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 الفصل الرابع

 التعلم الفردي  

 

مع زيادة اعتماد الطالب على الحاسب فإنه يمكن جمع المعلومات الالزمة حول 

المعلم جميع  مما يؤدي إلى عملية تعليمية احترافية أكثر إلعطاء, الطالب من خالل الحاسب

أنواع المشاكل التي يتعرض لها المتعلم ، ولذلك وجب التنويه على مدى أهمية الذكاء 

 .االصطناعي و عدم تجاهل دوره في المنظومة التعليمية المتطورة
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 :كيف يعمل الذكاء االصطناعي في منظومة التعلم الفردي  -الفرع األول

يعمل الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي على تمييز الشفرات بطريقة جيدة والتي غالبًا 

فبالنظر إلى المعرفة الحالية التعليمية للطالب يمكن للذكاء , ما تكون غير مرئية لإلنسان

االصطناعي وقتها أن يحدد للمعلم أي الطرق أسهل على هذا الطالب الستيعاب المعلومات 

 . مية المقدمةأو المادة العل

فبعض الطالب شغوفين بقراءة مقاالت علمية طويلة تقدم لهم المادة العلمية بشكل 

و البعض اآلخر , وهناك البعض اآلخر الذي يمل من عملية القراءة و ينفر منها, شبه بحت

يستمتع بتقديم المعلومات بأشكال مرحة من األلعاب أو الصور و مقاطع الفيديو ، لذلك فإن 

ظم مميزات الذكاء االصطناعي في عملية التعلم الفردي هو إيجاد طرق تعليمية من أع

منفصلة لكل طالب حسب قدرة استيعابه و طريقة فهمه للمواد بعكس النظم التعليمية التقليدية 

و لذلك فإنه لن يتيح الفرصة للطالب بالتخلف , التي تتميز بتوحيد القالب المعطى للمتعلم

 .ل سيميزه عنهمأبدًا عن أقرانه ب

 



   
   

 
 
 العدد العاشر     

  2102 – 8 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

 

 :دور الذكاء االصطناعي و أثره على المنظومة  -الفرع الثاني

اعتقد البعض أنه بذلك التقنيات الحديثة فإنه من السهل التخلي عن المعلمين في 

ولكنه لألسف اعتقاد خاطئ حيث أن الذكاء االصطناعي يمكنه لعب الدور جيدًا , الفصول

د على اإلطالق في تطوير الخطط التعليمية الفردية ، في عملية التدريس و لكنه غير جي

وهو ما , ويرجع هذا إلى أن اآلالت تكون مروعة األداء حينما يتعلق األمر بالتعامل بالعاطفة

يسمى بالذكاء العاطفي الالزم تحليله من خالل لغة الجسد للمتعلم أو مستخدم البرنامج 

 .عمومًا 

المبتكرون اجتيازها اآلن من خالل برمجة نظم وهي العقبة التي يحاول الباحثون و 

الذكاء االصطناعي على تحليل نبرات الصوت أو نظرات العين كنوع من فهم أبعد وأشمل 

 .للذكاء العاطفي حتى يجيد التعامل مع المستخدم

ومن الطريف أنه عند تجربة وضع أحد أجهزة الذكاء االصطناعي بداخل فصل 

رثي تركه بمفردة مع مجموعة من الطلبة ألنهم سيتركون مهامهم دراسي فإنه وجد أنه من الكا

, الوظيفية المقدمة لهم من خالله و يبدءون بتجربة اللعب معه و اختبار ذكائه ومهاراته
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وبالتالي فإن فشل المهمة الموكلة للذكاء االصطناعي أصبح أهم من وجود مميزات له 

 .تستحق التبني والعناء

لجلي أمامنا أن الدور الرئيسي و الواضح ألجهزة الذكاء ولذلك فإنه أصبح من ا

االصطناعي حاليًا هو مساعدة المعلم داخل الفصل الدراسي من خالل القيام باألمور 

مثل تصحيح االختبارات و عملية , الروتينية التي تستهلك وقتًا كبيرًا من أوقات المعلم اليومية

أعمال يمكن ألي معلم أن يحدثك عن مدى وهي , كشف االقتباسات في األبحاث المقدمة

ملل القيام بها و استنفاذها للوقت الذي من األفضل استهالكه في عملية تطوير المنظومة 

 .التعليمية للمعلمين و المتعلمين

 الفرع الثالث 

 :تغيير دور المعلم في منظومة التعلم الفردي  

ذكاء االصطناعي بداخل يتردد الكثيرين عند الحديث عن استبدال المعلمين بال

الفصول الدراسية ، بات المعلمون في العقدين األخيرين مسيطرين تمامًا على نواحي العملية 

التعليمية ومتمكنين منها لذا فعند دخول أي أحد بداخل فصولهم فإنهم يتصرفون بغرابة وال 
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يل له وهذا سيما إذا كان هذا الشخص هو الذكاء االصطناعي ألنه سيبدو للمعلم بأنه بد

 .شيء غير مقبول لدى آراء جميع المعلمين

ولكن الذكاء االصطناعي ال يزال غير قادر على إتقان المهام التعليمية بمهارة مثل 

اإلنسان ويثير الكثير من القلق والتوتر لدى األشخاص المحيطين به ، وبالتالي فإن التقديم 

على كيفية التعامل معه وقيادته وتطويعه الجيد للذكاء االصطناعي إلى المعلمين وتدريبهم 

 .في الفصول الدراسية من أهم األمور التي سوف تطور من هذه التكنولوجيا

وفي النهاية نستخلص أن آليات الذكاء االصطناعي ال يمكن أبدًا أن تحل محل 

مور المعلمين ولكن مهامه األساسية هو كونه مساعدًا للمعلم بداخل الفصل الدراسي يقوم باأل

 .مثل تصحيح األوراق و الواجبات, التي تستغرق أوقاتًا طويلة في إتمامها و تتم بصفة يومية
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 الفصل الخامس
 مدارس المستقبل

 مقدمة 

 المتطلبات التي يجب أن  توفرها المدارس في المستقبل -الفرع األول 

 االقتصاد العالمي لمواجهة ن يشملها التعليم في المستقبلأأهم القضايا التي يجب  -الفرع الثاني 

 العناصر األساسية للعملية التعليمية -الفرع الثالث 

 العناصر الخارجية المؤثرة على العملية التعليمية -الفرع الرابع 

 المهارات المطلوبة في التعليم  في القرن الواحد و العشرين -الفرع الخامس 

 دور المعلمين في المدارس في المستقبل  -الفرع السادس 

 التصميم العام للمدارس في المستقبل -الفرع السابع: 

 التصميم المعياري للمدارس المستقبلية -الفرع الثامن 

 المعايير و القيم األخالقية للمدارس في المستقبل -الفرع التاسع 
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 مدارس المستقبل -الفصل الخامس

 مقدمة

 المتطلبات التي يجب أن  توفرها المدارس في المستقبل -الفرع األول

أهم القضايا التي يجب أن يشملها التعليم في المستقبل لمواجهة االقتصاد  -الفرع الثاني

 العالمي

 تعليميةالعناصر األساسية للعملية ال -الفرع الثالث

 العناصر الخارجية المؤثرة على العملية التعليمية -الفرع الرابع

 المهارات المطلوبة في التعليم  في القرن الواحد و العشرين -الفرع الخامس

 المعارف األساسية -أوالً 
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 القراءة و الكتابة-1

 المهارات الحسابية الرياضية -

 مبادئ العلوم -3

 التكنولوجيا و التواصل -4

 الكفاءات                                                -ثانياً 

 السمات الشخصية -ثالثاً   

 دور المعلمين في المدارس في المستقبل -الفرع السادس

 تصميم المناهج التعليمية -أوالً 

 مراقبة تطور الكفاءات -ثانياً 

 إنتاج عروض تعليمية -ثالثاً 

 دى الطالبتنمية مفهوم االبتكار ل -رابعاً 
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 تقييم الطالب -خامساً 

 تنظيم البيانات أو المعلومات في البرامج التعليمية التقنية -سادساً 

 انتقال المسؤولية التربوية من مجالس اإلدارة إلى المعلمين -سابعاً 

 التصميم العام للمدارس في المستقبل -الفرع السابع

 المساحات التعليمية -أوالً 

 (األتيلييه)مارية أستوديو الهندسة المع-1

 مشروع التعليم الفاعل المدعوم بالتكنولوجيا-2

 التصميم المعياري للمدارس المستقبلية -الفرع الثامن

 المعايير و القيم األخالقية للمدارس في المستقبل -الفرع التاسع

 أهم القيم األخالقية التي تغرسها مدارس المستقبل في الطالب* 

 احترام اآلخرين-1
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 ي بروح اجتماعيةالتحل-2

 سعة األفق                    -3

 التكنولوجيا في المدارس في المستقبل -الفرع العاشر

 تقنيات التعليم المتخصصة -أوالً 

 تقنيات التعليم المعززة -ثانيا

 تقنيات التعليم االجتماعية -ثالثاً 

 تقنيات التعلم الداعمة -رابعاً 

 دارس المستقبلالتطبيقات التكنولوجية في م -خامساً 

 التطورات التكنولوجية* 

أمثلة لبعض التطبيقات التكنولوجية التي سوف تستخدم في مجال التعليم في * 

 المستقبل

 بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد-1
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 تعريف بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد -أ

 أنواع بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد -ب

 خصائص بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد -ج

 مميزات بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد -د

 سلبيات بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد -ه

 المؤسسات االفتراضية-2 

 أسباب إنشاء المؤسسات االفتراضية - أ

 السمات العامة للمؤسسات االفتراضية -ب

 االفتراضية في المستقبل القريبمثال على المؤسسات  -ج

 المتاحف االفتراضية -

 خصائص المتاحف االفتراضية واستخداماتها في عملية التعلم* 

 للواقع االفتراضي(Hololensهولونيز)نظارات-3
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 استخدام األسطح متعددة اللمس داخل الفصول الذكية-4

 استخدام األقالم الرقمية في مجال التعليم-5

 الفصل الخامس

 رس المستقبل مدا

 مقدمة

إن التطورات المتسارعة التي تحدث في تطبيقات االتصال و االبتكارات التكنولوجية 

تلعب دورًا محوريًا في تغيير بيئة العمل في المصانع في المستقبل و من ثم تغيير بيئة 

( أوتوماتيكية)العمل كله حيث يتم استبدال األعمال اليدوية المتكررة بعمليات مؤتمتة 

ت بالتجربة أن اكتساب المعارف بصورة تطبيقية يكون أفضل بكثير من باإلضافة إلى أنه ثب

اكتسابها عن طريق التلقي بالطريقة التقليدية  و هذه التغيرات تؤثر في االقتصاد مباشرة 

الذي يقوم على المعرفة في المقام األول لذلك على الحكومات تغيير أنماط الحياة للمواطنين 

تهم لمواكبة هذه التطورات و إلعطائهم القدرة على مواجهة و كذلك أساليب عملهم و دراس
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تحديات المستقبل المعقدة و كان من الطبيعي االهتمام بعمل نقلة نوعية في منظومة التعليم 

 .و طبيعته

إن طبيعة المدارس الموجودة حاليًا ال تزال تعكس إلى حد كبير الشكل التقليدي 

الذي يعطي األولوية لدراسة مواد العلوم و الرياضيات و للتعليم الذي ورثناه عن آبائنا و 

القراءة و الكتابة و لكن حديثًا استطاع عدد من العلماء و المثقفين إدخال طرق حديثة في 

رودلف شتاينر و ماريا مونتيسوري و جون ديوي الذين استطاعوا تغيير مسار : التعليم مثل 

 .اعاًل العملية التعليمية و جعلها أفضل وأكثر تف

و لكن في المستقبل و مع التغيرات التي ستطرأ في الجامعات و سوق العمل سوف 

يتعين على المدارس إعداد الطالب بشكل مختلف و تزويدهم بالمهارات التحليلية الغير 

 .روتينية و القدرات التي تتخطى التوقعات الحالية و هذا هو التحدي األكبر 

في المدارس بهدف إحداث التغيير المطلوب حيث  لذلك فعلى الحكومات االستثمار

يزيد النمو االقتصادي للمجتمع بزيادة المهارات المعرفية لألفراد و هذا االستثمار يشمل البنية 

التحتية للمدارس من حيث الطاقة االستيعابية للطلبة عن طريق زيادة مخصصات األبنية 

يق االهتمام بتطوير تقنيات التعلم عن بعد التعليمية و يمكن التغلب على هذه التكلفة عن طر 

التي تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي و الذي يعتبر استثمار للمستقبل و أيضًا تطوير 
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تقنيات التعليم عن طريق الكتب اإللكترونية بداًل من الكتب التقليدية ذات الكلفة العالية في 

 .فاعال من الكتب التقليديةالورق و الطباعة و أيضًا الكتب اإللكترونية أكثر ت

 المتطلبات التي يجب أن  توفرها المدارس في المستقبل  -الفرع األول

 .إنشاء مجتمع متالحم مع الحفاظ على هويته   -1

 .إنشاء مجتمع آمن و قضاء عادل   -2

 ,بناء اقتصاد معرفي تنافسي   -3

 .بناء نظام تعليمي رفيع المستوى   -4

 .توفير نظام صحي بمعايير عالمية   -5

 .إنشاء بيئة مستدامة و بنية تحتية متكاملة  -6    

إنشاء هذه المدارس في المستقبل سوف يكون له بالغ األثر على المعلمين و الطالب 

 :على حد السواء ، فعلى صعيد المعلمين 

 .سيصبح المعلم قدوة للطلبة   -1

 .سوف يتمتع بمعرفة واسعة في كل المجاالت   -2
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 .خصائيون مدربون سيكونون مربون مبدعون و أ  -3

 .يصبحون استشاريون نفسيون وتربويون يهتمون ألمر الطالب   -4

 :و على صعيد الطالب

 .سيصبح الطالب مواطنون صالحون يحافظون على هويتهم الوطنية   -1

 .يتمتعون بمعرفة واسعة و براعة في شتى المجاالت   -2

 .سيكونون أفراد أكفاء و نشطون ذوي عزيمة و إرادة لتحدي الصعاب   -3
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 الفرع الثاني 

أهم القضايا التي يجب أن يشملها التعليم في المستقبل لمواجهة 

 :االقتصاد العالمي

 .االبتكار و إدارة األعمال   -1

 .البيئة و الصحة   -2

 .الوعي العالمي   -3

 .الوعي المدني   -4

 .السالم و الصراعات الدولية   -5
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 الفرع الثالث 

 :العناصر األساسية للعملية التعليمية 

 

 .المعلمون   -1

 .المتعلمون   -2

 .المحتوى الدراسي   -3

 .الموارد   -4

 

 

 

 



   
   

 
 
 العدد العاشر     

  2102 – 8 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

 

 الفرع الرابع 

 :العناصر الخارجية المؤثرة على العملية التعليمية 

 .بيئات التعلم األخرى   -1

 .العائالت و المجتمع   -2

 .الجهات الثقافية الشريكة مثل مؤسسات التعليم العالي   -3

على مجموعة من المبادئ  2113تنص منظمة التعاون االقتصادي و التنمية عام 

التعليمية األساسية التي يجب أن تنتج عن التفاعل بين هذه العناصر جميعًا و التي تسهم 

 :اإلبداع و هيفي إثراء التجربة التعليمية و تعزيز مهارات التفكير و 

 .مركزية التعلم و المشاركة   -1

 .إكساب عملية التعليم الطابع االجتماعي التعاوني  -2     

 .االنسجام التام مع دوافع و عواطف المتعلمين  -3 
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 .مراعاة الفروق الفردية في التعليم و التي تشمل المعارف المسبقة و الخلفية الثقافية  -4

 .متابعة أداء المتعلمين دون إفراط   -5

 يجب أن يدعم تقييم المتعلمين أهداف التعلم مع التركيز على رد فعل المتعلمين   -6

 .العمل على ترابط األنشطة و المواد الدراسية داخل المدرسة و خارجها   -7

 الفرع الخامس

 المهارات المطلوبة في التعليم  في القرن الواحد و العشرين 

 :لمعارف األساسيةا -أواًل 

 :القراءة و الكتابة -1

 :و يمكن تقييم الطالب من حيث مستوى إلمامه بالقراءة و الكتابة عن طريق 

 .محتوى النص الذي يقرأه الطالب  - أ

النص نفسه و نوع المواد التي يقرأها الطالب إذا كانت رقمية أو مطبوعة ، مؤلفة أو -ب

 . مستندة إلى بحث أو رسالة ، وصفية أو سردية
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المنهج المعرفي الذي يعتمده الطالب في القراءة للنص مثل الوصول أو البحث ،  -ج   

 .الجمع أو التفسير ، التمعن أو التقييم 

و طبقًا لتصنيف بلوم لألهداف التعليمية و التربوية ينبغي أن يكون المنهج الدراسي 

 .لم للطالب يتزايد تعقيده بمرور الوقت مع مراعاة الفروق الفردية في التع

 :المهارات الحسابية الرياضية -2

من أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها الطالب و التي تؤدي مع الوقت إلى زيادة 

قدرة الطالب على التفكير التحليلي الممنهج للوصول للنتائج و بالتالي القدرة على مواجهة 

 .اعقد التحديات في المستقبل 

 :مبادئ العلوم -3

بادئ العلوم يجب أن تنطوي على ثالثة محاور أساسية تؤدي  إلى تطوير إن دراسة م

 :اإلدراك و يوفر تجارب تعليمية معقدة و متماسكة و متكاملة  و هي 

و تشمل استخدام المهارات و المعارف التي يعتمد عليها : الممارسات العلمية  - أ

 .ذج الهندسية العلماء مثل وضع   و اختبار النظريات و إنشاء و اختبار النما
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وتتضمن الفهم العلمي الذي يزيد تعقيده في المرحلتين : االختصاصات األساسية - ب

األساسية       و الثانوية  و الذي يشكل القاعدة األساسية للحقائق العلمية لدى 

 .الطالب 

وهي مواضيع أساسية تنتج عن التداخل بين الممارسات العلمية و : المفاهيم المتداخلة  -ج  

 .ختصاصات األساسيةاال

 :التكنولوجيا و التواصل -4

اإللمام بأمور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و األمور المالية و الكفاءات 

االجتماعية العاطفية و التربية الشخصية فهذه األشياء تثري جوهر الطالب و تعطي له قيمة 

 :إضافية و كفاءة لألعمال الريادية  مثل 

استخدام التكنولوجيا كأداة للبحث عن المعلومات و تنظيمها و تقييمها القدرة على  - أ

 .و تبادلها 

القدرة على استخدام التقنيات الرقمية و توظيف وسائل التواصل االجتماعي بشكل  - ب

مناسب للوصول للمعلومات و إدارتها و دمجها و تقييمها و استنباطها للعمل 

 .بشكل ناجح 
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ي للقضايا القانونية و األخالقية التي تتعلق بالوصول لتكنولوجيا تطبيق الفهم األساس -ج    

 .و استخدامها   المعلومات

 :الكفاءات ، و تشمل  -ثانيًا 

التفكير النقدي و التحليلي و هذا يؤهل الطالب الستخدام الصيغة السليمة للسؤال   -0

اآلراء و والتعامل بأسلوب منفتح مع اآلخرين مع طرح األسئلة حول , و مضامينه 

والحرص على انسجام المعايير المختلفة و تقديم المبررات , األفكار المختلفة 

 .المختلفة المناسبة لجميع القضايا 

مهارات اإلبداع و التواصل و التعاون و ابتكار المشاريع المستدامة التي تؤدي   -8

, تنمية روح الفريق و العمل الجماعي , إلى تحفيز التواصل مع العالم الخارجي 

التجاوز عن الثغرات في الكفاءة لبعض األشخاص التي يمكن تعويضها من 

خرين و هذا ما يعزز الكفاءة اآلخرين و كذلك القدرة على طرح األفكار أمام اآل

 .الذاتية للطالب و زيادة التبصر الذاتي و بناء الهوية الريادية  للطالب 

لذلك يجب على صناع القرار رسم مالمح التعليم في مدارس المستقبل من أجل 

 :التنمية المستدامة وذلك في إطار المواضيع التالية 
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 .التنوع الحيوي  -1

 .تغير المناخ  -2

 .لحد من الكوارث ا -3

 .التنوع الثقافي  -4

 .خفض معدالت الفقر  -5

 .المساواة بين الجنسين  -6

 .تعزيز الصحة  -7

 .أنماط الحياة المستدامة  -8

 .السالم أمن البشرية  -9

 .المياه و التوسع العمراني  -11

 :السمات الشخصية ، و تشمل  -ثالثاً 
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صة بالتربية الشخصية للطالب و ذلك من إعادة الهيكلة الكلية  للمفاهيم الخا - 1

خالل خطط الدروس و الوحدات الدراسية  مع تطوير األهداف و خطط تطوير 

 .التربية الشخصية 

هيكلة جزئية لمفاهيم التربية الشخصية و ذلك من خالل التفاعالت العشوائية  - 2

لوكية التي تؤدي إلى بناء الشخصية عن طريق تحديد وتوضيح استخدام اللغة الس

تحديد المزايا الشخصية اإليجابية وغير المعرفية و : الشخصية بشكل واضح مثل 

 .توظيف استخدامها داخل الصفوف الدراسية 

استخدام مناهج صارمة داخل الصفوف الدراسية في مجال التربية و التعلم  - 3

 .االجتماعي  و الوجداني 
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 :المستقبل دور المعلمين في المدارس في  -الفرع السادس

 :تصميم المناهج التعليمية -أوالً 

وذلك بالتعاون مع الطالب و أولياء األمور و صناع القرار في المجال التعليمي و ذلك     

لوضع أهداف التعلم  و الخطط الدراسية و رصد تطور الطالب و مراقبة ميولهم و قدراتهم و 

 .ءات المتاحة نقاط القوة لديهم و إعطائهم نشاطات تنسجم مع الكفا

 :مراقبة تطور الكفاءات -ثانيًا 

صياغة فرص التعلم القائمة على احتياجات المجتمع المحلي و سوق العمل من خالل    

 .تطوير الكفاءات الالزمة لدعم تطوير المناهج الدراسية 

 :إنتاج عروض تعليمية -ثالثاً 

التعامل معها بسهولة و تضمن دمج المتعلمين في بيئات تعليمية سلسة  يستطيعون    

تطويرها بالتعاون مع مطوري الخدمات و البرامج مثل الشركات المسؤولة عن إنتاج البرامج 

 .التعليمية التقنية 
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 :تنمية مفهوم االبتكار لدى الطالب  -رابعاً 

من خالل ابتكار حلول إبداعية بالتعاون مع الطالب لمواجهة التحديات التي ستواجههم    

 .قبل في المست

 :تقييم الطالب  -خامساً 

من خالل المتابعة الدقيقة لهم و التفاعل النشط معهم من خالل تنظيم األنشطة      

 .التفاعلية التي تفجر طاقات الطلبة اإلبداعية 

 :تنظيم البيانات أو المعلومات في البرامج التعليمية التقنية -سادساً 

الموثوق للبيانات الشخصية و التطبيق الفعال  و ذلك بما يضمن االستخدام األخالقي و    

 .لجميع التحليالت البناءة 

 :انتقال المسؤولية التربوية من مجالس اإلدارة إلى المعلمين  -سابعاً 

ويزيد ذلك من ثقافة التجريب واالبتكار لدى المؤسسات التربوية من خالل توليهم األدوار    

بوية و الوظيفية بما يتناسب مع الصالح العام و القيادية حيث يستطيعون وضع الخطط التر 

 .مصلحة الطالب و المعلمين أيضاً 
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 الفرع السابع

 :التصميم العام للمدارس في المستقبل 

 :المساحات التعليمية  -أوالً 

يجب على الحكومات تخصيص المساحات التعليمية التي تؤدى إلى تنمية الجانب 

للطالب و كذلك الفكر االستقاللي و القدرة على تعليم نفسهم اإلبداعي         و اإلبتكاري 

بنفسهم و القدرة على التعليم المستمر مدى الحياة الغير مرتبط بالشهادات الدراسية و يتحقق 

ذلك عند توفير حيز مكاني يدعم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية و التربوية و التي 

ب و ينبغي للحيز المكاني أن يواكب رؤيتنا و أهدافنا تشمل أحدث التقنيات المساعدة للطال

 :بمجال التعليم ،  مثال على ذلك

 (:األتيلييه)إستوديو الهندسة المعمارية  -0

يدعم هذا االستوديو المنهج القائم على المشاركة و التفاعل مع الفنون المختلفة و يتم 

توثيق هذه التفاعالت و النشاطات التي يشارك فيها الطالب و المعلمون مما يوفر حرية 
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التعبير و تبادل اآلراء ووجهات النظر و التعلم من اآلخرين عن طريق عرض األعمال التي 

 .الستوديو و رؤية أعمال الطالب اآلخرين تم إنجازها في ا

 

 :مشروع التعليم الفاعل المدعوم بالتكنولوجيا   -8

حيث يحتوي هذا المكان على طاوالت يقف أمامها الطالب و ينتقل المعلم بين 

طاوالت الطالب المختلفة لإلشراف عليهم و مراقبة أدائهم و يمكن للمعلم االنتقال بين 

التجارب    و النقاشات و عمل نماذج المحاكاة  مما يزيد من الجانب النظري و إجراء 

 .فرص التفاعل داخل الصف الدراسي 
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 الفرع الثامن

 :التصميم المعياري للمدارس المستقبلية  

هو التصميم النموذجي الذي يضمن المرونة التعليمية و التربوية و يحقق متطلبات 

 :التعلم في المستقبل عن طريق 

آلفاق التعليمية بما يتخطى جدران الفصل الدراسي و األبنية التعليمية توسيع ا  -1

لينطلق عبر النشاطات الخارجية المختلفة التي تعمق التواصل بين الطالب و 

 .المعلم و بين الطالب و بعضهم 

 .تشكيل وحدة تعليمية أساسية مع إمكانية الوصول مباشرة للوحدات الوظيفية   -2

 .تكون الوحدات قابلة للنقل و التعديل بسهولة   -3

 ( .متعددة الطوابق)تنظيم المدرسة وفق أسلوب أفقي و عمودي   -4

تتمتع بالمرونة فتسمح بالحرية بعيدًا عن الطرق التقليدية في التعليم و تدعم   -5

 .الوصول الغير مقيد لشبكة اإلنترنت 
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تمكينهم من تهيئة الفصول  تكون قابلة للتكيف مما يتيح مشاركة الطالب عبر  -6

 .لممارسة النشاطات المختلفة 

 :ويجب أن يحتوي التصميم المعياري للمدارس المستقبلية على 

 .تتيح للطالب االستكشاف في الهواء الطلق : المساحة الخارجية   -1

 .الستعراض األفكار و تبادلها : الحجرة االجتماعية  -2

 .لالسترخاء و التأمل و التفكير : حجرة االستراحة  -3

 .للتفاعل الطالبي و االستكشاف : حجرة المشاريع  -4

 ( .األتيلييه)حجرة االستوديو   -5

يتيح االنتشار و التمركز و االتصال و يعتبر منفذ مركزي : المركز النشط   -6

 .لموارد الطالب 

 

 

 



   
   

 
 
 العدد العاشر     

  2102 – 8 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

 :و يكون التصميم المعياري للمدارس قائمًا على

 :ذو طبيعة تعاونية  -1

يدعم التفاعل و العمل الجماعي و روح الفريق و ينمي روح االنتماء داخل الطالب 

 .من خالل ممارسة األنشطة المختلفة داخل جدران المدرسة 

 :قائم على التكنولوجيا  - 2  

يحتوى على أحدث النظم التقنية التي تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي و تعتمد 

على الكتب اإللكترونية حيث يكون االتجاه العام هو إلغاء استخدام الورق و الكتب  أيضاً 

التقليدية و االعتماد على المناهج الرقمية حيث يحصل جميع الطالب على أجهزة لوحية 

ذكية تدعم الدخول لإلنترنت بسهولة  تحتوي على مناهجهم الدراسية و االمتحانات و كذلك 

 .هذه البرامج يتم تقييمهم من خالل 

 :يحقق مبدأ االستدامة -3

حتى في أدق التفاصيل داخل المدرسة مثل نظام توفير الطاقة في المدرسة يجب أن 

 .تحتوي على ألواح كهروضوئية لتوليد الكهرباء 
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 :مواكبة مختلف المفاهيم الذكية -4

 .في كل شيء داخل المدرسة التي تساعد على تبسيط أساليب التعلم المتنوعة 

 :األمان -5

توفر للطالب سبل السالمة البيئية و الراحة و األمان و تحتوي على أدوات تعليمية 

 .حسية و لمسية يمكنها توفير بيئات متنوعة بعيدة عن المخاطر 

 الفرع التاسع

 :المعايير و القيم األخالقية للمدارس في المستقبل 

 :تعتمد على ثالثة عناصر أساسية هي 

 .المدرسة أجواء و بيئة -1

 .الثقافة و المعتقدات األساسية للطالب -2

 .الممارسات و اإلجراءات و األنشطة التي تهدف لتعزيز القيم األخالقية -3

 



   
   

 
 
 العدد العاشر     

  2102 – 8 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

 :و تتشكل القيم األخالقية للمدرسة عن طريق 

 :الرسالة-1

 :وهي تعبر عن األهداف التعليمية للمدرسة و التي تحقق 

 .اة التعليم المستمر للطالب مدى الحي - أ

 .التعليم وثيق الصلة بالمجتمع و مفرداته  - ب

 .التعليم المتكيف حسب متطلبات المستقبل  -ج   

 :الرؤية -2

 :وهي تعبر عن اإلنجازات التي تطمح لها المدرسة و التي تحقق

 .إعادة صياغة للمعايير السائدة   - أ

 .العشرين رسم مالمح المنظومة التعليمية بما يواكب تحديات القرن الواحد و  - ب

 .تزويد المتعلمين بالمهارات و الكفاءات الضرورية لحل المشكالت   -ج 
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إنشاء مدرسة افتراضية للتعليم ما بعد الثانوي حتى يستطيع الطالب بعد التخرج  -د     

 .مواصلة تحصيلهم العلمي و تحقيق طموحاتهم المستقبلية 

 :القيم  -3

االحترام و الوالء و التمييز بين الصحيح و مثل النزاهة و العدالة و اإلنسانية و 

 .الخطأ وتطبيق معاني التعاون و التقدير

 :أهم القيم األخالقية التي تغرسها مدارس المستقبل في الطالب * 

 :وهي تشتمل على ثالثة عناوين أساسية ال يجب التغافل عنها و هي

 :احترام اآلخرين -1

ضوح و وعي و أمان من خالل عن طريق تبادل المعلومات بلطف و تهذيب و و 

ممارسة تمارين تأملية عميقة يعتمدها المدرسون للطالب و تتميز المدارس التي تعتمد 

 :أسلوب احترام اآلخرين عن طريق 

 .الهيكلية و الموثوقية و االتساق  - أ
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االهتمام بالممارسات التأملية المتعمقة غير الرسمية في نهاية اليوم الدراسي و  -ب     

 .ي اجتماعات المعلمين كذلك ف

إشراك الطالب في اتخاذ القرارات الخاصة بالمدرسة حيث يكون هناك ممثل من  -ج   

 .الطالب لكل فصل و كذلك وضع الخطط الزمنية معهم لتعميق شعورهم بالمسؤولية 

 .الدعم الدائم للطالب و تحفيزهم ماديًا و معنويًا  -د  

 :التحلي بروح اجتماعية -2

يتحلى فريق العمل التربوي بالمرح و المتعة و االستفادة من طرق التواصل يجب أن 

االجتماعي و اإليجابية و يتحقق ذلك من خالل االهتمام بالتكافل و الترابط مما يعزز من 

 .هوية الطالب و انتمائهم 

 :وتتميز المدارس التي تنمي الجانب االجتماعي باآلتي 

 .تقاء دون تأثير من أحد حرية الحركة للطالب و حرية االن - أ

  طرح األسئلة دون خوف أو حرج نظرًا لوجود ثقة متبادلة بين الطالب و المعلمين -ب 
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تنمية جانب التجربة و الفضول للتعلم و ذلك عن طريق عقد مسابقات القصص و  -ج    

 .الرسم و إقامة الفعاليات و االحتفاليات المختلفة 

 :سعة األفق -3

ة على استيعاب المفاهيم و األشياء المختلفة بمرونة أكثر و هذا يؤدي إلى ويعني ذلك القدر 

االنفتاح و رحابة الصدر و تقبل الغير المختلف و الميل إلى التنوع و هذا في النهاية يؤدي 

 .إلى زيادة قدرات الطالب  و المعلمون

 :تتميز المدارس التي تتبع أسلوب سعة األفق باآلتي *  

 ( .عدم التطابق)و التنوع  أسلوب االختالف - أ

أهمية الخلفية الثقافية و المعرفية لكل طالب التي يجلبها من أهله و بيئته و العمل  -ب 

 .على الحفاظ عليها و استيعابها 
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 الفرع العاشر

 :التكنولوجيا في المدارس في المستقبل

على المدارس في هناك أربعة محاور رئيسية  لدراسة مدى تأثير التغيرات التكنولوجية 

 :المستقبل وهي 

 :تقنيات التعليم المتخصصة  -أوالً 

تقدم هذه التقنيات الخدمات التعليمية و المناهج التعليمية حسب احتياجات كل طالب 

بما يتناسب مع مهاراته و قدراته و ميوله ويتم ذلك من خالل التقييم المستمر للطالب من 

مستقبل عن طريق تقنيات الذكاء االصطناعي بكل رصد و تقييم ألعماله ويتم ذلك في ال

سهولة مثال ذلك أن يقوم الطالب بالكتابة باستخدام األقالم الرقمية التي تحتفظ بنسخة مما 

يكتب الطالب سواء كان امتحان أو الفروض المنزلية و يتم إرسال هذه النسخ أوتوماتيكيًا إلى 

النظم الذكية تقوم بالتعرف على نقاط الضعف و  المعلم و يقرأها فيما بعد و يحللها ، كما أن

القوة لدى الطالب وذلك من خالل آليات القياس البسيطة وصواًل إلى القراءات الخوارزمية 

المعقدة و إرسال نتائج التحليل إلى المعلم الذي يقوم بدوره بتقييم الطالب ووضع الخطط 

 .التدريبية للطالب 
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مية رقمية أو إلكترونية و تكون مشتركة لجميع الطالب و توفر هذه التقنيات مواد تعلي

 .و لكن متنوعة داخليًا بما يناسب كل طالب الستخدامها داخل الفصل الدراسي 

تتيح هذه التقنيات التنقل بسهولة أكبر بين السنوات الدراسية و المراحل الدراسية 

ية مبكرًا و االنتقال للدراسة المختلفة حيث يمكن للطالب الذكي المتفوق إنهاء دراسته المدرس

الجامعية و إنهائها مبكرًا عن أقرانه بما يتوافق مع مهاراته و مستوى ذكاؤه و تحصيله 

 .الدراسي 

هذه التقنيات توفر زيادة مرونة التعليم لدعم وصوله لجميع الطلبة حول العالم مثل 

االنتظام المدرسي مثل  تقنيات التعليم عن بعد التي تخدم الطالب الذين لديهم مشاكل في

أطفال المستشفيات الذين يعانون من أمراض تجعلهم يقيمون داخل المستشفيات و أيضًا 

مفيدة في حالة المجتمعات المتنقلة حيث يترك األطفال المدارس لالنتقال لمدارس أخرى 

 .حسب مكان إقامتهم الجديد 
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 :تقنيات التعليم المعززة -ثانيا

عنى بتعزيز و إثراء إمكانيات التعلم عن طريق دعم الهندسة هي التقنيات التي ت

 .المعمارية للمدرسة    و إثراء التجربة التعليمية التي تقدمها 

دعم الهندسة المعمارية للمدرسة عن طريق االبتعاد عن الشكل التقليدي للمدرسة و 

لمختلفة لمواكبة االتجاه إلى المساحات العصرية الفسيحة المصممة لدعم أشكال التعليم ا

 :مستقبل التعليم ، مثال على ذلك

 :نظم التدفئة و التبريد داخل الفصول -1

يمكن عمل نظم تدفئة و تبريد ذكية داخل الفصول الدراسية تحتوي على كاميرات 

ذكية لرصد مدى استيعاب الطالب حيث يتأثر استيعابهم بتغير درجات الحرارة فيقوم النظام 

رة أوتوماتيكيًا استجابة لدرجة استيعاب الطالب مما يشعرهم بالراحة أكثر بتعديل درجات الحرا

 .داخل الصف 

 :نظم اإلنارة الذكية  -2

تحتوي هذه النظم الذكية على مستشعرات للضوء حيث يتم خفض اإلنارة تلقائيا عند 

 عرض مقاطع الفيديو على شاشات العرض و كذلك تقوم بزيادة اإلضاءة أوتوماتيكيًا عند
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البدء في األعمال الفردية التي تتطلب تركيز و وضوح للرؤية وكذلك تقوم المستشعرات 

 .بخفض الوهج على الشاشات حتى يستطيع الطالب الرؤية بوضوح 

 :النوافذ الديناميكية -3

التي تحتوي على نظم ذكية و مستشعرات تفتح و تغلق تبعا للتهوية واإلنارة المطلوبة 

ن للمعلم أن يتحكم بهذه النظم الذكية داخل الفصل الدراسي عن داخل الفصول ، و يمك

 .طريق جهازه اللوحي بضغطة زر واحدة لتوفير الراحة للطالب حسب رؤيته 

على القائمين على صناعة القرار التربوي توفير االستوديوهات و المختبرات العلمية و 

لرقص و التمثيل و العلوم و المسارح       و ذلك لتعليم الطالب الفنون المختلفة و ا

الرياضيات و الحرف اليدوية          و التصميمات هذه المهارات التي من شأنها االرتقاء 

 .بالذوق العام للطالب و ينمي قدراتهم و حسهم الفني اإلبداعي 
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 :تقنيات التعليم االجتماعية  -ثالثاً 

االجتماعي و يتحقق ذلك من هي تلك التقنيات التي تدعم التعليم عبر التفاعل 

 :خالل

خلق فرص جديدة للتفاعل مع زمالؤه الطالب من خالل النشاطات المختلفة التي يمارسها 

الطالب سويًا     و هو ما يؤدي إلى التفاعل المجتمعي الذي يحفز التعلم و االبتكار من 

ة الطالب خالل ظهور مجتمعات الممارسة     و التدريب و هو في النهاية يعزز هوي

المدرسية و المجتمعية و فتح مجاالت للنقاش الطالبي        و المجتمعي لحل مشكالت و 

تحديات العصر و تلعب وسائل التواصل االجتماعي دورًا محوريًا بهذا الصدد حيث تعطي 

معلومات عن توافق الطالب و المجتمعات وكذلك من المهم التركيز على التعليم التعاوني 

نفسهم ألنهم قدوة حسنة للطالب و كذلك يحقق استفادة تعليمية عن طريق تبادل للمعلمين 

 .المواد التعليمية و طرق التدريس و الخبرات المختلفة 

بناء المجتمعات حول المدارس أو ما يسمى بالشبكات من خالل التعاون مع المنشآت 

مختبرات االبتكار و مراكز الداعمة في نفس منطقة المدرسة مثل المكتبات و المتاحف و 

 .التعلم مدى الحياة و الشركات و الجامعات مما يؤدي للتعلم و االرتقاء بالمجتمع كله 
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يلعب اإلنترنت دورًا رئيسيًا و هامًا في دمج الطالب بالمجتمع الخارجي األوسع و 

ل يساعده على التأقلم و التفاعل بشكل آمن و فعال لذلك ال بد من دعم الطالب و صق

مهاراتهم باستخدام اإلنترنت     و كذلك ترسيخ وعيهم بمخاطر استخدام اإلنترنت و كيفية 

تالفيها و يمكن لمدارس المستقبل أن تحتوي على نظم مراقبة للطالب في استخدام اإلنترنت 

 .خارج حدود المدرسة للحفاظ على أمنهم و سالمتهم 

ل عقد المؤتمرات عبر الفيديو من الربط العالمي للمجتمع التعليمي و ذلك من خال

خالل اإلنترنت ووضع أنظمة للتعاون في مجال التعليم بين البلدان و الثقافات المختلفة و 

من هنا تتشكل عادات اجتماعية جديدة فيقوم الطالب بإعادة توجيه الطالب لمجتمعاتهم 

 .بطرق ذكية

 :تقنيات التعلم الداعمة -رابعاً 

 :دعم ممارسات التعليم األساسية التي تتحقق من خالل هي تلك التقنيات التي ت

تحسين أساليب التعليم عن طريق تحسين و استكشاف و جمع المعلومات من الموارد 

من خالل فهرسة و فحص مكامن المواد التعليمية باستخدام ( المناهج اإللكترونية)الرقمية 

 :مثال على ذلك تقنيات الذكاء االصطناعي و استخراج المعلومات المطلوبة
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التي تعمل باستخدام ( كورسيرا)منصة الدورات اإللكترونية المفتوحة المعروفة باسم 

تحليالت البيانات الخاصة بنتائج الواجبات المنزلية و المناقشات التي تتم في المنتديات 

 .اإللكترونية بهدف تخصيص موادها و دعمها من خالل تحليل هذه البيانات الضخمة 

يقات الخدمات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت مثل تطبيقات إدارة الفروض دعم تطب

المنزلية و تطبيق إعداد أوراق العمل و تطبيق دعم الرياضيات الذي يستفيد بهم الكثير من 

طالب العلم على مستوى العالم و ابتكار تطبيقات جديدة في المستقبل تخدم كافة متطلبات 

 .المستخدمين من الطالب 

اليًا تهتم المدارس ببناء الشبكات و البنية التحتية للحوسبة و البرمجيات داخل ح

المدارس و لكن في المستقبل مع التطورات السريعة في تكنولوجيا الحوسبة السحابية و 

التحسينات في الشبكات الهواتف النقالة عبر االتصال من خالل شبكات الجيل الرابع و 

صبح ليس هناك حاجة لبناء شبكات المدارس و سيكون الجيل الخامس لالتصاالت سي

االعتماد على األجهزة اللوحية و الحواسب و شاشات العرض و األجهزة الذكية التي تتصل 

 .باإلنترنت مباشرة بصورة دائمة 
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 :التطبيقات التكنولوجية في مدارس المستقبل -خامساً 

لوجيا المستقبل من خالل وسوف نناقش في هذا الجزء التطورات المحتملة في تكنو 

العملية التعليمية وأنشطة التعلم التي من الممكن أن يحتاجها لدعم مدارس المستقبل ، و من 

الواضح اآلن سعي الخبراء و الباحثين لتطوير منظومة التعليم بأكملها و تغيير مفاهيمها و 

 .جعلها قائمة على األدوات الحديثة حتى تواكب العصر الذي نعيش فيه

 :التطورات التكنولوجية  *

إن تزايد استخدام األجهزة الحديثة مثل الهواتف الذكية و األجهزة اللوحية و الحواسب 

قد جعل التطور التكنولوجي يصعب تحديد طبيعته لهذا التطور و مدى تأثيره على 

 ولكنه بالطبع سيساعد على تطور تقنيات التعليم بشكل أكثر غنى, المجتمعات و منظوماتها

و أكثر عمق داخل المدارس ، و بالطبع ستساهم تقنيات اللمس و الصوت و الحركة في 

توفير طرق جديدة لتوصيل المعلومات حيث يمكننا الدخول إلى العوالم االفتراضية و التفاعل 

من خاللها مما يوفر للمتعلم تجربة جديدة في التعلم التي تتخطى الوجود االفتراضي و 

 .المادي
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, فض تكاليف التكنولوجيا يومًا بعد يوم مع تزايد االستخدام من قبل البشرو سوف تنخ

كما أنه ال يوجد الحاجة ألن يتواجد الشخص و اآللة في نفس المكان بل إن وحدات التخزين 

في حالة الحوسبة السحابية التي توفر لنا كمية هائلة من الموارد التي نحتاجها للتخزين ، 

نسان واآللة يجعلك ال تميز جيدًا إن كنت تتحدث مع إنسان أو آلة وتالشي الحواجز بين اإل

وهذا يحدث لدى األشخاص الذين يتعاملون بصفة مستمرة مع برامج و أجهزة تعتمد على , 

الذكاء االصطناعي في الحديث معهم ، وهناك ثالث تقنيات حديثة في مدرسة المستقبل 

 :و هي , لتفعيل نماذج جديدة في التعليم

 :التقنيات الذكية و المتكيفة و تحليالت التعلم  -1

التقنيات التعليمية المتكيفة تعتمد على الذكاء االصطناعي لتوفر البرمجيات الخاصة 

بها و المنصات اإللكترونية التي يمكنها  التكيف مع الحاجات التعليمية لألفراد في ظل 

 .التطور الذي نشهده 

الفرد أثناء قيامه بعملية التعلم حتى يكون فكرة  وهو يجمع المعلومات حول تفاعالت

واضحة حول مستوى التقدم الذي وصل إليه و معالجة الخلل الذي يحدث أحيانًا و طرح 

فكرة واقعية لكثير من الطالب و " المساعد الذكي" طرق جديدة للتدريس ، لذلك باتت فكرة 

يساعدون المعلمين على طرق شرح  المعلمين أيضًا ، ولذلك فإن فكرة وجود مساعدين أذكياء
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ويكون نموذج خاص , أجزاء معينة من المنهج مثل معادالت الدرجة الثانية لبعض الطالب

 .بالمعلم 

وبالتالي فإن تطبيقات الذكاء االصطناعي عملت على تعزيز البيانات الضخمة التي 

رة عن األدوات و فإن تحليالت التعلم هي عبا, يستخدمها المتعلمون أثناء عملية التعلم

التقنيات التي تساهم في تحليل هذه البيانات و ساعدت إلى يومنا هذا في تحديد أنماط معينة 

فيمكن لهذه التحليالت التنبؤ باحتمال فشل الطالب أثناء , من ضمن مجموعة بيانات ضخمة

يتنبأ  و يمكن له أن, عملية تقييمه أو احتمالية انسحابه من دورة تعليمية على اإلنترنت

 .بمواضع الصعوبة المحتملة 

تطور تقنيات الذكاء االصطناعي في مجال التعليم جعل عدد المطورين له في زيادة 

ويهدف , مطردة في وقت تسعى فيه الشركات إلى تقديم منتجات مميزة تميزها عن منافسيها

قات هذا التطوير إلى إرساء مجتمع منفتح المصادر مع إتاحة واجهات برامج التطبي

للمطورين وهي عبارة عن األدوات الالزمة لتطوير التطبيقات البرمجية لبرامج الذكاء 

و لن يمر وقت طويل حتى تصبح تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال , االصطناعي

 .التعليم حتى يكون متاحًا بالمتاجر و متاحًا إلى كل األشخاص
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 :التكنولوجيا االستهالكية  -2

الهواتف الذكية هي  –مستخدمي التكنولوجيا المتطورة بين الشباب إن زيادة عدد 

, يعد أقوى دليل على أن النمط االستهالكي المتسع للتكنولوجيا أصبح كبيرًا  -أكثرهم انتشاراً 

و سيشمل فيما بعد التقنيات القابلة لالرتداء مثل نظارات العالم االفتراضي ، وهذا يلهم 

من ذلك على سهولة وصول الطالب إلى أجهزتهم الخاصة  المدارس بتطبيق ما هو أبعد

 .و بالرغم من وجود هذه التقنية بالفعل في بعض المدارس, أينما كانوا

ستواصل نموها و سيزيد " احضر جهازك الخاص"فإن التكنولوجيا المعروفة باسم 

من % 81طلبات مستخدميها ، و قد أظهر استطالع عن طريق شبكة اإلنترنت أن 

مما يوضح لنا زيادة عدد , تخدمين يعتمدون على هذه التقنية  أو ينوون االعتماد عليهاالمس

 .المستخدمين لهذه التقنيات بكثافة يومًا بعد يوم

و من أهم مساوئ التكنولوجيا االستهالكية هو انتقال عدد من التقنيات و التطويرات 

اآلثار التقنية و األخالقية السلبية من حيز المختبرات العلمية إلى حيز عامة الناس مما جعل 

بالظهور و عدم إتاحة الفرصة كاملة للباحثين و المطورين على تدارك هذه السلبيات ، و 

لذلك فإن المطالبة بتدريب الشباب جيدًا على كيفية استخدام هذه التقنيات أصبح مطلبًا عامًا 

و تدريب , جيا بجميع أشكالهاللحفاظ على المجتمع األصلي و عدم االنجراف وراء التكنولو 
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الشباب أيضًا على رفض أي تكنولوجيا سلبية ذات آثار مدمرة للرقي بالمجتمع و الحفاظ 

 .عليه

 :األجهزة اإللكترونية القابلة لالرتداء * 

اإلمكانيات أصبحت متاحة أمام مدارس المستقبل الستخدام التطورات المذهلة على 

يشير تعريف هذه األجهزة على أنها األشياء التي تعمل و , صعيد تطبيقات إنترنت األشياء

حسب أنظمة حاسوبية و أجهزة استشعار و شبكات قابلة لالتصال مع األشياء و الشبكات 

و يشير مفهومها إلى األجهزة , األخرى ، و أيضًا استخدام األجهزة اإللكترونية القابلة لالرتداء

ن أو المتعلمين ارتداءها أثناء العملية التعليمية و القائمة على الحاسوب و التي يمكن للمعلمي

 .قطع اإلكسسوارات -المالبس –األحذية  -النظارات: هي مكونة من 

كما , وتستخدم هذه األجهزة لرصد السلوكيات والحركة والتفاعالت مع التكنولوجيا

المتعلم  يمكن استخدامها للتفاعل ضمن الواقع االفتراضي والتي تستخدم للدخول إلى بيئة

المعروضة أمامه و انتقاله إلى جميع أنحاء العالم ، وتعمل هذه التقنيات من خالل أجهزة 

االستشعار التي تشعر بحالة الفرد المزاجية و البدنية و الذهنية و تقوم بتحليلها و تقوم أيضًا 

 .بجمع أنشطة الفرد اليومية 
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والتي أصدرت العديد من " جوجل"من أبرز الشركات التي تقوم بهذه التقنية هي شركة 

التطبيقات التي تستشعر كالم الفرد و تسجله وتتصرف على أساسه و تقوم بتجميع 

أو بأن تحلل نشاطاتك اليومية و أماكن , المعلومات التي تريدها من قبل أن تطلب منه ذلك 

يع ذهابك إلى متاجر معينة و مدى رضائك عنها لتشعر بأنه قريب جدًا منك و ال تستط

" نظارات جوجل"االستغناء عنه ، وأصدرت أيضًا نسخة من نظارات الواقع االفتراضي سميت 

 .وقد القت نجاحًا باهرًا 

و " حركة الصانع"استمرار التكنولوجيا بتلك الطرق المبتكرة ساهمت في تعزيز 

 مساحات االبتكار التي من شأنها أن توفر مساحات مخصصة لالبتكار في مدارس المستقبل

و تطوير أفكار المتعلمين و المعلمين أيضًا ، استخدام تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد جعلت 

الطالب يصنعون نماذج مختلفة من ابتكاراتهم وفتحت لديهم المجال و الرؤية لالبتكار الدائم 

فمن خالل هذه التقنية الحديثة يمكنك صنع ما تريد في وقت , و الغير مقيد بأي إمكانيات

ر جدًا من خالل تصميم االبتكار الذي تريد على برامج معينة على الحاسب ثم تقوم قصي

بتوصيل الحاسب إلى جهاز الطباعة ثالثية األبعاد لتقوم بعدها اآللة بتنفيذ الذي صممته 

 .بشكل مجسم
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أمثلة لبعض التطبيقات التكنولوجية التي سوف تستخدم في مجال التعليم في * 

 :المستقبل

 :التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد بيئات-1

التي تظهر نتيجة الدمج و التكامل بين كل من بيئات التعلم االفتراضية و العوالم 

االفتراضية و التي حققت نجاحا علميًا في األوساط الطالبية في البلدان التي استحدثت هذه 

محاكاة الواقع و إعطاء  النظم لديها فهي تعتبر من أهم مصادر التعلم الرقمية القادرة على

المتعلم فرصة للتفاعل  معها و يكون جزًء منها    و تمكننا من إدارة عملية التعليم و التعلم 

 .بسهولة 

وتستخدم هذه البيئات خاصية البعد الثالث و ذلك لزيادة اإلحساس بالواقعية و إعطاء 

دمين من أداء أحداث و المستخدم وهم وجود انغماس من فضاء ثالثي األبعاد يمكن المستخ

 .سلوكيات تشبه الواقع لحد كبير 

وهذا النظام يحتوي على متطلبات المدرسة االفتراضية التي نطمح لها في المستقبل 

حيث يوفر إمكانية عرض الدروس و التمارين و االمتحانات و اإلعداد أو التقييم من قبل 

 .ن المعلمين و الطالب المعلمين للطلبة المسجلين فيه و إجراء المحادثات بي
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 :تعريف بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد* * * |   

هي محاكاة للواقع من خالل إنشاء بيئة تخيلية تحاكي البيئة الحقيقية و يتم إدارتها 

تعليميًا بحيث تسمح بوجود مساحة للتفاعل بين المعلم و المتعلم رغم بعد المسافة بينهما مما 

 .ليمية تفاعلية للمتعلم يوفر بيئة تع

فهي نظم إدارة بيئات التعلم ثالثية األبعاد التي تجمع بين خصائص نظم إدارة التعلم 

اإللكتروني      و هي البرامج المسئولة عن إدارة العملية التعليمية باستخدام تقنيات االتصال 

لرسوم إلنتاج مواقف و التكنولوجيا الحديثة باستخدام الصوت و الصورة ثالثية األبعاد و ا

حياتية جذابة و هي مصممة على أسس تربوية لمساعدة المعلمين على التفاعل مع الطالب 

. 

 :أنواع بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد * * *  

يكون فيها محاكاة ثالثية األبعاد و عالم افتراضي ثالثي : بيئة افتراضية كاملة االنغماس  -

 .األبعاد 

تتضمن شاشات عرض و يعرض المحتوى على أحد : افتراضية شبه انغماسية بيئة  -

 .الجدران أو أكثر من جدران الغرفة مثل سينما صغيرة 
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و يسمى االنغماس عن بعد و يطبق في االستخدام : بيئة افتراضية انغماسية عن بعد  -

 .اليومي في االتصاالت عن بعد و يسمى بمؤتمر الصوت و الصورة 

 :ائص بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعادخص* * * 

 .حيث تعطي المستخدم شعور باالنغماس : اإلبحار -

من خالل مدى واسع من أساليب الممارسة اليدوية و التكيف : تفاعل المستخدم مع البيئة  -

 .مع العوالم االفتراضية

 .حيث تعد البيئة االفتراضية بيئة ديناميكية : التحكم الذاتي  -

يمكن للعديد من المستخدمين المشاركة خالل مساحات افتراضية في : التعلم التعاوني  -

 .الوقت نفسه 

يجب أن يكون احتكاكه مع العالم االفتراضي مضاهيًا للعالم الواقعي للفرد و : التفاعلية  -

 .مماثل لخبراته السابقة 
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 :مميزات بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد * * * 

 .إمكانية معايشة أي بيئة سواء كانت واقعية أو خيالية  -

تعد هذه المحاكاة بديل ممتاز للتدريب و التعليم حيث تعطي المتعلم فرصًا للتكرار و التعلم -

 .من خالل ممارسة األخطاء مع المحافظة على التكلفة المادية 

 .الفي هذه األخطار إمكانية معايشة بيئات أو أحداث تشكل خطورة في الواقع مع ت -

تسمح للطالب بإجراء التجارب المعملية خطوة بخطوة دون الحاجة لوجود معمل في -

 .الحقيقة و في مدة زمنية مفتوحة و تسمح بالتكرار 
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 :سلبيات بيئات التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد * * *  

فال تحاكي إال حاسة السمع عدم قدرة هذه البيئات على محاكاة الحواس الخمس لإلنسان  -

 .و البصر و اللمس 

 .التأثير الصحي السلبي على اإلنسان نتيجة االستخدام المفرط لها  -

هذه البيئات تتيح للطالب كل األفكار و السلوكيات فيستطيع تجربة كل شيء سواء كان -

 .صحيح أو خطأ مما يؤدي لالنفالت التربوي 

 :المؤسسات االفتراضية -2

نفرق بين الواقع االفتراضي الذي ناقشناه سابقًا و بين المؤسسات االفتراضية يجب أن 

التي سنناقشها اآلن و كذلك يجب أن نفرق بين المكتبة االفتراضية على سبيل المثال و 

 .المكتبة الرقمية و المكتبة اإللكترونية 

ة على و تشبه المؤسسات االفتراضية في عملها إلى حد كبير المنتديات الموجود

شبكة اإلنترنت فهو مكان افتراضي و ليس حقيقي  وتشبه كذلك المواقع التعليمية و الخدمية 

 .التي يتناقش فيها األعضاء و يتناقلون خبراتهم في المجاالت المختلفة عبر دول العالم كلها 
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والمؤسسات االفتراضية هي شكل غير تقليدي لكيان مجتمعي يعتمد بناؤه على 

حاسبات و االتصاالت و ال يتقيد بحدود زمنية أو مكانية أو فيزيائية  ، و هو تكنولوجيا ال

تنظيم إداري يتم من خالل شبكة اإلنترنت ألداء مهمة محددة يشترك فيها عدد من األعضاء 

المكتبات و المدارس و الجامعات  و ال يشترط توافر : من أماكن متفرقة مثال على ذلك 

لمؤسسات ألنها تقدم خدماتها من خالل الشبكة فال تحتاج إلى الجوانب المادية في تلك ا

 .مباني بل تحتاج إلى برامج كمبيوتر متقدمة و هذه هي بنية العمل االفتراضية لها 

من عيوب هذه المؤسسات االفتراضية هو زيادة االعتماد على الخدمات االفتراضية و 

عله أسير بنية افتراضية ذات قدرات الذي يفقد المستخدم مهارات التواصل مع الواقع و يج

 .محدودة مهما تعددت الوظائف و الخدمات التي تقدمها 

- :أسباب إنشاء المؤسسات االفتراضية  -أ

الزيادة المضطردة في عدد السكان بحيث يكون فوق الطاقة االستيعابية للمؤسسات -

 .االعتيادية 

 .الرغبة في تقليل النفقات -

 .األفراد من أماكن بعيدة العمل التعاوني بين -
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 .دمج المؤسسات و المنظمات المختلفة و التعاون بينها -

 .انتهاج سياسات العولمة التي تحتاج لتقريب المسافات الجغرافية -

 .التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  -

عد وضع تشريعات تنظيمية إعطاء الصفة الرسمية لبيئة العمل من خالل الشبكات وذلك ب -

 .خاصة بها 

االهتمام الموسع بالمعرفة و زيادة الوعي بالتعليم مما جعل هناك صعوبة على المؤسسات -

 .التقليدية تقديم خدماتها للمستخدمين البعيدون جغرافيا باستخدام تقنيات التعليم عن بعد 

 :السمات العامة للمؤسسات االفتراضية -ب

 .يه أكثر من فرد يتواصلون من خالل شبكة اإلنترنت هي تنظيم يشترك ف -

لها هيكل تنظيمي و تشريعي يوضح العالقة بينها و بين المستفيدين من جهة و العالقة  -

 .بينها و بين المؤسسات األخرى من جهة أخرى 

 .لها هدف واضح يجذب األعضاء الراغبين بهذا الهدف أو الخدمة  -

 .اإلنترنت يعبر عن نوعية النشاط أو الخدمة التي تقدمها لها عنوان ثابت على شبكة  -
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 .غرضها الرئيسي هو خدمة األفراد المستخدمين و ليس هدف تقني  -

تقوم على أساس الشراكة بينها و بين مؤسسات أخرى تكون هي مصادر للمعلومات التي  -

المعلومات  تقدمها هذه المؤسسات مثل المكتبات االفتراضية ينبغي لها توفير مصادر

اإللكترونية للمستخدمين لذلك ال بد من إيجاد سياسة مشاركة بينها و بين مكتبات أخرى أو 

 .دور نشر أو بنوك معلومات بحيث ال تعتدي على حقوق الملكية الفكرية للغير

 :المؤسسات االفتراضية التي تتعامل مع المعلومات تقدم وظيفة  واحدة من الوظائف التالية-

 .د بالمعرفة اإلمدا* 

 .بث المعلومات * 

 .تفسير و تحليل المعلومات * 

 .تسجيل المعلومات و توثيقها * 

 :مثال على المؤسسات االفتراضية في المستقبل القريب -ج

 :المتاحف االفتراضية  -
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ظهرت في اآلونة األخيرة تكنولوجيا العالم االفتراضي وتقنية التجسيد ثالثي األبعاد 

اع الذكاء االصطناعي الذي يعتمد على المحاكاة في التفاعل مع وهو نوع من أنو 

المستخدمين وفي الغالب يستلزم ارتداء نظارات خاصة إما نظارات الواقع االفتراضي أو 

نظارات ثالثية األبعاد على التوالي ، ولكن ليس من الضرورة أن يكون استخدام تكنولوجيا 

لعرض يجعل من هذا المتحف متحفا افتراضيًا الواقع االفتراضي داخل المتحف كأسلوب ل

 .ولكن الخلط بين المسميات جعل الزائرين يعتقدون ذلك,

ولذلك فإن مفهوم المتاحف االفتراضية هو عبارة عن موقع على اإلنترنت يشكل كيان 

افتراضي لعرض مجموعة من المقتنيات المتحفية الموجودة بالفعل في عدد من المتاحف 

 .حول العالم

 :خصائص المتاحف االفتراضية واستخداماتها في عملية التعلم * 

 .هو متحف تخيلي على شبكة اإلنترنت وليس له وجود على أرض الواقع= 

بل هو تجميع لعدد من , مقتنيات المتحف المعروضة ال تعود إلى جهة متحفية واحدة= 

صر القديمة و المعروضات ذات الطبيعة المشتركة أو ذات نفس األصل مثل معروضات م
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قطعة تم تجميعها من جميع المتاحف حول العالم لعرضه  3111التي تحتوي على أكثر من 

 .للزائرين على مواقع المتاحف االفتراضية

يستخدم المتحف االفتراضي تكنولوجيا الواقع االفتراضي ثالثي األبعاد لعرض مقتنياته = 

كتابة تقارير متحفية من ضمن واجباتهم  المتحفية للمتعلمين أو الطالب الذين يحتاجون إلى

وبالتالي فهو قد سهل األمر عليهم كثيرًا فبضغطة واحدة من , في بعض المواد مثل التاريخ

الفأرة يمكنه التجول داخل المتحف في لقطة بانورامية أكثر من رائعة تجسد الواقع بشكل 

 .كبير

ة بتنفيذها لمساعدة الطالب في من أهم الجوانب التي يهتم مصممو المتاحف االفتراضي= 

عمليات التعلم هو تصميم قاعات متحفية لفترات معينة من التاريخ القديم و التي تكون 

المتحف االفتراضي الذي صمم : مثل , اندثرت في بعض األحيان و لم يتبقى منها إال القليل

المباني  خصيصًا لعرض قصر الملك آشور بنيبال و عرض مقتنياته و تجسيد للعديد من

التي اندثرت من آالف السنين ويعرضها في بيئتها الطبيعية كما لو أنك في هذه الحقبة 

 .الزمنية اآلن
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وهناك مشروع اآلن يهدف إلى تصميم متحف افتراضي يختص بعرض اآلثار العراقية 

بقيادة التي تعود إلى الحضارة البابلية و التي تم تدميرها عمدًا عند دخول التتار إلى بغداد 

 .جنكيز خان

بعض المتاحف تستخدم خاصية الصور الثابتة ثالثية األبعاد لتجسيد المعروضات داخلها = 

 .و عند النقر على إحدى الصور ينتقل الطالب إلى شرحا تفصيليًا عن تلك المعروضة

, اتقدم المتاحف االفتراضية بعض البرامج  و األنشطة المتحفية لتعزيز و زيادة عدد زائريه= 

و , خدمات معلوماتية حول المعروضات و البحوث الجديدة حولها, منتديات حوارية:مثل 

 .نشر بعض المقاالت البسيطة الموجهة لطلبة المدارس

بعض المتاحف الواقعية تقدم لزائريها عبر موقعها اإللكتروني على اإلنترنت تكنولوجيا = 

ن على زيارتها بشكل حقيقي و تقديم العالم االفتراضي لعرض مقتنياتها لتشجيع الزائري

 .المعلومات الكافية للطالب حول ما يبحثون عنه

 :للواقع االفتراضي (  Hololnesهولونيز )نظارات -3

تحتوي على كاميرات مسح ثالثية األبعاد و التي تعكس صورة واقعية للمستخدمين مع 

د ضمن حيز مادي و صورًا استخدام نظام إسقاط على النظارات فتعطي صورة ثالثية األبعا
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، وهي توفر تجربة مرئية محيطة تعزل من يرتديها ( الهولوجرام ) مجسمة أيضًا وفق تقنية   

 .عن البيئة المادية المحيطة به 

ويمكن أن تستخدم هذه النظارات داخل الفصول الدراسية ليعيش بها الطالب تجارب 

د المكان أو خطورة الموقف أو استحالة ال يمكن لهم أن يعيشوها على أرض الواقع إما لبع

 :التواجد في هذا المكان مثل

إجراء تجربة نووية ، أو فحص قلب ينبض طبيعيًا أو الذهاب لألماكن البعيدة 

 .كالمتاحف و الغابات في أفريقيا أو تفحص البراكين في أيسلندا 

 :استخدام األسطح متعددة اللمس داخل الفصول الذكية -4

المتالحقة في التطبيقات المعتمدة على تكنولوجيا األسطح متعددة اللمس إن التطورات 

أعطت  للبيئة التعليمية بعدًا تفاعليًا نشطًا لم يكن متوفرًا من قبل فأصبح لدينا داخل الفصول 

الدراسية ما يسمى بالطاوالت و الجدران التفاعلية فلم يعد التفاعل يتطلب جهاز عرض واحد 

يمكن تحويل جدران الفصل و الطاوالت به إلى أسطح تفاعلية مما  في مقدمة الفصل بل

 .أتاح للطالب االشتراك سوية في األنشطة الجماعية المدعمة بتكنولوجيا الحاسب اآللي
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يمكن أن يجلس عدد من المستخدمين يصل إلى أربعة مستخدمين على كراسي  

على كرسي يبث إشارة و يجلس كل مستخدم ( دياموند تاتش )خاصة حول طاولة تسمى 

 .راديو فريدة بحيث تكون الطاولة قادرة على تمييز اللمسات المختلفة للمستخدمين 

 :استخدام األقالم الرقمية في مجال التعليم -5

هذه األقالم عبارة عن أقالم حبرية مثبت بها كاميرا تعمل باألشعة تحت الحمراء التي 

دم القلم على ورق طباعة من نوعية خاصة ذو تتبع حركة القلم تزامنيًا و يجب أن يستخ

و بمجرد لمس القلم لسطح الورق اإللكتروني تتتبع ( البيكسل)نموذج من النقط الصغيرة 

الكاميرا حركة النقط و تترجمها ثم ترسلها للكمبيوتر و يمكن للمعلم أن ينقل كل ما يقوم 

 .ذكية بكتابته أو رسمه فورًا إلى شاشة الكمبيوتر أو السبورة ال

األقالم الرقمية مهمة أيضًا للطالب فهناك عدد من التطبيقات التعليمية المتاحة للقلم 

بما في ذلك المترجم و اآللة الحاسبة و معالج النصوص و هناك تطبيق موجود بالفعل و هو 

قلم ناطق للمصحف الشريف الذي يقوم بنطق الكلمة أو اآلية عند الوقوف بالقلم عليها و 

طبيقات مفيدة لألطفال لتعليمهم القراءة و الكتابة ، و يحتوي القلم الرقمي أيضًا على هذه الت

ذاكرة داخلية لتخزين ما يكتبه الطالب من فروض منزلية    أو االمتحانات و يرسلها مباشرة 

 .للمعلم ليطلع عليها و يقيمها 



   
   

 
 
 العدد العاشر     

  2102 – 8 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

 

 


