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  الثورة املعلوماتية والتعليم اهلندسي
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  اجلامعة األردنية

  

  مقدمة

وقـد مشـل ذلـك العتـاد     . شهد العامل منذ أواسط القرن املاضي تقدما هائالً يف حقل احلواسيب واإلتصاالت
hardware    والربجمياتsoftware .وليس من املبـالغ  . وال يزال التقدم يسري خبطى حثيثة يف كال اإلجتاهني

  .فيه وصف ذلك التقدم بالثورة املعلوماتية
  . لقد كان هلذه الثورة املعلوماتية  تأثري واضح على خمتلف العلوم والصناعات ومناحي احلياة كافة ومن بينها التعليم

تعليم اهلندسي سنحاول يف هذه احملاضرة شرح بعض جوانب تأثري هذه الثورة املعلوماتية على التعليم بشكل عام وال
بشكل خاص حماولني تلمس اخلصائص والتأثريات املستقبلية هلذه الثورة وتأثرياا على التعليم يف املنطقة العربية وما 

  .جيب علينا أن نتخذ من إجراءات وخطوات لكي يليب التعليم اهلندسي حاجة جمتمعاتنا
  

  الثورة املعلوماتية

ف ية السبعينات من القرن املاضي بأا كانت بداية إنتشار احلواسيب وتعـر متيزت فترة اخلمسينات والستينات وبدا
اجلهات العلمية عليها وقد كان من البديهي أن تكون اجلامعات أول من استعملها وقد كانت احلواسيب يف تلـك  

قب ذلـك يف  أع. الفترة ضخمة احلجوم غالية التكاليف وحتتاج إىل عدد من املتخصصني إلدارة تشغيلها وصيانتها
اية السبعينات بدء ظهور احلواسيب املايكروية واليت تطورت بشكل كبري حبيث سهل احلصول عليها للفرد العادي 

أعقب تلك املوجة العارمة مـن  . واخنفضت اسعارها وسهل استعماهلا أيضا واستمر ذلك حىت منتصف التسعينات
وجة جديدة من التقدم اهلائل يف شبكات احلواسيب بظهـور  إخنفاض أسعار احلواسيب الشخصية وازدياد قابلياا م

وال زلنا نعيش اليوم يف أجواء التقـدم يف  . األنترنيت وتيسر استعماهلا للجامعات واملعاهد العلمية بل ولألفراد ايضا
  فماذا سيعقب هذه احلقبة من حقب؟. هذا اال

لقد وصل عدد مستخدمي األنترنيت يف العامل اليـوم  . استعمال األنترنيت يف بعض بلدان العامل) 1(يبني اجلدول 
كالدول اإلسـكندنافية  % 70فبينما تزيد نسبة مستخدمي األنترنيت يف بعض البلدان على . قرابة بليون مستخدم

للناطقني بالعربية وهذه النسبة تقل عن مستويات الناطقني بالفارسـية  % 3.5واملتكلمني بالعربية فإا ال تزيد على 
  .االوية وتقل عن ثلث املتوسط العاملي ملستخدمي األنترنيتوامل
  

  التعليم والثورة املعلوماتية

ففي حني أدخل . لقد صاحب الثورة املعلوماتية خالل العقود الستة األخرية تقدم واضح يف التعليم مبختلف مراحله
كأدوات للبحث العلمي بشكل رئيس  استخدام احلواسيب يف الستينات والسبعينات من القرن املاضي إىل اجلامعات
 تسـتخدم قد كان مـن الطبيعـي أن   و. ، إنتقل استخدام احلواسيب إىل املراحل التعليمية املختلفة بشكل تدرجيي

احلواسيب مبدئيا كأداة حساب رقمية سريعة ودقيقة لكن سرعان ما تطور ذلك لتقوم خبدمات متعددة اجلوانـب  



وقد أدى ذلك إىل . ج التعليمية بشكل كتابة أوال مث باستخدام احملفزات املرئية والصوتيةللتعليم كإدارة التعليم والربام
مادة احلاسوب تدرس يف املراحل اجلامعية أوالً مث انتقلت  تتطور تدرجيي يف عالقة التعليم باحلاسوب حيث أصبح

ء العامل بسبب اإلختالف يف النمو رجاألكن ذلك مل حيدث بشكل متساوي يف كل . إىل املراحل الثانوية مث اإلبتدائية
وقد . فال تزال جمتمعات بأكملها حمرومة من وسائل اإلتصال البسيطة والتقنيات احلديثة.  اإلقتصادي بني دول العامل

تأثري كبري على إمكانية خزن املعلومات العلميـة الـيت   ) األقراص املدجمة(كان لتوفر وسائل خزن البيانات الرقمية 
فالصورالساكنة واملتحركة واخلرائط واحملفزات الصوتية كـل تلـك   . العملية التعليمية بشكل كبريومتنوعحتتاجها 

وقد تدرجت الربامج التعليميـة يف تعقيـدها   . جعلت من الربامج التعليمية وسيلة شيقة حلفز الطالب على التعلم 
 وتساعدهم يف اإلرتقاء مبسـتويام بشـكل   وتنوعها حبيث أصبحت تراعي اإلختالفات الفردية بني الطلبة املتلقني

  .مستمر مناسب لكل فرد حسب قابلياته
أما ثورة اإلتصاالت اليت أتت متأخرة بعض الشيء عن ثورة احلاسوب فقد تكاملت تدرجييا مع تقنيات احلاسـوب  

واملدرس علـى حـد    لتشكل منعطفًا مهما يف خدمة التعليم عن طريق الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجها الطالب
املدجمة كمصدر للمعلومات اهلائلـة الـيت    صويف الوقت الذي بدأ اإلعتماد على األقرا .سواء من خالل األنترنيت

  حملها املعلومات املتوفرة على الشبكة العاملية  تحيتاجها الطالب واملدرس باإلحنسار ، حل
  

  التعليم يف العامل العريب

إال . العريب تطورا ال بأس به خالل نصف القرن املاضي الذي صاحب الثورة املعلوماتية شهد التعليم العايل يف العامل
كمـا أن  . أن تعثر خطط التنمية يف معظم األقطار العربية كان له إنعكاسات سلبية على مسرية التعليم بشكل عام

ية وال هي استجابت حلاجات مالحقة التحديث يف أساليب ومناهج وخطط التعليم مل تواكب سرعات التغيري العامل
ويعود ذلك بشكل عام إىل ضعف التخطيط للتنمية البشرية وسوء تنفيذ اخلطط إن . اتمعات العربية من الكفاءات

  : ولغرض النظر إىل حجم املهمة امللقاة على قطاع التعليم العريب نذكر ما يأيت. وجدت
 مليون 35العامل العريب حوايل  يف 23-18أعمارهم بني الشباب الذين تتراوح عدد يبلغ  •

 مليون ال يدخلون اجلامعة 28أن  ماليني اي  7حوايل %) 20(عدد من يدخل اجلامعة منهم  •

التعليم مبا هو زيادة أعداد الطلبة واإلرتقاء مبستوى يواجه قطاع التعليم العايل يف العامل العريب أكرب حتدي لذلك فإن 
يف اإلمكانيات اإلقتصادية وعدم إحتالل التعليم العايل أولوية متقدمة يف خطط ة يف ضوء الشح يناسب احلياة العصري
  .التنمية بشكل عام

  

  الثورة املعلوماتية والتعليم اهلندسي

على املهندس أن يتأقلم معه  اضية والذي استوجبماذا شهد العامل من تقدم تقين خالل العقود الثالث أو األربع امل
 :ل معه من ناحية االصيانة واإلدامة أو اإلستعمال؟ أدناه بعضا من هذه التقنياتفيحسن استعماله أو يتعام

 ...أجهزة القياس ، الساعات : التقنيات الرقمية •

  احلاسبات الكبرية ، املنضدية ، احملمولة: التقنيات احلاسوبية •
  التلكس ، الفاكس ، إجابة التلفون آليا: تقنيات األتصاالت •
   ADSLعمال التلفون ، إست: تقنيات األنترنيت •



  خزن املعلومات، اهلاتف احملمول ، التقنيات الصوتية: تقنيات اهلاتف •
  الكامريا الرقمية ، اهلاتف متعدد الغراض: تقنيات الصور •
  األمتتة يف األجهزة املرتلية ، أجهزة األمان: التقنيات املرتلية •
  حكم عن بعدالتحكم املركزي، احلواسيب املوزعة، الت: التقنيات الصناعية •
  خمتلف اآلالت األمتتة يف السيارات ، املواد احلديثة يف تركيب: تقنيات النقل •
  اإللكترونية وامليكانيكية والكيمياوية: تقنيات الصناعات الثقيلة  •
  النووية واحلرارية واملائية والشمسية: تقنيات الطاقة •
  دمواد البناء ، والعمارات العالية ، والسدو: تقنيات اإلنشاءات •

  
ولغرض إعطاء فكرة عن ما مر من جتديد يف برجمة احلاسوب خالل اجليل املاضي أي خالل العقود الثالث أو األربع 

 :) كل أو بعض مما يأيت(  املهندس أن يتعلمبعض املنصرمة ندرج أدناه بعض ما كان على 
 لغة فورتران  •

  لغة املاكنة والتجميع •
  لغات بيسيك ومشتقاا •
  123لوتس :داول معاجلة اجلأنظمة  •
  فوكسربو،  4،  2قواعد البيانات دي يب  •
   MSDOSنظام التشغيل  •
 orcad , autocadبرامج الرسم  •

 أنظمة تشغيل ويندوز، ماكنتوش  •

  wordperfect, wordمعاجلة النصوص  •
 معاجلة اجلداول إكسل •

  كسسأقواعد البيانات  •
  برامج العرض بوربوينت •
  إكسبلوررنيتسكيب ، برامج األنترنيت  •
  الشبكات •
   Exsys , Jessاألنظمة اخلبرية  •
  ماتالب، ماثكاد، مامثاتيكا •
  الب فيو •
 أخرىبرامج عديدة متنوعة  •

خالل فتـرة  ) تقنيات وبرجميات(ومن ذلك ميكننا تصورما على املهندس املتخرج اليوم أن يتعلم من أنظمة جديدة 
بلغ أضعاف ما سبق ذكره بسبب الزيادة الكبرية يف واليت ستالقادمة ربع عقود األثالث أو العمله القادمة أي خالل 
  .سرعة التقدم العلمي

 :األربعة املنصرمة عقودالخالل  أما طالب اهلندسة فقد تغري ما توفر له من وسائل حساب



 )sliderule( املسطرة احلاسبة  •
  ) calculator( األلة احلاسبة البسيطة  •
  )Programmable calculator(األلة احلاسبة املربجمة •
  )Pocket computer (احلاسوب املبسط   •
  )Laptop(احلاسوب احملمول  •
  )PC(احلاسوب الشخصي  •
  )..Matlab, mathmatica(الربامج املساعدة  •
  )..Labview, sumulink( الربامج اجلاهزة  •

  
كميـة   ولقد كان التطور يف أقسام اهلندسة املختلفة نوعيا من جهة زيادة التخصصات وكميا من جهـة زيـادة   

يف ما يأيت بعضا من هذه التخصصات اليت إزداد تنوعها يف خالل العقـود  . املعلومات اليت على الطالب أن يتعلمها
  :األربع املنصرمة

 كانتا فرعا واحدا اهلندسة الكهربائية وامليكانيكية •

  الطرق، الري، اإلنشاءات ، البيئة:برزت ختصصات : اهلندسة املدنية •
  اإلدارة اهلندسية ، إدارة اإلنتاج: اهلندسة الصناعية •
  اإللكترونية ، اإلتصاالت، القوى : اهلندسة الكهربائية •
  هندسة امليكاترونكس •
  هندسة الربجميات:هندسة احلاسوب  •
  هندسة اجلينات ، اهلندسة الطبية: اهلندسة احلياتية •
  

ربتني أجريتا لطلبة كلية اهلندسة ولغرض إعطاء فكرة عن إدخال التقنيات احلديثة يف التعليم اهلندسي نعرض جت
 مبادة تقدمي وظائف الطلبةبإدخال استعمال الربيد األلكتروين يف  1999األوىل كانت عام . يةنيف اجلامعة األرد

 جـود بعـض  وقد خلصت التجربة إىل و قسم اهلندسة الكهربائية -التحليالت اهلندسية مبستوى السنة الثالثة 
  :ة منهااليت صادفها الطلب الصعوبات

   صعوبة إدخال الرموز الرياضية إىل معاجل النصوص -  
  اإلزدحام على األجهزة اليت ترتبط باإلنترنيت - 

   عدم وجود شخص حمدد يساعد يف إستفسارات الطلبة عندما تعترضهم بعض الصعوبات -  
ض املواد وقد أجري باستخدام موقع إلكتروين يف تعليم بع 2004/2005أما التجربة الثانية فقد كانت عام 

نتـائج هـذا   ) 2(يبني الشـكل  . استبيان يف ايته عن راي الطلبة يف أفضل ما حيتاجون يف املوقع اإللكتروين
  :اإلستبيان

  

  

  



  تأثريات الثورة املعلوماتية يف الصناعة وحقول العمل

لتعليم اهلندسي إن مل تكن لقد شهدت الصناعة وحقول عمل املهندسني ثورة تقنية كبرية ال تقل عما شهده قطاع ا
مـن صـناعة   ( وحيث أن املهندس يعد يف كليات اهلندسة لكي يعمل يف حقول العمل اهلندسي املختلفـة  . تفوقه

وقد مكنت الثـورة  . لذلك وجب زيادة اإلتصال بني حقول العمل وحقل التعليم اهلندسي) وإنشاءات وخدمات
  .النحو املناسباملعلوماتية من زيادة هذا التواصل إن إستغل ب

  
  املعلوماتية ومهارات التعليم اهلندسي

وسنتطرق هنا إىل . يتشابه التعليم اهلندسي مع التعليم بشكل عام يف كثري من األمور لكنه ينفرد أحيانا خبصوصيات
  .بعض األمور ذات العالقة بالتعليم اهلندسي واليت قد يشترك يف بعضها مع التعليم بشكل عام

  

  وتنمية املهاراتاملعلوماتية 

املعلوماتية ميكن أن تنمي املهارات من خالل تبسيط املسائل والتدرج يف التعليم خبطوات تدريبية مبسطة تؤدي إىل 
لألشخاص وإكساب الفرد املهارة بـالتعويض   مراعاة الفروق الفرديةاإلرتقاء باملهارة بشكل متسلسل ومترابط مع 

العمـل  تنمـي  وبني األفراد التعاون كما ميكن للمعلوماتية أن تشجع . دهعما ينقصه وباستغالل أمثل لوقته وجه
كما . واملشاريع والتجارب والتقارير وغريها حل املسائلمتعاونة ومتكاملة يف كثري من األمور ومنها  كمجموعات
الـنظم  ومتثيـل  احملاكـاة  اجلاهزة هي عوامل مساعدة فعالة يف التعلـيم اهلندسـي فـربامج    اسوب أن برامج احل

simulation programs   ا والترابط بينها ملسائل املعقدةال فعالة حلوسيلةوهي .  وتبسيطها وفهم مكونا
ل من لوهي تساعد على التفكري اإلبتكاري لكنها تق التعامل مع األنظمة بدل املكونات اجلزئيةتدرب الطالب على 

  .البسيطة يف احلساباتى اآللة بعض املهارات حني يتم اإلعتماد عل
  

  املعلوماتية واختاذ القرارات

وتكاد تكون كثري من القـرارت  . إن توفري البيانات الالزمة يساعد يف تكوين صورة أوضح لغرض إختاذ القرارات
معتمدة على اخلربة التراكمية اليت يكتسبها صاحب القرار والتدريب الذي تلقاه بشكل نظـامي أو  والفنية اإلدارية 

. علوماتية بتجميعها البيانات بشكل كبري تساعد يف تكوين صورة ملتخذ القرار تسهل عليه مهمتـه فامل. غري نظامي
القرار وجهة معينة باإلستناد إىل البيانات واخلوارزميات املدخلة إليها وقد تتضـمن   هوتقوم بعض الربجميات بتوجي

الربجميات تعتمد على بيئـة مـن قـام    لكن بعض تلك . بعض تلك الربجميات بعضا من طرائق الذكاء اإلصطناعي
بتصميمها وبذلك تتخذ قرارات صاحلة لبيئة معينة وقد تكون غري صاحلة لبيئة أخرى وعلى ذلك فإن اختاذ القرارت 
باإلعتماد على مثل تلك الربجميات يؤدي إىل قرارت قد تكون خاطئة يف بعض جوانبها وخاصة أن تلك القـرارت  

وعلى ذلك فإن إعادة تغذيتها بالبيانات الـيت  . ي ومن مث ختتلف باختالف البيئة تعتمد على عنصر بشري وسلوك
وقد حيتاج متخذ القرار سواء كان إداريا أو مهندسا إىل بيانـات  . متثل اتمع الذي تطبق فيه أمر يف غاية األمهية

 .جديدة ممثلة لبيئته لكي تكون قرارته املستندة إىل اآللة صائبة
  
  



  ة والتقييماملعلوماتي

ومن اجلوانب اليت دخلت فيها املعلوماتية بشكل كبري برامج لتقييم األفراد ملهنة معينة أو درجة وظيفيـة وكـذلك   
ومن ذلك تقييم أمور تتعلق بالتعليم وإعطاء . تقييم األشياء بشكل عام كتقييم سالمة مبىن أو تقييم صالحية جهاز

هذه  الربجميات بشكل عام على اإلحصاء والدوال اإلحصائية إضـافة   وتعتمد. عالمات النجاح وشهادات املهارة 
وبالرغم من التقدم الكبري احلاصل واخلربات املتراكمة يف هذا اال . إىل خربات شخصية يف تصميم األداة التقييمية

عالقة هلا باملوضـوع   إال أن ذلك حيتاج إىل تدخل ومراقبة ممن يقوم بعملية التقييم لئال تدخل يف العملية عوامل ال
  . وقد تكون خطأً أصيالً يف الربجميات املستعملة أو العوامل اليت أخذت بعني اإلعتبار عند تصميمها

هناك حاجة يف اجلامعات العربية اليت تعتمد آليات حديثة يف عملية التقييم أن يكون لديها قسم خاص للدراسـات  
كما أن تقييم عمل املؤسسة التعليمية ككل حيتاج إىل رصـد   .واألحباث لكي تتم عمليات التقييم بشكل صحيح

ن ومتابعة عملهم وتقييم كفاءة ما تعلموه أثناء دراستهم باإلرتباط مع عملهم اهلندسي بعد واخلرجي مللمخرجات وه
 .التخرج 

  
  التعليم عن بعد

برزت حقالً جديدا يف التعليم غري لقد هيأت الثورة املعلوماتية وسائل وتقنيات متعددة ساعدت يف تطور التعليم وأ
فقد تطور هذا النوع من التعليم ابتداًء من التعلم باملراسـلة مث اسـتعمال   . التقليدي وذلك بنشوء التعليم عن بعد

السنوات اخلمسة تطور التعليم عن بعد خالل لقد . الشرائط املسجلة صوتيا وصوريا مث األقراص املدجمة فاإلنترنيت
 :كما يأيت عشر املاضية 

 مرة 1000تضاعف عدد الطلبة  •

  مرة 1000تضاعف عدد الكورسات  •
  مرة 1000تضاعفت سرعة نقل البيانات  •
  ظهور الشبكة العاملية •
  ال تزال الوسيلة الغالبة هي النص املكتوب •
  وقت فتح احلاسوب وارسال الربيد األلكتروين ال يزال طويالً •
  غري املرغوب واإلعالنات الشبكة العاملية مهددة بالفريوسات والربيد •
  يف خمتلف أحناء العامل 200000عدد الكورسات اليوم اكثر من  •

وقلما جتد اليوم جامعة من اجلامعات املتقدمة إال وقد باشرت بإدخال التعليم عن بعد بشكل مـن األشـكال يف   
على شبكة األنترنيت  وعلى سبيل املثال عرضت جامعة إم آي يت األمريكية مئات الكورسات على موقعها. خططها

  .وهي جمانية
  

إن التعليم عن بعد يف توسع كبري وسيكون له شأن كبري يف مستقبل التعليم فالطلبة الذين مل تـتح هلـم الفرصـة    
كما أن . لإلخنراط يف التعليم التقليدي جيدون يف التعليم عن بعد بديالً مناسبا قد ال يقل كفاءة عن التعليم التقليدي

للمتعلم وفق ما يتوفر  بأي وقتبعد ميتلك مرونة ال توجد يف التعليم التقليدي حيث ميكن أن يتم التعلم التعليم عن 
يحاول التعليم عن بعـد  فاإلتصال املباشر مع املدرس املتوفر يف التعليم التقليدي  أما. يشاء بأي مكانأو ما يشاء و



املعلومات العاملية توفر بدائل تعوض بعض ما يفقد يف  فوسائل اإلتصال احلديثة وشبكة. التعويض عنه بوسائل أخرى
  . هذا النمط من التعليم باملقارنة مع التعليم التقليدي

إن التفاعلية يف التعامل مع الشبكة العاملية قد مكنت من التغلب على كثري من العقبات اليت حسنت من التعليم عند 
وجمموعات املناقشة . صول على اإلجابة سهالً بني املتعلم واملدرسفالربيد اإللكتروين جعل توجيه األسئلة واحل. بعد

كما سهل مـن عمـل   . والتحاور جعل ذلك ممكنا بني األقران فيما بينهم وبينهم وبني مدرسهم يف أوقات معينة
  .وتوفر سرعات اإلتصال العالية إمكانيات إلجراء ذلك بالصوت والصورة . مؤمترات عرب الشبكة وجلسات عمل

  
فالطالب حيتاج إىل تأقلم مع هذا النوع من التعلـيم ألنـه   . ال أن التعليم عن بعد ال خيلو من مضار ينبغي ذكرهاإ

سيكون حرا يف بعض اجلوانب كإستغالل الوقت األمثل وقد خيطئ يف ذلك وقد تكون املساعدة الفنيـة حمـدودة   
عمل كحاجز بني الطالب واملدرس نظرا للشـعور  وبطيئة مما يؤخر عملية التعلم كما أن هناك جوانب نفسية قد ت

كما أن املعلومات املتداولة قد تكون حساسة فوجودها يف بيئة الشبكة العاملية يفرض إجراءات أمنية . بالبعد اجلغرايف
وقد يشكل إعتماد الطالب على نفسه بدرجة أكرب صعوبات إن مل تـوفر هلـا   . خاصة لتداوهلا وقد ختترق أحيانا

وقد يتحمل الطالب تكاليف إضافية تناسب عملية التعلم هذه كتكـاليف  . املناسبة قد تعيق عملية التعلمالظروف 
  . وقد يتأخر وقتا طويالً بسبب تأخر إجابة أسئلة بسيطة تتعلق باستعمال الربجميات أو غريها. الطباعة

  

 الثورة املعلوماتية ومستقبل التعليم

  :فلسفة التعليم

وقد تغريت هذه الفلسفة . ملمارسة املهنة طول العمريم تستند يف السابق إىل أن هدف التعليم هو كانت فلسفة التعل

. من خالل دورات بني فترة وأخـرى  التعليم أثناء العملضرورة : حاليا تبسبب الثورة املعلوماتية حبيث أصبح

التعلم مـع  لعمل باستمرار أي لكن هذا لن يكفي يف املستقبل حيث سيكون من الضروري أن يكون التعليم هو ا

فالثورة املعلوماتية من املفترض أن تساعد التعليم يف عبور هذه املرحلة لتهيئ املتعلم لكي يواكب التطـور  . العمل
 :ومن األمور الواجب توافرها يف التعليم املستقبلي ما يأيت. املستقبلي املتوقع أثناء عمله

تفاعـل أكـرب بـني    دور أكرب يف العملية التعليمية أي وجود  ومن مث يكون للطالب التحاور بدل التلقي •
  الطالب واملدرس

من كتب وجمالت ورقية إىل مصادر إلكترونية بشكل أقراص مدجمة أو صفحات  زيادة يف مصادر املعرفة •
  إنترنيت أو مكتبات إلكترونية أو كتب إلكترونية وغريها

من تعلم ذايت وحتاور وبرامج تعليمية ومؤمترات وبريد من تعلم تقليدي و نوعيات متعددة من وسائل التعلم •
  إلكتروين وغريها

عن طريق توفر معلومات دقيقة وحديثة مع توفر برامج تستنتج من البيانات املعلومات  إدارة أفضل للتعليم •
  ومدلوالا وما ينبغي أن يلحقها من إجراءات بطرائق ذكية

ة اخلريج ومعرفة ما يلزم من تغيري يف املناهج وحمتويـات  عن طريق متابع إحساس أسرع مبخرجات التعليم •
  التعليم واختاذ اخلطوات الالزمة للتغيري بسرعة



فور صدورها أو حتديثها  احبيث يطلع املتعلم على املعلومات اليت حيتاجه سرعة أكرب يف حتديث املعلومات •
ويلة حىت تأخذ مكاا يف الكتـب  ق السابقة اليت كانت تستغرق النظريات سنوات طائباملقارنة مع الطر

  واملطبوعات األخرى
حبيث يطلع على املعلومات ذات العالقة وعلى أحدث الوسائل التعليمية ويراقـب   إعداد أفضل للمدرس •

ل من طرائق تعليمه بشكل يناسب طلبتهتقدم طلبته بشكل أفضل ويعد  
الذايت ويعدل من أسلوب تعلمه وما تعلم من  م تقدمهحبيث يستطيع املتعلم أن يقي إمكانيات التقييم الذايت •

 معلومات وما ينقصه من مهارات

  مما تقدم يتبني أن القواعد املهمة يف التعليم اجليد تستند إىل ما يأيت
  شجيع التواصل بني الطلبة واألساتذةت •
 تكوين عالقة تعاونية بني الطلبة •

 استعمال وسائل تعليمية كفوءة  •

 عمل تغذية عكسية فورية  •

 التأكيد على أمهية الوقت بالنسبة للمهمة  •

 نقل توقعات عالية للمتعلم  •

  إحترام التباين يف املواهب وطرائق التعلم  •
  

 دور األستاذ اجلامعي

أعطـت   6/9/2005نشرته النيويورك تاميز يف ففي مقال  سمع له من بعيديباإلمكان أن أصبح األستاذ اجليد إن 
م طلبة بشكل خصوصي يف إحدى الواليات األمريكيـة عـن طريـق    يف اهلند تعلّسة لغة إنكليزية عن مدر مثاالً

األنترنيت وبأجور منخفضة بالنسبة لألجور السائدة يف الواليات املتحدة مما جيعل جتارة التعليم تدخل نطاق العوملة 
على املستوى العاملي حيز التطبيقالتنافس ويدخل  امن أوسع أبوا.  

  
  بعدمستقبل التعليم عن 

يبدو بأن التعليم عن بعد قد دخل التقنيات احلديث من أوسع أبواا وهو سينمو بشكل هائل وفيما يأيت بعضا مما 
 :يتوقع أن مييز املستقبل القريب هلذا احلقل

جديدة هـي   صناعةحبيث تتكون  اىل حجوم ومؤسسات ضخمةيف اجلامعات  ةمن أقسام صغرياألنتقال  •
 التعليم عن بعد صناعة

لتلك املشاريع وختضـع   اجلدوى اإلقتصاديةاليت تعتمد التعليم عن بعد إستمرارية املشاريع تحكم يف تس  •
  ليات السوق اإلقتصاديةآل

لذلك فإن تداخلها مع صناعة التعليم عن  يف صناعااطائلة شركات اهلواتف النقالة مبالغ لقد استثمرت  •
  بعد سيكون كبريا

لدروس احملتوية على الصـوت  إن تقنيات معاجلة اللغات الطبيعية صوتيا قد قطعت شوطًا كبريا وسيكون ل •
  والصور شأن كبري يف التعليم عن بعد تقنيات فهم وتركيب األصواتباستخدام  والصورة



الناميـة   يف الوقت الذي ال تزال الـدول . إن التقنيات احلديثة وتطويرها يتم بالدرجة األساس يف الغرب •
  املزيد من اهليمنة الثقافية الغربيةحتاول اللحاق بنقل التكنولوجيا دون جدوى وهذا سيؤدي إىل 

لذلك فإن التعلم والتعلـيم سـيكون    من حيتاجه يف كل مكانإىل يصل ميكن أن إنتاج األستاذ حيث أن  •
  .معوملًا
  

  الكتاب األلكتروينمستقبل 

مبيعات الكتاب األلكتروين بليون  2005عام ويتوقع أن تبلغ  ألكتروينأول قارئ للكتاب ا 2000عام لقد صنع 
هذا املستقبل يشـري إىل  . مليون عنوان 2010عام الذي زنته باون واحد يف  الكتاب األلكتروينوقد يتسع  دوالر

تكامـل  وسيالحظ . حتول واضح يف اإلعتماد على الكتاب اإللكتروين الذي رمبا سيشبه حلد بعيد الكتاب الورقي
  . ااحلايل اىل كتاب الكتروين تدرجييوظيفيت اإلتصال واملعلومات مع بعضهما حبيث يتحول اهلاتف اخللوي 

وذلك ألن ما حيتاجه املـرء   الطباعة حسب الطلبأما مستقبل الطباعة فسيتحول من طباعة الكتاب التقليدي إىل 
راجع حبيث أن الطالب ال يكفيه اإلعتماد على كتاب لكي يقرأه وحيتفظ به سيكون جمموعا من عدد من الكتب وامل

بني فصول من  جمموعة متنوعةحتوي حقيبة دراسية مقرر واحد وال حىت جمموعة مراجع يرجع إليها بل سيحتاج إىل 
وإذا ما أراد احلصول على ذلك مطبوعا على . كتب متفرقة وأحباث من دوريات وصفحات من األنترنيت وغريها

  .طلبالطباعة الكتاب عند أكثر إقتصاديا أن يطلب الورق فسيكون 
  

  املختربات عرب األنترنيت

يتوفر اليوم بعض املختربات املرتبطة عرب اإلنترنيت حبيث يستطيع الطالب أن يراقب جتربة جترى فعليا يف خمترب ما عن 
يتم ذلك على الغالب يف إجراء و. بعد من خالل كامريات مراقبة ويستطيع التدخل لتغيري بعض العوامل أو املديات
كما أن اإلرتبـاط مـع أجهـزة    . جتارب على األجهزة املعقدة أو الثمينة اليت ال تتوفر غالبا يف املختربات العادية

البيانـات  لقد أصبح تـوفر  .  توفر معلومات وحلول جيدة لكثري من املسائل اهلندسيةاكاة احلاسوب و أجهزة احمل
وفـرة  يف إجراء التجارب واحلصول على نتائج قريبة من النتائج املصنعية الفعلية كمـا أن  أمرا مساعدا الصناعية 

  .يساهم يف حتليل النتائج املختربية واحلصول على مفاهيم عملية لنتائجها الربجميات املساعدة
  
  الثورة املعلوماتية  حتديات

الصغار ف. السابقة ذه احلدة والوضوحيشهد اجليل احلايل واألجيال القادمة حتديات مل تشهدها األجيال  •
وهذه اخلربات واليت تنمو بازدياد مع . تفوق أقرام قبل جيل من الزمن يكربون خبربة واسعة يف احلاسوب

أفالم اخليال العلمي واأللعاب املعقدة وغريها جتعل التحدي كبريا أمام املدارس واجلامعات حيث عليها أن 
اا ووسائلها التعليمة هذا التقدم الذي اعتاد عليه الطفل أثناء تعلمـه وسـنيه   تواكب يف حماضراا وخمترب

وحيث أن اجلامعات يقوم على التدريس فيها من تتجاوز أعمارهم الصغار بفارق عمري قد يبلغ . األوىل
تغيري يف  جيالً أو بعض جيل فإن هذا يشكل حتديا بالغا للنظم اجلامعية للحاق مبا حيتاجه اجليل الالحق من

وإن أي تلكـؤ يف سـرعة    جيب تدارك الوضع يف اجلامعات بسرعةولذلك . التقنيات والوسائل التعليمية
إن . التحرك هذا تنعكس على التقدم العلمي وعلى مستوى املعرفة يف تلك املؤسسة التعليمية أو اجلامعـة 



لذلك يتوجب توفري اإلمكانـات  . اإلستثمار يف الكفاءات البشرية هو أفضل استثمار مستقبلي ألي بلد
املالية أوالً على مستوى املدارس مث اجلامعات للنهوض بالتعليم مبا يالئم الثورة املعلوماتية اليت جتتاح العامل 

ومن جهة أخرى فإن التقنيات احلديثة تدخل الصناعة والتطبيق الفعلي بسرعة تفـوق دخوهلـا يف   . كله
 ختلف واضح فيما يتعلمه الطالب قبل خترجه مث مفاجأته مبا مل يألفـه  مناهج التعليم اهلندسي مما يؤدي إىل

حبيث أن اجلامعات الـيت   صعوبات التنبؤ التقين والتخطيطويزيد من ذلك . بعد خترجه يف احلياة العملية
خترج الطالب بعد عدد من السنوات جتد نفسها قد خرجت طالبا يعرف ما عفا عليه الزمن إن مل يكـن  

 .مكانية الكفوءة للتغيري والتحديث مبا يتالئم والتغريات التقنية املتالحقةلديها اإل
فيمـا   من املدرس اىل الطالبتدرجييا الثقل من جهة أخرى فإن الثورة املعلوماتية تؤدي إىل حتويل مركز   •

ض تـذليل  ولغر.  ضخامة املادة املطلوب تعلمهاو أعداد الطلبةالكبرية املتوقعة يف زيادة يصاحب ذلك ال
للمدرس لتخفيف العبء العلمي عنه وحتويله إىل عبء يقـوم   حاجة إىل مساعدينهذه الصعوبات هناك 

مثالً اليت على املدرسني اإلجابة عليها حتتـاج إىل   ضخامة عدد رسائل الربيد األلكتروينف. به املساعدون
لكي يرشد بعضـهم   انفسهم اإلستفادة من مناقشات الطلبةويف الوقت نفسه ميكن . وقت وجهد كبريين

مثل إمكانية  وسائل إضافيةويتوقع أن يكون بإمكان الطلبة إستخدام . بعضا إىل نقاط الضعف اليت يالقوا
ومن خالل  جلسات حماورة خاصةوتداوهلا واملناقشة فيما بينهم حوهلا من خالل  تسجيل حماضرة األستاذ

قشتها فيما بينهم وحيتـاج  اومن رض مشاريع الطلبةعومن خالل  مكتبة مسائل تضاف من الطلبةتكوين 
إعادة إستعمال الوسائل احلديثة املساعدة للتعلم و جهة مركزية يف اجلامعة لغرض توحيد الوسائلذلك إىل 
واإلستخدام الكفوء للربجميـات   التقييموالصيانة والتحديث  مثل  خدمات ما بعد التطبيقوتقدمي  التعليمية
قلة إن .. فالوسائل التعليمة احلديثة متثل صناعة جديدة ينبغي حسن إدارا الية للربجمياتلتكاليف العنظرا ل

يشري إىل التحول يف مهام القائمني على شـؤون املكتبـات    اإلقبال على املكتبة التقليدية مقابل األنترنيت
 هذا التحولاجلامعية وضرورة إعادة تأهيل كوادرهم لكي يواكبوا 

  

  .املعلوماتية متطلبات الثورة

املعـدات  : حتدث كما توقعها العلماء واملتخصصون يف تقنية املعلومات يف التكنولوجيا نلالقادمة الثورة املعلوماتية 
  تحدث بدل ذلك يف املفاهيملكنها سوالتقنيات والربجميات والسرعة 

) مجع وخزن ونقل وحتليل ومتثيل( نات لقد ركزت الثورة املعلومايتة خالل اخلمسني سنة األخرية على التقنية يف البيا
  لكنها يف املستقبل سوف تتركز على معىن البيانات واهلدف منها

إن مهمة التعليم العايل التقليدية تتعلق جبمع وخزن ونقل وحتليل ومتثيل املعلومات وهي مهمة تقنية املعلومات الـيت  
  ااملهنية والشخصية فيهستغري اقتصاديات التعليم العايل والبحث العلمي والعالقات 

  
التعليم اإللكتروين سيجعل اتمع جمتمعا استفساريا حيث سيزيد من التفاعل بني الطالب واملدرس وبذلك يزيد من 
أمهية الطالب يف العملية التعليمية ويزيد من كمية وطريقة املعرفة اليت يتلقاها الطالب مما يضع مهمـة إدارة عمليـة   

  لطالب على عاتق املدرسإيصال املعرفة إىل ا
  



  اجلامعة اتواجب

تطوير املدرس لكي يواكب العملية التعليمية ومستجداا وتوفري مستلزمات زيادة تفاعل الطلبة مع العملية  •
  التعليمية بشكلها اجلديد مبا جيعلها مرنة ومتفاعلة ومتكاملة

 كان ويف اي وقتبأن يستطيع الطالب أن حيصل على املادة العلمية يف أي م: املرونة  •

 زيادة توفر املدرس ورؤساء اموعات  •

 من خالل الربيد اإللكتروين وجمموعات املناقشة والتفاعل اإلنساين وجمموعات الطلبة واملدرسني: التفاعلية  •

  الربط بني التعليم التقليدي واإللكتروين واملزج بينهما: التكاملية  •
فمن جهة فإن مرونة . قد يكون هلذا العامل جانبان إجيايب وسليب التأثري اإلجتماعي وتقوية أواصر التعاون  •

التعليم حسب القابليات الفردية يؤدي إىل إنعزالية أكرب ومن جهة أخرى فإن جمموعات العمل املشـتركة  
  .والتحاور والتعاون عن بعد كل ذلك يزيد من أواصر التعاون اجلمعي

  
  زيادة كفاءة التعليم

 :هذه األمور نم. عليم هناك مجلة أمور ينبغي عملهالغرض زيادة كفاءة الت
مهنيا لكي يواكب تقدمه املهين وحيسن إستخدام التقنيات احلديثة بشكل كفوء باإلضـافة  تطوير املدرس  •

 لكي تكون حمصلة جهوده مستغلة أفضل ما ميكن مساعديهإىل تطوير

  واليت تتطور باستمرار  الوسائل التقنية ديثحت •
بني الطالب واملدرس وبني الطالب واإلدارة اجلامعية وبني الطلبة أنفسهم وبـني   األلكتروين زيادة التواصل •

املدرسني فيما بينهم وبني املدرس واإلدارة اجلامعية باإلضافة إىل التواصل اخلارجي مع اجلامعات األخرى 
  واهليئات واجلهات العلمية والصناعية املختلفة

  ا يزيد من التواصل بني اجلامعات العربية ومراكز األحباثمب شبكات التعليم العربيةتطوير  •
اليت تقدمها اجلامعات للصناعة اإلستشارات وتشجيع البحث العلمي لزيادة كفاءة : ربط اجلامعة بالصناعة •

  الذي جيري لطلبة اجلامعات يف الصناعة التدريبكمية وكفاءة  وزيادة
  وماتيةلائلة يف املعمبا يواكب التطورات اهل التعليم املستمرتطوير  •
والتوسع فيها ورفع كفاءة هذه الدراسات من خالل اإلستغالل األمثل  الدراسات العليازيادة ختصصات  •

 .للتطورات يف حقل املعلوماتية
تقليل الكلفة األكادميية قدر اإلمكان دون املساس باملستوى العلمي وذلك من خالل تقليل كلفة احملاضرة   •

توى وزيادة حجم الشعبة بدون جتاوز احلد األقصى ونقل العبء مـن املـدرس اىل   وزيادة استخدام احمل
األخصائي والعمل على زيادة نسب جناح الطلبة مع النهوض باملستوى العلمي يف الوقت نفسه وزيـادة  

 .خربة الطلبة وزيادة مستوى اخلدمات املقدمة للطلبة واملدرس على حد سواء
ومراقبة مستواها العلمي ودقة املعلومات املعروضة  مصممة من الطلبةت إنترنيصفحات التوسع يف عرض   •

 حبيث ميكن أن تستخدم للتقييم الذايت ايضا على الشبكة اتإختبارفيها وتصميم 

 لكي ختدم اهلدف املشترك بأفضل ما ميكن الطرائق احلديثة الطرائق التقليديةبني  التكامليةتشجيع   •

  شرائط فيديوو قواعد بياناتمن دروس وبرامج وحلول مسائل و كتبات الكترونيةتطوير امل  •



  
التقنيات املتوفرة يف حقل تقنية املعومات حاليا وما سيتوفر يف املستقبل مثل احملاكاة واألنظمة التفاعلية والشـبكات  

 الطالب واملدرس العصبية واحلوسبة الضوئية وغريها ستؤثر على التعليم العايل واليت بدورها ستؤثر على العالقة بني
  وبني مؤسسات التعليم العايل بعضها مع البعض وعلى طرائق إجراء البحوث العلمية وعلى عوملة التعليم العايل

  

  التعليم اهلندسياملعلوماتية والعوملة و

 مهمة ذات عالقة بالتعليم اهلندسي  ثالث مشاكلمشاكل كثرية وفيما يأيت لدول النامية من تعاين ا

وهذه الصعوبات متتد من الصعوبات املالية إىل التقنية إىل البشرية  رجيها ملا حتتاج من مهندسنيصعوبات خت  •
حيتاجه سوق العمل ويزيد من البطالـة يف  من ال وختريج  نقص البيانات يدفع إىل سوء التخطيطكما أن 

جة الفعلية لسـوق  إن التخطيط اجلامعي الصحيح جيب أن ينبع من احلا. حني ال خترج من حتتاجهم فعالً
العمل وجيب أن يرتبط ذلك بالتخطيط الصحيح املستند إىل املعلومات اإلحصائية واملسحية املناسبة وليس 

 .بدافع التقليد احملض ملا جيري يف دول أخرى يف العامل
فهي بدل من أن يئ لنفسها خمتصني مـن مهندسـيها    صعوبات مالية إلبتعاث طلبتها للدول الصناعية  •

 إىل استرياد الكفاءات العالية جدا من اخلارج بشكل مستشارين وخرباء بكلف تفوق طاقتها املالية  تضطر

وذلك بعد ان تبذل جهدا كبريا يف تأهيلهم تفقدهم ألسـباب   هجرة خرية خرجييها اىل الدول الصناعية •
 عديدة ال جمال للتفصيل فيها هنا

 

ديا آخر يتمثل يف ضرورة أن حتافظ على حد مقبول من التوافق بـني  ويف الوقت نفسه فإن الدول النامية تواجه حت
التركيز على الفاعلية اإلقتصـادية   به هو  ما عليها أن تقومإن . الشهادات اليت متنحها جامعاا وبني الوضع العاملي 

الكورسات وإجراء للتعليم من خالل حتسني إدارة العملية التعليمية وحسن تدريب املدرسني واإلداريني ومصممي 
الدراسات لتقليل العبء على املدرس وغري ذلك من الدراسات اليت ترفع من مستويات التعليم اهلندسي يف جامعات 

  .الدول النامية لكي تواكب التقدم العاملي السريع
فإن تأخر التعليم العايل أما يف الدول النامية . حىت يف الدول املتقدمة صناعيا  الدعم العام للتعليم العايل يف تناقصإن 

بينها وبني الدول املتقدمة فهي تعاين من نقص يف استعمال التقنيات احلديثة على مستوى  التباين اإلقتصادييزيد من 
مهن بكاملها وفقر يف جامعات رمسية بكاملها مقابل اإلزدياد الكبري يف اجلامعات اخلاصة املدعومة من جامعات أو 

ستكون جزًءا من منظومة متداخلة يشارك فيها الرأمساليون الذين قد بدأوا بتحويل التعليم  فاجلامعات. دول أجنبية
إىل جتارة راحبة واجلمعيات العلمية واملهنية والناشرون الذين بدأوا بالدخول يف جتارة واحتكار املعلومات بشـكل  

كل أولئك هـم منافسـون   . يا من منتجااكبري باإلضافة إىل الشركات اليت تعترب أن املعلوماتية هي جزًءا إحتكار
للجامعات يف سوق العلم الذي سيكون معوملًا من جهة وخاضعا آلليات جديدة ختتلف عن اآلليات اليت كانـت  

 .معهودة من قبل
  
  
  



  املعلوماتية واللغة العربية

أصبحت حمتوى لثقافة ووسيلة نفسها بل  ةمل تعد اللغات الطبيعية وسيلة إتصال بني جمموعة من البشر يتكلمون اللغ
خرية ثورة معلوماتية يف معاجلة ولقد شهد العامل يف العقود األ. منحازة لطريقة يف التفكري ووعاء للتنمية بشكل عام

. صينية والكوريـة الاللغات الطبيعية بدًءا من اللغة األنكليزية فاللغات األوربية األخرى فاللغات الشرقية كاليابانية و
يف ما يتعلق باللغة العربية ال يزال بطيئًا بسبب ختلف البحث العلمي العريب بشكل عام والقطيعة بـني   لكن التقدم

بـع  ورغم اإلهتمام الغريب األخري باللغة العربية . املتخصصني باللغة العربية واللسانيني واحلاسوبيني من جهة أخرى
جلة الكفوءة للغة العربية آليا ومن مث إمكان استخدام ال يزال بعيدا للمعا افإن هناك شوطً،  2001أحداث أيلول 

وما مل يتم ذلك فإن كفاءة التعليم يف العامل العريب سوف تظل . اللغة العربية يف اتمع املعلومايت القادم بشكل كفوء
  . تشكو من الضعف جتاه منظومات التعليم الغربية املستندة إىل لغاا احمللية ثقافة وأدبا وتقنية

  

  أخالقيات التعليم اهلندسي والثورة املعلوماتية

سيكون هناك انعكاسات أخالقية كبرية على خمتلف جوانب احلياة نتيجة الثورة املعلوماتية ومنها ما سـيؤثر علـى   
التعليم اهلندسي بشكل أو بآخر فالثورة املعلوماتية إن تركت األمور تسري بالنهج الذي تسري عليـه دون انضـباط   

إىل ازدياد الشقة بني الدول املتقدمة والدول النامية بشكل عام رغم أن بعضا من الدول النامية ستسـتطيع  سيؤدي 
جتاوز احلاجز التقين وتلحق بشكل أو بآخر يف طور التقدم لكن الشقة ستزداد بني أغىن دول العامل وأفقرها بشكل 

 ما مل يؤخذ مبفهوم التنمية العاملية الشاملة املتكاملـة  صارخ وسيكون هلذا التباين نتائج كارثية على اتمع الدويل
  .والذي حيتاج إىل قرارات استراتيجية من قبل الدول املتقدمة والفئات الرأمسالية املسيطرة على اإلقتصاد العاملي
كثـر  إن ظاهرة هجرة العقول هي عامل استرتاف للدول النامية صوب الدول املتقدمة صناعيا بل صوب الدولة األ

. إن هجرة العقول تؤثر على منو واقتصاديات الدول النامية من أكثر مـن جانـب  . تقدما وهي الواليات املتحدة
لذلك فـإن  . فالتعليم املتخصص الدقيق للصفوة من أبناء بلد ما هو أكثر املواطن اإلستثمارية كفاءة خلري ذلك البلد

األموال املصروفة للتعليم فقط بل لعامل الندرة واحلاجـة إىل  هجرة هذه الكفاءات يؤثر سلبأ على النمو ال بسبب 
لذلك فإن هجرة العقول تشـكل  . تلك الكفاءة اليت غالبا ما يعاد استريادها بشكل أو بآخر من الدول األكثر منوا

إن التعليم عن . عامالً أخالقيا يستوجب حله على املستوى العاملي باتفاقيات دولية وبتعاون فعال من الدول املتقدمة
بعد سيكون له جوانب خمتلفة على هجرة العقول فقد يقلل منها من جانب إذا ما استطاع العلماء يف األقطار األقل 
منوا تقدمي ما لديهم بأجر معقول وهم يف بلدهم وقد يكون له جوانب سلبية يف أن العلماء الذين حتتاجهم بالدهم 

  .ا هجرة فعليةمنام دولتنميتها سيكون من السهل استنفاذ طاق
لقد كان لظاهرة منع املشاركة باألحباث يف حقول معينة لطلبة الدول النامية أو بعضها يف دول معينة تأثريا سـلبيا  

وهذه الظاهرة تشكل أحد جوانـب احلصـار   . وغري أخالقي على منو هذه الدول وحلاقها بالتقدم يف حقول معينة
كما أن منع وصول بعض التقنيات . لى أخرى أو على الدول النامية بشكل عامالعلمي الذي تفرضه دول معينة ع

ثورة املعلوماتية صاحب للاحلديثة إىل بعض الدول يعترب جانبا آخر من جوانب هذا احلصار العلمي غري األخالقي امل
  .احلالية

ام املكتبات العلمية اإللكترونية مـن  فاستخد. تعترب التجارة العلمية أحد اجلوانب املرهقة للدول النامية بشكل كبري
قبل الطلبة والباحثني يف الدول النامية بأسعار عالية يؤدي ا إىل العزوف عن مثل هذه اإلشتراكات يف الوقت الذي 



إن اإلحتكار العلمي . تشكو من قلة باحثيها واخنفاض مستويات احتياجام للمصادر العلمية مقارنة بالدول املتقدمة
رسه بعض اجلمعيات العلمية أو دور النشر ومصادر املعلومات األخرى بل وحىت أجور التعلم عـن بعـد   الذي متا

  .يشكل عمالً غري أخالقي آخر متارسه الدول املتقدمة جتاه العامل الثالث
ت نتيجة ثورة املعلومات وخاصة على شبكة األنترنيت مثل انتشار الفريوساأخرى لقد برزت ممارسات غري أخالقية 

أخذ الكثري من وقتـه  يوالتكاليف الباهضة املترتبة على التخلص منها ووصول سيل من الرسائل اليت ترهق املستقبل 
كما أن . دون جدوى نتيجة تداول عناوين الربيد اإللكتروين بشكل غري أخالقي من شركات تتكسب على ذلك

لتنفيذ برامج عن بعد وغـري ذلـك مـن     الدخول إىل احلواسيب الشخصية للتجسس أو استعمال تلك احلواسيب
جديدة من التصرفات غري األخالقية املصاحبة لثورة املعلومات واليت تـؤثر   ااملمارسات غري األخالقية يشكل أنواع

  .على املستخدمين بشكل عام ومن بينها التعليم اهلندسي
أم  يف حتسني أخالقيات التعليم اهلندسي؟ هل سامهت الثورة املعلوماتية: والسؤأل الذي قد يراود الذهن أخريا هو 

  ...زادته سوًءا؟ قد يترك جواب مثل هذا السؤال لإلجابة من حضرات املشاركني ولو بعد حني
بأخالقيات الثورة املعلوماتية بشكل خيتلف عـن   التعليم يف البلدان العربيةوقد يتردد سؤال آخر هل تأثر أو سيتأثر 

أليس التفاوت يف مرتبات األستاذ العريب يف . أو إجيابا؟ أظن ذلك قد حدث وسيحدثالدول النامية األخرى سلبا 
بعض دولنا العربية خيتلف عن مثيله األجنيب الذي حيمل الكفاءة نفسها؟ أليس التفاوت يف مرتبات األستاذ العـريب  

  غري أخالقي؟الذي حيمل جواز سفر أجنيب خيتلف عن من ال حيمل مثل ذلك اجلواز؟ أليس هذا عمالً 
  اخلالصة

وقد أثرت على خمتلف جوانب احليـاة  . أا ستتوقف قريبا والثورة املعلوماتية بدأت وهي على أشدها اليوم وال يبد
إن علينا كمدرسني ومهندسني أن نستعمل ما تقدمه هذه الثورة لتهيئة املهندس أفضل مـا  . ومنها التعليم اهلندسي

نستشرف ما تشري له هذه الثورة من صورة للمستقبل الواقعي لعمل املهنـدس يف   ويف الوقت نفسه علينا أن. ميكن
املستقبل وعلينا أن يئ قدر إمكاننا لطلبتنا ما جيعلهم مهندسني ناجحني يف تلك الظروف الـيت تنتظـرهم حمليـا    

  .وعامليأ
  

  
  
  
  



  مستخدمي اإلنترنيت يف العامل) 1(الشكل 

  

عدد 
مستخدمي 
 اإلنترنيت

)ونملي(  

من % 
سكان 
 العامل

تقدير 
عام 
2004 

)مليون(  

عدد 
السكان 

)مليون(  

الدخل 
القومي 

)بليون(  

النسبة من 
اإلقتصاد 
 العاملي

نسبة 
مستخدمي 
األنترنيت 
لعدد 
 السكان

نصيب 
الفرد من 
 الدخل

   %56.6     508 280 %35.8 287.5 اإلنكليزية

   %8.8     5822 680 %64.2 516.7 غري اإلنكليزية

 19.7$ %36.4 %4.2 1517$ 77 41 %3.8 28.0 الفرنسية

 26.8$ %52.9 %5.8 2679$ 100 62 %7.3 52.9 األملانية

 20.1$ %39.2 %3.6 1251$ 62 30 %3.3 24.3 اإليطالية 

 8.4$ %14.0 %3.6 1487$ 176 32 %3.5 25.7 الربتغالية

 4.9$ %10.5 %1.8 822$ 167 23 %2.5 18.5 الروسية

 27.9$ %74.1 %1.3 550$ 19.7 16 %2.0 14.6 اإلسكندنافية

 7.1$ %18.7 %8.9 2500$ 350 70 %9.0 65.6 اإلسبانية

 6.4$ %8.6   431$ 67.4 7   5.8 التركية

جمموع اللغات 

اإلوربية عدا 

 اإلنكليزية

276.0 37.9% 328 1,218 $12,968 31.3% 

21.3% 

  

 4.2$ %3.5 %1.6 678$ 300 12 %1.4 10.5 العربية

 7.2$ %11.7 %13.0 6328$ 874 170 %14.1 102.6 الصينية

   %5.3   84$ 64     3.4 الفارسية

 21.0$ %73   132$ 5.2 2.8   3.8 العربية

 27.2$ %55.7 %8.0 3,400$ 125 88 %9.6 69.7 اليابانية



 11.4$ %38.3 2.0 887$ 78 43 %4.1 29.9 الكورية

ويةاملاال  13.6 1.9% 12 229 $258 2.0% 5.9%   

          263 %33.0 240.6 جمموع آسيا

   %11.5   41400$ 6330 940   729.2 جمموع العامل
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