسية مكيفة على     -9

حسب قدراته و مهاراته من خالل تقييم الطالب باستخدام تقنيات الذكاء 

ن ألذلك فان ذلك يمكن  االصطناعي و التغذية الراجعة و تعديل المناهج وفقا  

 منحهم حياة دراسية سهلة ذات مضمون ضعيف بدال  نتاج مادة علمية تإ إلىيؤدي 

ثرائية  تساعدهم في تنمية قدراتهم و تحقيق إمن مادة علمية و تجربة دراسية 

 . طموحاتهم و مواجهة تحديات المستقبل

إن الذكاء االصطناعي وخوارزمياته وتقنياته وتطبيقاته قادم ال  وفي كل األحوال

غيرها  أوالترفيهية  أوالعسكرية  أوالتعليمية  أوت  سوواء الطبية كافة المجاال إلىمحالة وبقوة 

  محتملة أووال ينبغي لنا أن نخشاه رغم اإلقرار بوجود سلبيات مرتقبة    من مناحي الحياة

 ؛كاء االصطناعي الحقيقي ضد البشر ال يعمل الذ بعبارة أخوورى  و  فهدفه في النهايووة خدمتنا

ر أفضل النتائج تحت درات التي توفتعتمد على مجموعة من الق في بيئة فهو يعمل معنا

 .إشرافنا وألجلنا
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 الفصل السابع

تقنيات الذكاء االصطناعي واستخدامها في مجال التعليم في عالمنا العربي   
 دارة التربوية الحديثةو عالقتها باإل

 

 .دارة التربويةالمفاهيم الحديثة لإل -الفرع األول

 

العربي من مواكبة  دارة التربوية في عالمنااآلليات التي تمكن اإل -الفرع الثاني

 .التربوية الحديثة المفاهيم
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 تقنيات الذكاء االصطناعي واستخدامها في مجال التعليم في - الفصل السابع
 .دارة التربوية الحديثةو عالقتها باإل عالمنا العربي

 ارة التربويةدالمفاهيم الحديثة لإل -الفرع األول

 دارة التربويةمفهوم الجودة في اإل -أوال  

 دارة اإللكترونيةمفهوم اإل -ثانيا  

 دارة التربويةمفهوم هيكلة اإل -ثالثا  

 ون التربوي الدوليامفهوم التع -رابعا  

 مفهوم الحرية األكاديمية -خامسا  

 مل التعاوني أو أدارة فريق العملمفهوم الع -سادسا  

                            بويةدارة التر في اإل( بيرت)م أسلوب تقويم و مراجعة البرامج استخدا -سابعا  

 (بيرت)استخدام أسلوب أمثلة على مجاالت . *
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 دارة األزماتإمفهوم  -ثامنا  

العربي من مواكبة المفاهيم  دارة التربوية في عالمنااآلليات التي تمكن اإل -الفرع الثاني

 التربوية الحديثة

 الفصل السابع

عالمنا  استخدامها في مجال التعليم فيتقنيات الذكاء االصطناعي و  

 :دارة التربوية الحديثةو عالقتها باإل العربي

ال شك أن العالم العربي يعج بالمواهب الشابة والقيادات الحكيمة  التي لديها الرغبة 

ما حصل مع  على غرار ادها ورة الرقمية بل وأن يصبحوا من رو في أن يلحق العرب بالث

ة مبادرات طموحة في المملكة العربية السعودية  وبقية وهناك عد   دول مثل الهند والصين

 " مبادرة مليون مبرمج عربي"  و. ن الخليجي وغيرها من الدول العربيةو ادول مجلس التع

المجال   التي تبناها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطوة إيجابية رائدة في هذا

 بن عبدسلمان  العمالق الذي أطلقه سمو ولي العهد األمير محمد بن " نيوم" وكذلك مشروع 

ومع انتقال التعليم من الفصول    وطين التقنية في المنطقة العربيةت إلىالعزيز  والذي يهدف 
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شركات الناشئة العربية بالفعل حيز الفضاءات الرقمية  دخل عديد من ال إلىالدراسية 

إذ يتجه التعليم نحو التخصيص  حيث يتم تقديم تجربة تعليمية لكل    تكنولوجيا التعليم

ويمكن استخدام مقاييس مثل الدورات    وفقا  لقدراته ومصالحه التعليميةطالب تم تصميمها 

التدريبية التي تعرض عدد مرات المشاهدة والوقت لإلجابة عن األسئلة والدرجات  لتقييم نقاط 

تطلب وي   ارات التعلم الخاصة المالئمة لهموالضعف لدى الطالب  والتوصية بمسالقوة 

 . رة وموارد حوسبة كافيةكشف هذه األنماط نماذج تعلم آلية متطو 

لكن المشكلة األكبر التي ستواجه الدول العربية في تطبيق الذكاء االصطناعي في 

فصول  إلىفأنت بحاجة    الم الرقميحتية التي يحتاجها العالتعليم قد تكون في البنية الت

طلبة خارج عالي السرعة  وهو ما ال يتوفر لغالبية ال إنترنتدة بأجهزة حواسيب متصلة بمزو 

ذا كان الطالب سيراجع دروسه في المنزل أيضا  فهو يحتاج    العواصم والمدن الكبرى وا 

للحل مع انخفاض  وهي عوائق قد تكون في طريقها   منزل أيضا  لتجهيزات مشابهة في ال

أدائها و  نترنتن سرعة اإل  وتحسالمجانية نترنتر شبكات اإل  وتوافتكلفة األجهزة واالتصال

لياء أو وقد تكون المشكلة األكبر نفسية  وهي إقناع المعلمين و    في كثير من الدول العربية

ه الثورة الجديدة األمور بالتخلي عن الطرق التقليدية في التعليم واالنخووراط بحماسووة في هذ

 . التي تحمل كثيرا  من المنافع لألجيال الجديدة وبالتالي للمجتمع ككل
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نية تعمل على و اجهود تع إلىالتربوية في عالمنا العربي يحتاج  اإلدارةن مستقبل إ

 :تطوير العملية التربوية و يتم ذلك من خالل

التربوية  اإلدارةل جراءات العمل داخإنة تقوم بتحديث و ابناء فرق عمل متع     -0

ة و ربطها بالبيئة الخارجية عن طريق شبكات لكترونيدارة اإللتطبيق معايير اإل

ة و االستعانة بنظام يعتمد على تبادل المعلومات التربوية إلكترونياتصاالت 

س جودة أداء جراءات المناسبة لقياخدام الحواسب و يتطلب ذلك أخذ اإلباست

شبكة  إلىدارة التربوية و تحديثها بتحويلها هيكلة اإلعادة إالتربوية و  اإلدارة

 .ديناميكية 

اف دارة التربوية و االستشر تجارب الدول الرائدة في مجال اإل االطالع على - 2    

ن دارات التربوية في عالمنا العربي ممارة دبي التي تمكن اإلإتجربة  مثلالمستقبلي للتعليم 

 . مواكبة االتجاهات التربوية المعاصرة

ن و التماسك ألن و اتواجد مستويات عالية من التع إلىتحتاج الدول العربية     -1

و تطبيقيا من المعلمين داخل المنظومة بحيث  تنظيميا   التزاما   إلىذلك سيؤدى 

رادة الفردية يير أدائه نحو األفضل من خالل اإليكون كل فرد مسئول عن تغ
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ون استراتيجيات الجودة حداث التغيير لذلك فتكإترغب بصدق في ية التي القو 

نساني و تكون هي منهج العمل و تكون المسئولية جماعية فهي أداة إذات طابع 

 . التطوير و التحسين التنظيمي للتعليم

 :دارة التربويةالمفاهيم الحديثة لإل -الفرع األول

ديد من التحديات المختلفة خاصة في عصر تطور دارة التربوية تواجه العن اإلإ

 :دارة التربوية الحديثة في لمعلومات و يمكن تلخيص مفاهيم اإلالتكنولوجيا السريع و ثورة ا

 :دارة التربوية مفهوم الجودة في اإل -ال  أو 

دارة التربوية من المشاركة في العملية التي تمكن كل فرد في اإل اإلداريةهي العملية 

دارة التربوية يشرف عليه و تهتم اإل أوالذي يقوم به داء عن جودة األ ية و يكون مسئوال  التربو 

 .بتنمية خبرات الطالب و تطوير المناهج 

 :مور منها أو تتطلب الجودة التربوية عدة 

 . ظمة مرنةأنالالمركزية المقيدة بلوائح و   -1      
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 . التفويض - 2     

 . ذ القرارات التربويةالمشاركة في اتخا - 3     

 . الثقة المتبادلة بين المعلمين و المديرين و بين المعلمين و الطالب   -2

 نو االعمل كفريق عمل متع   -3

هناك معايير للجودة في المجال التربوي تتفق مع األهداف المراد تحقيقها و ذلك و * * * 

 :اآلتي لجودة دارة اإالتقنية الحديثة  و يتطلب تطبيق بما يتفق مع االتجاهات 

يجاد نظرة قيادية مشتركة نحو تحديث البرامج إدارة التربوية من خالل عادة تنظيم اإلإ -1

 .داء خريجين هذه البرامج أدارة التربوية بهدف تحسين جودة لتدريبية المقدمة للعاملين في اإلا

 .التعاونيالقائمة على العمل  دارة التربويةء روح الفريق بين القادة داخل اإلبنا -2

 .استخدام البيانات الكمية و الكيفية لتحقيق الجودة التربوية الشاملة  -3

 . نه ال يحقق الجودة المطلوبةدارة التربوية ألالبعد عن التنظيم الهرمي لإل - 4
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استخدام قنوات االتصال الحديثة ذات التنظيم الشبكي التي تمكننا من تبادل المعلومات  - 5

 . في المجال التربوي داريةية مما يحقق الجودة اإلكفاءة عال بدقة و

    داء للوصول للجودة الشاملة من يجب أن تستمر عملية تحسين األكما و

- :خالل االعتماد على عدة عناصر رئيسية و هي 

 . نةو االقيادة القادرة على خلق بيئة عمل مناسبة تعتمد على فرق عمل متع -1

 . دارة التربوية باستخدام التقنيات الحديثةومات في اإلدارة البيانات و المعلإ -2

دارية رة على التعامل مع االتجاهات اإلتوفير الكوادر البشرية ذات التأهيل المناسب القاد -3

 .التربوية الحديثة

و قامة شبكة جودة تربوية تهتم بالمناهج و تطويرها و تطوير القوى البشرية إ -0

استمرارية تطوير و تحسين  إلىتهدف هذه الشبكة  و   كذلك السياسات التربوية 

بهدف تطوير األداء باالعتماد  متكامال   مكونات العملية التربوية فهي تمثل نظاما  

الدهشان   ) على توفير المناخ التنظيمي و اآلليات التي تجعلها واقع فعال

 . ( 5م   ص1993
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 :ة لكترونيدارة اإلمفهوم اإل -ثانيا  

دارة التقنية بهدف تحسين أداء اإلالتطورات ة تقوم على استخدام لكترونياإل دارةن اإلإ

التربوية و تبادل المعلومات في أقصر وقت ممكن و بأقل جهد و توفيرها بدقة عالية و بذلك 

في حل المشكالت و اتخاذ القرار و السياسات التعليمية في ظل تضخم  أساسيا   تلعب دورا  

سعها و زيادة الطلب االجتماعي على تحقيق العدالة و توزيع المؤسسات األبنية التربوية و تو 

عدم توافر الكوادر البشرية المدربة لتكون  و أيضا   و صعوبة تمويل ذلك التربوية جغرافيا  

قادرة على األداء المناسب و المتسق مع التطورات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات و 

 :يتطلب ذلك 

 . ات المتنوعةر على التجديدالتدريب المستم-1

دارة التربوية من خالل استقبال المقترحات و وات اتصال مع البيئة الخارجية لإلوجود قن-2

 دارة التربوية التي تهدف للتطويرخاص باإل إنترنتمور على موقع لياء األأو آراء الطالب و 

 . ن التربويو امن خالل نظم التع
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 :التربويةدارة مفهوم هيكلة اإل -ثالثا  

ية من القاعدة أي ادارة التربوية و عملياتها بدعادة التفكير في أسس اإلإو هي تعني 

 :التربوية فيتم  اإلدارةمن الصفر في تنظيم 

تطور جذري في األداء دارية بصفة جذرية بهدف تحقيق ت اإلعادة تصميم العملياإ -1

 . دارة التربويةالتنظيمي لإل

لتنظيمي من جذوره باالعتماد على تصميم البناء ا إلىجية تهدف دارية منهإوهي وسيلة -2

دارية لتحقيق تطوير في أداء التنظيم التربوي الذي يكفل تخفيض عادة هيكلة العمليات اإلإ

 .سرعتهداء و التكلفة و جودة األ

رارات جريئة للبدء في دارية المستحدثة ثم اتخاذ قيتطلب ذلك دقة تصميم العمليات اإلو -3

 . هو مطبق أصال   مكان ما حاللها تدريجيا  إو فيذها تن

 :دارة التربوية مثلتطبيق الهيكلة بتحفظ في مجال اإل يمكنو 

 . التدريب و تصميم البرامج التدريبية -1
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عادة تنظيم قنوات االتصال باالعتماد على برامج الحاسب اآللي خاصة فيما يخص إ -2

 . الصادرات و الواردات

 يلدارة المركزية باستخدام أجهزة و برامج الحاسب اآلدارات التربية و التعليم باإلإربط  -3

 . المناسبة مما يسهل نقل المعلومات

 . في نقل المعلومات لكترونياستخدام البريد اإل -4

 :ن التربوي الدولي و امفهوم التع -  رابعا  

ما يسمح بتبادل الخبرات و هو  أن يكون هناك تبادل ثقافي تربوي بين الدول المختلفة

دارة تجربة الدول الرائدة في مجال اإل التربوية بين الدول لتحقيق االستفادة القصوى من

 :و يتم ذلك من خالل   التربوية 

 . عقد الندوات و المؤتمرات الدولية-1

 . المشاركة في االختبارات و المسابقات الدولية-2

 . لمختلفةتفعيل دور الملحقات الثقافية للدول ا-3
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 .شراف الدول المستضيفةإية أجنبية في بعض المدارس و تحت السماح بمسارات تعليم-4

 :مفهوم الحرية األكاديمية  -خامسا  

اها دارة التربوية و هي تتبع المعرفة دون قيود و تستمد محتو و تعني الحرية في اإل

 م المجتمع و عاداته و تقاليدهرث الحضاري للمجتمع مع مراعاة الفلسفة التربوية و قيمن اإل

بل التربوي  فهي وسيلة عقالنية واقعية تحفز على و هي ترتبط بالواقع و تستشرف المستق

 . بداعاإل

مي ثراء المعرفي العلعمل الدؤوب و النمو الوظيفي و اإلوتعتبر بمثابة أداه تحفيزية لل

أداء كل فرد داخل ذا طبقت بموضوعية و منطقية فسوف يكون لها أثر في تقويم إو 

ن يقدمون األداء األكفأ و بجودة المتميزون الذي األشخاصحيث يظهر  المنظومة التربوية

 . نتاجية عاليةإ
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 :أدارة فريق العمل  أو التعاونيمفهوم العمل  -سادسا  

دارة التربوية ن و الذي يعتبر استثمار في اإلو او هو القدرة على تكوين فريق عمل متع

االرتقاء بمستوى العمل و األفراد و يحقق الرضا  إلىالجماعي يؤدي  ن العملأحيث 

 . المنشودة هدافلمين و يوحد الجهود نحو تحقيق األالوظيفي للمع

دارة و يمكن من تحسين األداء و تحقيق العمل الجماعي من أهم أساسيات اإلن إ*  * 

 :و ليتحقق ذلك يجب أن       الجودة التربوية 

 . ام بوضوح لكل فرد داخل المنظومةتحدد المه -1

ن أو  محسوبية أودون وساطة  بدقة  اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب -2

ذوي الميول المتقاربة لتكوين فريق  اآلخرينو أداء فعال و دمجه مع    يكون ذو كفاءة 

 . متكافئ

 . و توضيحها للجميع جراءات العمل تفصيال  إتحديد  -3

بين القائد التربوي و المرؤوسين الذين يشرف على عملهم من جهة و بينه و  التنسيق -4

 . التربوية األخرى في نفس المجال بين القيادات
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 . توفير البيئة الوظيفية المناسبة -5

 . العملية أوسد احتياجات الموظفين المادية  -6

 :ارة التربوية دفي اإل( بيرت)استخدام أسلوب تقويم و مراجعة البرامج -سابعا  

نجاز األعمال التربوية في أقل وقت ممكن يقوم على وضع تصور إل األسلوبهذا 

و تحديد المسارات بهدف التحكم في جميع المتغيرات سواء        عن طريق التخطيط 

 . الخارجية أوالداخلية 

برنامج تربوي فهو أداة تمكن  أوفيمكن استخدامه عند تصميم أي مهمة تربوية 

هدار المادي و يمكن من توزيع الوقت و تجنب اإليادات التربوية من اتخاذ قرارات فعالة فهالق

 . و يوفر الجهد

 ( :بيرت)مجاالت استخدام أسلوب  لىع أمثلة* 

 . التخطيط لبناء المؤسسات التعليمية-1

 . نجاز مشروع تربويتقدير الوقت و التكلفة الالزمة إل-2
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 . تطوير المناهج الدراسية-3

 . دارة و تخطيط القوى العاملةإ -4

 . صالح التعليمالتخطيط إل-5

 . عداد و تدريب المعلمين و الموظفينإ -6

 . مواجهة الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ برنامج تربوي-7

 . عداد الخارطة المدرسيةإ -8

 . تخطيط الميزانيات التربوية-9

 :دارة األزمات إمفهوم  -ثامنا  

داري فعال إلوب دارة أي حدث طارئ غير متوقع بأسإلى و تعني القدرة ع

ي وأدارة التربوية و األزمات في اإل الجانبية السلبية اآلثارقليل من الت إلىيؤدي 

 إجراءاتموقف يحول دون تحقيق األهداف التربوية و يتطلب تدخل سريع و اتخاذ 
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ات باستخدام فورية و يحتم العمل كفريق لمواجهة هذه األزمات و تذليل العقب

 :األسس التالية  إلىأساليب أداء عالية تستند 

 . يجابيةالعالقات الوظيفية اإل-1

 .القدرة على التحكم في النتائج المتوقعة -2

مكانيات و الصالحيات هو متاح عمله وفق اإل التركيز على األزمة و مسبباتها و ما-3

 . المتوفرة

 أونظمة التربوية الداخلية نتيجة عدم اتفاق األارة التربوية دوقد تحدث األزمة في اإل

 . عدم مواكبة التغييرات و االتجاهات الحديثة إلىالمتغيرات البيئية المحيطة مما يؤدى 

ديثة و دقيقة دارة التربوية بتوفير معلومات حن تقوم اإلأو يتطلب مواجهة األزمات 

 . زماتمكانيات المتاحة لحل تلك األتمكننا من معرفة اإل
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 الفرع الثاني

العربي من مواكبة  دارة التربوية في عالمنااآلليات التي تمكن اإل 

 المفاهيم التربوية الحديثة 

إن اإلدارة التربوية حتى تتمكن من االستفادة من المفاهيم التربوية المعاصرة البد وأن 

ة تمكن اإلدارة التربوية وهناك آليات عديد   ة من السلطة التشريعية التربوية تكون مدعوم

 :يلي دارية التربوية المعاصرة منها مانا العربي من مسايرة المفاهيم اإلفي عالم

 .تجهيز البيئة التربوية لكي تتمكن من استيعاب التطورات الحديثة -1

القيام بالبحوث الميدانية التي تمكن من تقويم الواقع التربوي ثم تطويره بما يتالءم مع  -2

 .يم التربوية الحديثة المفاه

 .التعاميم التنظيمية لتساير التغييرات العلمية التربوية الحديثة تطوير اللوائح و -3

دارية نطقية وواقعية تساير المفاهيم اإلراءات اإلدارية وتغييرها لتكون أكثر مجتحديث اإل -4

 .التربوية المعاصرة 

ة مع دول الخليج لمناقشة االتجاهات قامة المؤتمرات والمنتديات الثقافية المشتركإ -5

 .تطبيقها في الواقع التربوي في العالم العربي  مالئمةالتربوية الحديثة ومدى 
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وتطويعها  ربوية تطبيق التكنولوجيا الحديثةوظيفة إدارية في اإلدارة الت إلىاشتراط للمتقدم  -6

 . بفعالية  دارية التربويةي حل المشكالت اإلف

 . يجاد قنوات اتصال فعالةإدارة التربوية والمنفذين بة ما بين المخططين لإلقليل الفجو ت -7

داري المتنوعة وتطويعها في المجال اإل القدرة على االستيعاب المستمر للتطورات العلمية -8

 .التربوي عن طريق البحوث التجريبية

ات واألبحاث العلمية لوماالتصال الفعال بين إدارات التربية في دول الخليج وتبادل المع -9

 .يجاد شبكة اتصال فعالةإعن طريق 

صقل أداء الموظف في اإلدارة التربوية عن طريق التربية المتكاملة والمستمرة والبرامج  -11

دارية يتمكن من التفاعل مع التقنيات اإلالتدريبية القصيرة ذات المهمة الواحدة المحددة حتى 

 . الحديثة

 .اف والتقويم في اإلدارة التربوية والخاصة باألداء اإلدارياإلشر تطوير أساليب  -11

مكانات التقنية ستفادة من اإلباالإعادة هيكلة اإلدارة التربوية خاصة للعمليات التنظيمية  -12

الحديثة لتخفيف الضغوط الوظيفية والقضاء على البطالة المقنعة وتحقيق التوافق بين التنظيم 

 . التنمويةالتربوي واحتياجات الخطط 

إتقان األداء عن طريق فريق  إلىتنمية ثقافة مؤسسية تربوية في البيئة اإلدارية تهدف  -13

 .الذي يحقق التكامل الوظيفي  التعاونيالعمل 



   
   

 
 
 العدد الحادي عشر     

  2109 – 9 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

شراف والجهات التي دارة التربوية بمكاتب اإلم قاعدة بيانات مركزية مشتركة لإلتصمي -14

 . مات بسهولة ودقة مع ضمان حداثتهاتشرف عليها   لتمكنها من تبادل المعلو 

دارة التربوية بحيث يشتمل على شبكات من تحديث الهيكل التنظيمي الخاص باإل -15

دارة التربوية واألجهزة التي تشرف وضح خطوط االتصال ما بين اإلالتي ت الحاسبات اآللية

 .متكامال  ومتفاعال  ومترابط بين مكوناته  وتكوين تنظيما  عليها 

ة والتي تمكن من تصميم الخطط التربوية لكترونيدارة اإلاإل إلىتحويل اإلدارة التربوية  -16

  حقيق المرونة والشمول والتكامل وصنع القرارات التربوية وت     وتوزيع الخدمات التربوية

 .والتأكيد على تطبيق آليات الجودة التربوية

التربوية التي تقوم بها   ويشتمل على  تصميم موقع لإلدارة التربوية   يوضح الخدمات -17

  لكترونيرسالها بالبريد  اإلا  ات يطلب من المستخدمين تعبئتها و تقويمية ألداء الخدم استبانه

 .وأن يحوي  الموقع أيضا  صفحة  للرد على االستفسارات 

يق دارة التربوية لمراقبة الجودة التربوية عن طر صميم آليات حديثة  تالئم واقع اإلت -18

تصميم نماذج قياس األداء التربوي بأسلوب يقيس واقع األداء بطريقة منطقية تمكن من 

 .المتابعة الدقيقة الموضوعية وتعديل األخطاء إن وجدت 
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 الثامن  فصل  ال

 

 أهم التوقعات المستقبلية بمجال التعليم على مستوى العالم  
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 الفصل الثامن                               

 

 أهم التوقعات المستقبلية بمجال التعليم على مستوى العالم 

 

راق البحثية التي تملكها الحكومة متاحة لجميع و سوف تكون جميع األ  2121م عا

  كذلك سيتم تعليم الطالب داخل فصول دراسية  و الدارسين بصورة مجانية تماما     الطالب 

مثل  افتراضية عن طريق نظارات الواقع االفتراضي لرؤية األشياء التي يستحيل رؤيتها واقعيا  

لجوي لألرض   التعرف على الجو على سطح القمر   التعرف على تضاريس رؤية الغالف ا

 . و يتم ذلك كله في العوالم االفتراضية الدول األخرى فعليا  

لياء أمورهم على تطبيقات تسمح لهم أو سيحصل جميع الطالب و    2124عام 

سالها عبر ر إو درجة تقدمهم الدراسي عن طريق  باالطالع الفوري على كافة عالماتهم

 . األجهزة الذكية
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قبال على التعليم عن بعد ويتم ذلك في ظل تطور يتوقع زيادة اإل     2125عام 

تكنولوجيا الواقع االفتراضي و الواقع المعزز مما يزيد من عدد خبراء التعلم عن بعد و الذي 

 . الغرف الدراسية3يؤدي مع الوقت الختفاء 

للجميع على مستوى العالم مما  متاحا   نترنتاإل إلىسيكون الوصول     2126عام 

و كذلك  نترنتسع ويتم نشر المحتوى التعليمي على اإلأو يؤدي النتشار التعليم على نطاق 

 . نترنتعمل الدورات التدريبية من خالل شبكة اإل

حيث يتم استبدال المعلمين  سيصبح الذكاء االصطناعي معلما      2131عام 

  كذلك توفير ( الروبوتات)ناعيين يعملون بالذكاء االصطناعي البشريين بمعلمين اصط

التعليم مدى الحياة حيث سيكون هناك تخصيص للمادة العلمية التعليمية مع استمرار 

 . العنصر االجتماعي فيما يشبه الدرس الخصوصي و لكن في العالم االفتراضي

ت حيث سيكون ية لتأمين المعلوماطالق ميكروبات صناعإسيتم     2135عام 

دراكية مؤقتة و محددة بفضل الميكروبات الصناعية المساعدة إفراد اكتساب قدرات مكان األإب

 .في الفهم و تمكنهم من تحدث لغات أخرى أيضا  

سيكون هناك تراجع و انخفاض في عدد الفصول الدراسية مما يؤدي    2136عام 

 . و استخدام طرق تقييم ذكية للطالب اختفاء األبنية التعليمية و اختفاء االمتحانات إلى
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سيتم تركيب واجهة اتصال عصبية مباشرة مع المعلومات للطالب و     2151عام 

ستتوقف المدارس عن تعليم األطفال القراءة و الكتابة و ستعمل على واجهة الدماغ 

على كثر بما يدور حولنا و يركز أكثر أيكون المحتوى التعليمي له عالقة الحاسوبية و س

 . غير ضروريا   الفلسفة و فهمنا للمشاعر ألن حفظ المعلومات سيكون أمرا  

 : العربية المراجع                          

.  فقه الواقع والتوقع: االجتهاد بتحقيق المناط (.  م2111.  )ابن بيه   عبداهلل بن الشيخ محفوظ  -

 جمعية المسلم 

  .مصر .  القاهرة.  المعاصر

مدخل إلى اإلدارة التربوية النظريات (.  م2118.  )ناصر   فتحي محمدأبو  -

 دار المسيرة .  والمهارات

 .األردن.  عمان.  للنشر والتوزيع والطباعة  

دراسة : دور استشراف المستقبل في العمل اإلداري (.  م2118.  )البواب   جابر يحي علي  -

 جامعة .  تحليلية نظرية

 .سوريا .  األندلس
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 . آليات وريادة: استشراف المستقبل (.  م2117.  )تربويون لالستشاراتال -

تكافؤ الفرص التعليمية   المفهوم ومظاهر "(.  م1993)  .الدهشان   جمال علي -

 التطبيق في عصور 

 .العدد الثالث.  مجلة البحوث النفسية والتربوية".  االزدهار اإلسالمي

.  بيروت.  مؤسسة دار الكتب.  المسائل المستحدثة.  (م1985.  )الروحاني   السيد محمد صادق -

 .لبنان 

  .مدخل إلى الذكاء االصطناعي(.  م2118.  )الريمي   عادل صالح علي -

مفهومه وعالقته بالنظر في المآل وفقه الواقع : فقه التوقع (.  م2119.  )الزنكي   نجم الدين -

 . دراسة تأصيلية

التصاميم البحثية وطرق التعامل معها من الوجهة (.  م2119.  )الشافعي   محمد منصور محمد -

 كلية .  اإلحصائية

 .جامعة الملك سعود .  التربية     

المنهج في استشراف المستقبل في سبيل استشراف محكم لمستقبل (.  م2119.  )بريش   محمد  -

 اإلسالمي الثقافة في العالم 
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شرح صحيح اإلمام أبي عبداهلل فتح الباري (.  م1986.  )بن حجر   أحمد بن على  -

 محمد بن إسماعيل 

 .السعودية.  المدينة المنورة.  المكتبة السلفية .البخاري

.  كلية القانون.  الليبرالية وآفاقها المستقبلية(.  م2119.  )جمال الدين   جبار علي عبد اهلل -

 .العراق .  جامعة الكوفة

: ترجمة وتقديم .  قبل ثورة التكنولوجيا النانويةاستشراف المست(.  م1991.  )دريكسلر   وآخرين -

 المركز .  رؤوف وصفي

 .مصر .  القاهرة.  القومي للترجمة

المجموعة العربية للتدريب .مهارات استشراف المستقبل(.م2112.)محمود عبد الفتاحرضوان    -

 مصر.  القاهرة.والنشر

العاملين في القنوات  واقع إدارة الوقت لدى"(.م2111.  )شبير   حنان شكري شاكر -

 الفضائية 

. غزة.الميةالجامعة اإلس.كلية التجارة.رسالة ماجستير غير منشورة".ةالعاملة في قطاع غز     

  .فلسطين
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التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى (.  م1973.  )عبد الدائم   عبد اهلل -

.  للتأليف والترجمة والنشردار العلم للماليين مؤسسة ثقافية .  أوائل القرن العشرين

  .لبنان .  بيروت

 ARTIFICALالشبكات العصبية االصطناعية (.  م2118.  )علي   عوض اهلل طيفور -

NEURAL  

أثر االستشراف والتخطيط المستقبلي في العلم والتعليم في ضوء (.  م2118.  )فارس   طه محمد -

 . السنة النبوية

 

األعمال اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدارة (.  م2115.  )فضيلة   حويو  -

 إشارة إلى مسارها في الواقع 

كلية العلوم .  رسالة ماجستير غير منشورة.  للمبردات الصحراوية SONERASالعملي لمؤسسة 

 .جامعة الجزائر .  االقتصادية

أكاديمية دبي  . استشرافات مستقبلية(.  م2118.  )مركز محمد بن راشد ألبحاث المستقبل -

 .للمستقبل 
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استراتيجيات التعلم (.  م2114.  )مشروع تأسيس الجودة والتأهيل واالعتماد المؤسسي والبرامجي -

 .  والتعليم والتقويم

 .المملكة العربية السعودية .  الرياض.  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

NETWORKS  .السودان .  كنولوجياجامعة السودان للعلوم والت.  كلية الهندسة. 

 .اإلصدار األول .  تقرير استشراف المستقبل(.  م2119.  )مؤسسة دبي للمستقبل -

فاعلية برنامج مقترح قائم على بنائية المعرفة لتنمية (.  م2111.  )موسى   محمود أحمد محمدين -

 بعض مهارات التفكير 

.  الب الصف األول الثانوي العامالجغرافي واستشراف المستقبل واالتجاه نحو الجغرافيا لدى ط

 .  كلية التربية

 .مصر .  أسيوط.  جامعة أسيوط

 .مدارس المستقبل (.  م2116.  )وحدة جيمس للمعلومات -
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