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 مقدمة

شهد العالم منذ أواسط القرن الماضي تقدًما هائالً في حقل الحواسيب واإلتصاالت. وقد شممل للم  

. وال يمملاا التقممدي يبممير ثيثممف حكيكمم  فممي  ممال softwareوالبرمجيممات    hardwareالعتمما  

 ليس من المبالغ فيه وصف لل  التقدي ثالكورة المعلوماتي .اإلتجاهين. و

لقد  ان لهذه الكورة المعلوماتي   تأثير واضح علف ميتلف العلوي والصناعات ومناحي الحياة  اف  

 ومن ثينها التعليم. 

سنحاوا في هذه المحاضرة شرح ثعض جوانب تأثير هذه الكمورة المعلوماتيم  علمف التعلميم ث م ل 

عليم الهندسي ث  ل خاص محاولين تلمس اليصائص والتمأثيرات المبمتقبلي  لهمذه الكمورة عاي والت

وتأثيراتها علف التعليم في المنثق  العرثي  وما يجب علينما أن نتيمذ ممن اجمراوات وخثموات ل مي 

 يلبي التعليم الهندسي حاج  مجتمعاتنا.

 

 الثورة المعلوماتية

  الببعينات من القرن الماضي ثأنهما  انمب ثدايم  انت مار تميلت فترة اليمبينات والبتينات وثداي

ف الجهممات العلميمم  عليهمما وقممد  ممان مممن البممديهي أن ت ممون الجامعممات أوا مممن الحواسمميب وتعممر  

استعملها وقد  انب الحواسيب في تل  الفترة ضيم  الحجوي غالي  الت اليف وتحتاج الف عمد  ممن 

ب للم  فمي نهايم  البمبعينات ثمدو اهمور الحواسميب المتيصصين إل ارة ت مييلها وصميانتها. أعقم

الماي رويمم  والتممي تثممورت ث مم ل  بيممر ثحيمم  سممهل الحصمموا عليهمما للفممر  العمما   وانيف ممب 

اسعارها وسهل استعمالها أي ا واستمر لل  حتف منتصف التبعينات. أعقب تل  الموج  العارم  

جمم  جديممدة مممن التقممدي الهائممل فممي مممن انيفمماع أسممعار الحواسمميب ال يصممي  واي يمما  قاثلياتهمما مو

شب ات الحواسيب ثظهمور اننترنيمب وتيبمر اسمتعمالها للجامعمات والمعاهمد العلميم  ثمل ول فمرا  

 اي ا. وال يلنا نعيش اليوي في أجواو التقدي في هذا المجاا. فمالا سيعقب هذه الحقب  من حقب؟

لقد وصمل عمد  مبمتيدمي اننترنيمب  ( استعماا اننترنيب في ثعض ثلدان العالم.1يبين الجدوا )

في العالم اليوي قراث  ثليون مبتيدي. فبينما تليد نبب  مبتيدمي اننترنيب في ثعض البلدان علمف 

للناطقين ثالعرثي  وهذه  %5.3 الدوا اإلس ندنافي  والمت لمين ثالعبري  فإنها ال تليد علف  07%

االويممم  وتقمممل عمممن ثلممم  المتوسمممط العمممالمي النبمممب  تقمممل عمممن مبمممتويات النممماطقين ثالفارسمممي  والم

 لمبتيدمي اننترنيب.

 

 التعليم والثورة المعلوماتية

لقد صاحب الكورة المعلوماتي  خالا العقو  البت  انخيرة تقدي واضح في التعليم ثميتلف مراحله. 

ففي حين أ خل استيداي الحواسميب فمي البمتينات والبمبعينات ممن القمرن الماضمي المف الجامعمات 

 أ وات للبح  العلمي ث م ل رئميس إ انتقمل اسمتيداي الحواسميب المف المراحمل التعليميم  الميتلفم  

الحواسميب مبمدئيًا  مأ اة حبمام رقميم  سمريع   تبمتيديقمد  مان ممن الثبيعمي أن وث  ل تدريجي. 

 و قيق  ل ن سرعان ما تثور لل  لتقوي ثيدمات متعد ة الجوانمب للتعلميم  مإ ارة التعلميم والبمرام 

التعليميمم  ث مم ل  تاثمم  أوال ثممم ثاسممتيداي المحفمملات المرئيمم  والصمموتي . وقممد أ    للمم  الممف تثممور 

ما ة الحاسوم تمدر  فمي المراحمل الجامعيم   بتدريجي في عالق  التعليم ثالحاسوم حي  أصبح

و رجماأوالً ثم انتقلب الف المراحل الكانوي  ثم اإلثتدائي . ل ن لل  لم يحدث ث  ل متباو  في  مل أ

فال تلاا مجتمعات ثأ ملها محرومم  العالم ثببب اإلختالف في النمو اإلقتصا   ثين  وا العالم.  

ممن وسممائل اإلتصمماا الببميث  والتقنيممات الحديكمم . وقمد  ممان لتمموفر وسمائل خمملن البيانممات الرقميمم  

لعمليمم  )انقممراص المدمجمم ( تممأثير  بيممر علممف ام انيمم  خمملن المعلومممات العلميمم  التممي تحتاجهمما ا



التعليمي  ث  ل  بيرومتنوع. فالصورالبا ن  والمتحر   واليرائط والمحفلات الصموتي   مل تلم  

جعلب من البرام  التعليمي  وسيل  شيق  لحفل الثالب علف التعلم . وقد تمدرجب البمرام  التعليميم  

وتباعدهم فمي  في تعقيدها وتنوعها ثحي  أصبحب تراعي اإلختالفات الفر ي  ثين الثلب  المتلقين

 اإلرتقاو ثمبتوياتهم ث  ل مبتمر مناسب ل ل فر  حبب قاثلياته.

أما ثورة اإلتصاالت التي أتب متأخرة ثعض ال يو عن ثورة الحاسموم فقمد ت املمب تمدريجيًا مم  

تقنيات الحاسوم لت  ل منعثفًا مهًما في خدم  التعليم عمن طريما الوصموا المف المعلوممات التمي 

وفي الوقب الذ  ثدأ اإلعتما  علف  والمدر  علف حد سواو من خالا اننترنيب.يحتاجها الثالب 

 بالمدمج   مصدر للمعلومات الهائل  التي يحتاجها الثالمب والممدر  ثاإلنحبمار إ حلم صانقرا

 محلها المعلومات المتوفرة علف ال ب   العالمي  

 

 التعليم في العالم العربي

العرثي تثوًرا ال ثأ  ثه خالا نصف القمرن الماضمي المذ  صماحب شهد التعليم العالي في العالم 

الكورة المعلوماتي . اال أن تعكر خثط التنمي  في معظم انقثمار العرثيم   مان لمه انع اسمات سملبي  

علف مبميرة التعلميم ث م ل عماي.  مما أن مالحقم  التحمدي  فمي أسماليب ومنماه  وخثمط التعلميم لمم 

  وال هممي اسممتجاثب لحاجممات المجتمعممات العرثيمم  مممن ال فمماوات. توا ممب سممرعات التيييممر العالميمم

ويعممو  للمم  ث مم ل عمماي الممف ضممعف التيثمميط للتنميمم  الب ممري  وسمموو تنفيممذ اليثممط ان وجممدت. 

 وليرع النظر الف حجم المهم  الملقاة علف قثاع التعليم العرثي نذ ر ما يأتي: 

 مليون 53العالم العرثي حوالي في  35-11أعمارهم ثين ال بام الذين تتراوح عد  يبلغ  •

مليممون ال يممدخلون  31أن  ماليممين ا   0( حمموالي %37عممد  مممن يممدخل الجامعمم  مممنهم ) •

 الجامع 

هو ييا ة أعدا  الثلب  واإلرتقاو يواجه قثاع التعليم العالي في العالم العرثي أ بر تحد  لذل  فإن 

ي اإلم انيممات اإلقتصمما ي  وعممدي   فممي ضمموو ال ممح فممالتعلمميم ثممما يناسممب الحيمماة العصممريثمبممتو  

 احتالا التعليم العالي أولوي  متقدم  في خثط التنمي  ث  ل عاي.

 

 الثورة المعلوماتية والتعليم الهندسي

علممف  ماضممي  والممذ  اسممتوجبمممالا شممهد العممالم مممن تقممدي تقنممي خممالا العقممو  الممكالث أو انرثمم  ال

معمممه ممممن ناحيممم  االصممميان  واإل امممم  أو  المهنمممد  أن يتمممأقلم معمممه فيحبمممن اسمممتعماله أو يتعاممممل

 اإلستعماا؟ أ ناه ثعً ا من هذه التقنيات:

 التقنيات الرقمي : أجهلة القيا  إ الباعات ... •

 التقنيات الحاسوثي : الحاسبات ال بيرة إ المن دي  إ المحمول  •

 تقنيات انتصاالت: التل س إ الفا س إ اجاث  التلفون آليا •

  ADSLماا التلفون إ تقنيات اننترنيب: استع •

 تقنيات الهاتف: خلن المعلوماتإ الهاتف المحموا إ التقنيات الصوتي  •

 تقنيات الصور: ال اميرا الرقمي  إ الهاتف متعد  اليراع •

 التقنيات المنللي : انتمت  في انجهلة المنللي  إ أجهلة انمان •

  م عن ثعدالتقنيات الصناعي : التح م المر ل إ الحواسيب المويع إ التح •

 ميتلف اآلالت تقنيات النقل: انتمت  في البيارات إ الموا  الحديك  في تر يب •

 تقنيات الصناعات الكقيل : اإلل تروني  والمي اني ي  وال يمياوي   •

 تقنيات الثاق : النووي  والحراري  والمائي  وال مبي  •

 تقنيات اإلن اوات: موا  البناو إ والعمارات العالي  إ والبدو  •

 



وليرع اعثاو ف رة عن ما مر من تجديد في ثرمج  الحاسموم خمالا الجيمل الماضمي أ  خمالا 

)  مل  المهنمد  أن يمتعلمثعمض العقو  الكالث أو انرث  المنصرم  ندرج أ ناه ثعض ما  ان علف 

 :أو ثعض مما يأتي( 

 لي  فورتران  •

 لي  الما ن  والتجمي  •

 ليات ثيبي  وم تقاتها •

 135لوتس اوا :معالج  الجدأنظم   •

 فو ببروإ  4إ  3قواعد البيانات    ثي  •

  MSDOSنظاي الت ييل  •

 orcad , autocadثرام  الرسم  •

 أنظم  ت ييل ويندويإ ما نتوش  •

 wordperfect, wordمعالج  النصوص  •

 معالج  الجداوا ا بل •

  بسأقواعد البيانات  •

 ثرام  العرع ثورثوينب •

 ا ببلوررنيتب يب إ ثرام  اننترنيب  •

 ال ب ات •

  Exsys , Jessاننظم  اليبيرة  •

 ماتالمإ ماث ا إ ماثماتي ا •

 الم فيو •

 أخر ثرام  عديدة متنوع   •

)تقنيممات ومممن للمم  يم ننمما تصممورما علممف المهنممد  المتيممرج اليمموي أن يممتعلم مممن أنظممم  جديممدة 

لغ والتممي سممتبالقا ممم  رثمم  عقممو  انكالث أو الممخممالا فتممرة عملممه القا ممم  أ  خممالا وثرمجيممات( 

 أضعاف ما سبا ل ره ثببب الليا ة ال بيرة في سرع  التقدي العلمي.

 انرثع  المنصرم : عقو الخالا  أما طالب الهندس  فقد تيير ما توفر له من وسائل حبام

 (slideruleالمبثرة الحاسب  )  •

 ( calculatorانل  الحاسب  الببيث  )  •

 (Programmable calculatorانل  الحاسب  المبرمج ) •

 (Pocket computer (الحاسوم المببط   •

 (Laptopالحاسوم المحموا ) •

 (PCالحاسوم ال يصي ) •

 (..Matlab, mathmaticaالبرام  المباعدة ) •

 (..Labview, sumulinkالبرام  الجاهلة )  •

 

ولقد  ان التثور في أقباي الهندس  الميتلف  نوعيًا ممن جهم  ييما ة التيصصمات و ميًما ممن جهم   

 مي  المعلومات التي علف الثالب أن يتعلمها. في ما يأتي ثعً ا من هذه التيصصمات التمي ييا ة 

 اي ا  تنوعها في خالا العقو  انرث  المنصرم :

  انتا فرًعا واحدًا الهندس  ال هرثائي  والمي اني ي  •

 الثرقإ الر إ اإلن اوات إ البيئ ثريت تيصصات :الهندس  المدني :  •

 اإل ارة الهندسي  إ ا ارة اإلنتاج الهندس  الصناعي : •

 الهندس  ال هرثائي : اإلل تروني  إ اإلتصاالتإ القو   •

 هندس  المي اترون س •

 هندس  الحاسوم :هندس  البرمجيات •



 الهندس  الحياتي : هندس  الجينات إ الهندس  الثبي  •

 

ثتين أجريتا وليرع اعثاو ف رة عن ا خاا التقنيات الحديك  في التعليم الهندسي نعرع تجر

ثإ خماا اسمتعماا البريمد  1111يم . انولمف  انمب عماي نلثلب   لي  الهندس  فمي الجامعم  انر 

قبمم  -التحلميالت الهندسمي  ثمبمتو  البمن  الكالكم   ثمما ة تقمديم وامائف الثلبم انل تروني في 

 التمي صما فها الثلبم  الصمعوثات جمو  ثعمضوقمد خلصمب التجرثم  المف و الهندس  ال هرثائيم 

 :منها

  صعوث  ا خاا الرموي الرياضي  الف معال  النصوص - 

  اإلي حاي علف انجهلة التي ترتبط ثاإلنترنيب - 

عممدي وجمممو  شممميص محممد  يبممماعد فمممي استفبمممارات الثلبمم  عنمممدما تعترضمممهم ثعمممض  - 

  الصعوثات

 ثاسمتيداي موقم  ال ترونمي فمي تعلميم ثعمض 3774/3773أما التجرث  الكانيم  فقمد  انمب عماي 

الممموا  وقممد أجممر  اسممتبيان فممي نهايتممه عممن را  الثلبمم  فممي أف ممل ممما يحتمماجون فممي الموقمم  

 ( نتائ  هذا اإلستبيان:3اإلل تروني. يبين ال  ل )

 

 تأثيرات الثورة المعلوماتية في الصناعة وحقول العمل

لميم لقمد شمهدت الصمناع  وحقموا عممل المهندسمين ثمورة تقنيم   بيمرة ال تقمل عمما شمهده قثماع التع

الهندسي ان لم ت ن تفوقه. وحي  أن المهند  يعد في  ليات الهندس  ل ي يعممل فمي حقموا العممل 

الهندسي الميتلف  ) من صناع  وان اوات وخدمات( لذل  وجب ييا ة اإلتصاا ثين حقموا العممل 

حو وحقل التعليم الهندسي. وقمد م نمب الكمورة المعلوماتيم  ممن ييما ة همذا التواصمل ان اسمتيل ثمالن

 المناسب.

 

 المعلوماتية ومهارات التعليم الهندسي

يت اثه التعليم الهندسي م  التعليم ث  ل عاي في  كير من انمور ل نه ينفر  أحيانًما ثيصوصميات. 

وسنتثرق هنا الف ثعض انمور لات العالق  ثمالتعليم الهندسمي والتمي قمد ي مترب فمي ثع مها مم  

 التعليم ث  ل عاي.

 

 مية المهاراتالمعلوماتية وتن

المعلوماتيمم  يم ممن أن تنمممي المهممارات مممن خممالا تببمميط المبممائل والتممدرج فممي التعلمميم ثيثمموات 

 مراعماة الفمروق الفر يم تدريبي  مببث  تؤ   الف اإلرتقاو ثالمهارة ث  ل متبلبل ومتمراثط مم  

 ما يم ن  ل شياص وا بام الفر  المهارة ثالتعويض عما ينقصه وثاستيالا أمكل لوقته وجهده.

متعاونم  ومت املم  فمي  كيمر  العممل  مجموعماتتنممي وثين انفرا  التعاون للمعلوماتي  أن ت ج  

حاسموم والم اري  والتجارم والتقارير وغيرها.  ما أن ثمرام  ال حل المبائلمن انمور ومنها 

ظم وتمكيمممل المممنالمحا ممماة الجممماهلة همممي عواممممل مبممماعدة فعالممم  فمممي التعلممميم الهندسمممي فبمممرام  

simulation programs    وتببيثها وفهم م وناتهما والتمراثط  لمبائل المعقدةاحل فعال  لوسيل

وهمي تبماعد علمف  التعاممل مم  اننظمم  ثمدا الم ونمات الجلئيم ثينها.  وهي تدرم الثالمب علمف 

فممي الحبمماثات ف اآللمم  ل مممن ثعممض المهممارات حممين يممتم اإلعتممما  علمملممالتف يممر اإلثت ممار  ل نهمما تق

 ببيث .ال

 

 المعلوماتية واتخاذ القرارات

ان توفير البيانات الاليم  يباعد في ت وين صورة أوضح ليرع اتيمال القمرارات. وت ما  ت مون 

معتممدة علمف اليبمرة الترا ميم  التمي ي تبمبها صماحب القمرار والفنيم   كير من القمرارت اإل اريم  

وماتيم  ثتجميعهما البيانمات ث م ل  بيمر والتدريب المذ  تلقماه ث م ل نظمامي أو غيمر نظمامي. فالمعل



القمرار  هتباعد في ت وين صورة لمتيذ القرار تبهل عليه مهمته. وتقوي ثعض البرمجيات ثتوجيم

وجهممم  معينممم  ثاإلسمممتنا  المممف البيانمممات واليواريميمممات المدخلممم  اليهممما وقمممد تت ممممن ثعمممض تلممم  

رمجيات تعتمد علف ثيئم  ممن البرمجيات ثعً ا من طرائا الذ او اإلصثناعي. ل ن ثعض تل  الب

قاي ثتصميمها وثذل  تتيذ قرارات صالح  لبيئ  معين  وقد ت ون غير صالح  لبيئم  أخمر  وعلمف 

لل  فإن اتيال القرارت ثاإلعتما  علف مكل تل  البرمجيات يؤ   الف قرارت قد ت ون خاطئ  في 

مممن ثممم تيتلممف ثعممض جوانبهمما وخاصمم  أن تلمم  القممرارت تعتمممد علممف عنصممر ث ممر  وسمملو ي و

ثاختالف البيئ  . وعلف لل  فإن اعا ة تيذيتها ثالبيانات التي تمكل المجتم  الذ  تثبا فيه أمر في 

غاي  انهمي . وقد يحتاج متيذ القرار سواو  ان ا اريًا أو مهندًسا المف ثيانمات جديمدة ممكلم  لبيئتمه 

 ل ي ت ون قرارته المبتندة الف اآلل  صائب .

 

 لتقييمالمعلوماتية وا

ومن الجوانب التي  خلب فيها المعلوماتي  ث  ل  بير ثرام  لتقييم انفرا  لمهنم  معينم  أو  رجم  

وايفي  و ذل  تقييم انشياو ث  ل عاي  تقييم سالم  مبنف أو تقييم صالحي  جهاي. ومن لل  تقييم 

البرمجيمات ث م ل   أمور تتعلا ثالتعليم واعثاو عالمات النجاح وشمها ات المهمارة . وتعتممد همذه

عاي علف اإلحصاو والدواا اإلحصائي  اضماف  المف خبمرات شيصمي  فمي تصمميم ان اة التقييميم . 

وثالرغم من التقمدي ال بيمر الحاصمل واليبمرات المترا مم  فمي همذا المجماا اال أن للم  يحتماج المف 

ق  لها ثالموضموع وقمد تدخل ومراقب  ممن يقوي ثعملي  التقييم لئال تدخل في العملي  عوامل ال عال

 ت ون خثأً أصيالً في البرمجيات المبتعمل  أو العوامل التي أخذت ثعين اإلعتبار عند تصميمها. 

هناب حاج  في الجامعات العرثي  التي تعتممد آليمات حديكم  فمي عمليم  التقيميم أن ي مون لمديها قبمم 

أن تقيميم عممل المؤسبم   خاص للدراسات وانثحاث ل ي تمتم عمليمات التقيميم ث م ل صمحيح.  مما

ن ومتاثع  عملهم وتقييم  فاوة ما تعلمموه واليريج مالتعليمي    ل يحتاج الف رصد للميرجات وه

 أثناو  راستهم ثاإلرتباط م  عملهم الهندسي ثعد التيرج .

 

 التعليم عن بعد

حقالً جديدًا  لقد هيأت الكورة المعلوماتي  وسائل وتقنيات متعد ة ساعدت في تثور التعليم وأثريت

في التعليم غير التقليد  ولل  ثن وو التعليم عن ثعد. فقمد تثمور همذا النموع ممن التعلميم اثتمداًو ممن 

التعلم ثالمراسل  ثم استعماا ال رائط المبجل  صوتيًا وصوريًا ثم انقراص المدمجم  فاإلنترنيمب. 

 يأتي :البنوات اليمب  ع ر الماضي   ما تثور التعليم عن ثعد خالا لقد 

 مرة 1777ت اعف عد  الثلب   •

 مرة 1777ت اعف عد  ال ورسات  •

 مرة 1777ت اعفب سرع  نقل البيانات  •

 اهور ال ب   العالمي  •

 ال تلاا الوسيل  اليالب  هي النص الم توم •

 وقب فتح الحاسوم وارساا البريد انل تروني ال يلاا طويالً  •

 المرغوم واإلعالنات ال ب   العالمي  مهد ة ثالفيروسات والبريد غير •

 في ميتلف أنحاو العالم 377777عد  ال ورسات اليوي ا كر من  •

وقلما تجد اليوي جامع  من الجامعات المتقدم  اال وقمد ثاشمرت ثإ خماا التعلميم عمن ثعمد ث م ل ممن 

انش اا في خثثها. وعلف سمبيل المكماا عرضمب جامعم  اي آ  تمي انمري يم  مئمات ال ورسمات 

 شب   اننترنيب وهي مجاني . علف موقعها علف

 

ان التعليم عن ثعد في توس   بير وسي ون له شأن  بير فمي مبمتقبل التعلميم فالثلبم  المذين لمم تمتح 

لهم الفرص  لإلنيراط في التعليم التقليد  يجدون في التعليم عن ثعد ثديالً مناسمبًا قمد ال يقمل  فماوة 

يمتل  مرون  ال توجد فمي التعلميم التقليمد  حيم  يم من عن التعليم التقليد .  ما أن التعليم عن ثعد 



اإلتصماا المباشمر  أمماي ماو.  ثمأ  م مانأو ما ي ماو ولمتعلم لوفا ما يتوفر  ثأ  وقبأن يتم التعلم 

يحماوا التعلميم عمن ثعمد التعمويض عنمه ثوسمائل أخمر . فم  المدر  المتوفر في التعلميم التقليمد  

علوممات العالميم  تموفر ثمدائل تعموع ثعمض مما يفقمد فمي همذا فوسائل اإلتصاا الحديكم  وشمب   الم

 النمط من التعليم ثالمقارن  م  التعليم التقليد . 

ان التفاعليمم  فممي التعامممل ممم  ال ممب   العالميمم  قممد م نممب مممن التيلممب علممف  كيممر مممن العقبممات التممي 

علف اإلجاثم  سمهالً حبنب من التعليم عند ثعد. فالبريد اإلل تروني جعل توجيه انسئل  والحصوا 

ثين المتعلم والممدر . ومجموعمات المناق م  والتحماور جعمل للم  مم نًما ثمين انقمران فيمما ثيمنهم 

وثينهم وثين مدرسهم في أوقات معين .  ما سهل من عمل مؤتمرات عبر ال مب   وجلبمات عممل. 

 وتوفر سرعات اإلتصاا العالي  ام انيات إلجراو لل  ثالصوت والصورة .

 

ن التعليم عن ثعد ال ييلو من م ار ينبيي ل رها. فالثالب يحتاج الف تأقلم م  هذا النوع من اال أ

التعليم ننه سي ون حًرا في ثعض الجوانب  إستيالا الوقب انمكل وقد ييثئ في لل  وقد ت ون 

المبمماعدة الفنيمم  محممدو ة وثثيئمم  مممما يممؤخر عمليمم  الممتعلم  ممما أن هنمماب جوانممب نفبممي  قممد تعمممل 

 حمماجل ثممين الثالممب والمممدر  نظممًرا لل ممعور ثالبعممد الجيرافممي.  ممما أن المعلومممات المتداولمم  قممد 

ت ون حباس  فوجو ها في ثيئ  ال ب   العالمي  يفرع اجراوات أمني  خاص  لتداولها وقد تيترق 

أحيانًمما. وقممد ي مم ل اعتممما  الثالممب علممف نفبممه ثدرجمم  أ بممر صممعوثات ان لممم تمموفر لهمما الظممروف 

اسممب  قممد تعيمما عمليمم  الممتعلم. وقممد يتحمممل الثالممب ت مماليف اضممافي  تناسممب عمليمم  الممتعلم هممذه المن

 ت مماليف الثباعمم . وقممد يتممأخر وقتًمما طممويالً ثبممبب تممأخر اجاثمم  أسممئل  ثبمميث  تتعلمما ثاسممتعماا 

 البرمجيات أو غيرها. 

 

 الثورة المعلوماتية ومستقبل التعليم

 فلسفة التعليم:

. وقمد لممارسةة المهنةة لةول العمةربتند في الباثا الف أن همدف التعلميم همو  انب فلبف  التعليم ت

 التعلةيم أثنةاا العمةلحاليما: ضمرورة  بتييرت هذه الفلبف  ثببب الكورة المعلوماتي  ثحي  أصبح

من خالا  ورات ثين فترة وأخر . ل ن هذا لن ي في في المبتقبل حيم  سمي ون ممن ال مرور  

. فمالكورة المعلوماتيم  ممن المفتمرع أن الةتعلم مةا العمةلثاسمتمرار أ   أن ي ون التعليم هو العمل

تباعد التعليم في عبور هذه المرحل  لتهيمئ الممتعلم ل مي يوا مب التثمور المبمتقبلي المتوقم  أثنماو 

 عمله. ومن انمور الواجب توافرها في التعليم المبتقبلي ما يأتي:

تفاعمل أ بر في العملي  التعليمي  أ  وجمو   ومن ثم ي ون للثالب  ور التحاور ثدا التلقي •

 أ بر ثين الثالب والمدر 

من  تب ومجالت ورقي  الف مصا ر ال تروني  ث  ل أقمراص  ييا ة في مصا ر المعرف  •

 مدمج  أو صفحات انترنيب أو م تبات ال تروني  أو  تب ال تروني  وغيرها

علم لاتي وتحاور وثرام  تعليميم  من تعلم تقليد  ومن ت نوعيات متعد ة من وسائل التعلم •

 ومؤتمرات وثريد ال تروني وغيرها

عن طريا توفر معلومات  قيق  وحديك  مم  تموفر ثمرام  تبمتنت  ممن  ا ارة أف ل للتعليم •

 البيانات المعلومات ومدلوالتها وما ينبيي أن يلحقها من اجراوات ثثرائا ل ي 

يري  ومعرف  ما يللي من تييير في عن طريا متاثع  ال احبا  أسرع ثميرجات التعليم •

 المناه  ومحتويات التعليم واتيال اليثوات الاليم  للتييير ثبرع 

فمور  اثحي  يثل  المتعلم علف المعلومات التي يحتاجه سرع  أ بر في تحدي  المعلومات •

ا الباثق  التي  انب تبتيرق النظريات سمنوات ائصدورها أو تحديكها ثالمقارن  م  الثر

 حتف تأخذ م انها في ال تب والمثبوعات انخر  طويل 

ثحيمم  يثلمم  علممف المعلومممات لات العالقمم  وعلممف أحممدث الوسممائل  اعممدا  أف ممل للمممدر  •

 ا من طرائا تعليمه ث  ل يناسب طلبتهالتعليمي  ويراقب تقدي طلبته ث  ل أف ل ويعد  



اتي ويعممدا مممن أسمملوم م تقدمممه الممذثحيمم  يبممتثي  المممتعلم أن يقممي   ام انيممات التقيمميم الممذاتي •

 تعلمه وما تعلم من معلومات وما ينقصه من مهارات

 مما تقدي يتبين أن القواعد المهم  في التعليم الجيد تبتند الف ما يأتي

 جي  التواصل ثين الثلب  وانساتذةت  

  ت وين عالق  تعاوني  ثين الثلب 

  استعماا وسائل تعليمي   فووة 

   عمل تيذي  ع بي  فوري 

  يد علف أهمي  الوقب ثالنبب  للمهم التأ  

  نقل توقعات عالي  للمتعلم 

  احتراي التباين في المواهب وطرائا التعلم 

 

 دور األستاذ الجامعي

ن ممرته النيويممورب تممايمل فممي ففممي مقمماا  بممم  لممه مممن ثعيممدي  ثاإلم ممان أن أصممبح انسممتال الجيممد ان 

م طلب  ث  ل خصوصي في احد  لهند تعل  س  لي  ان ليلي  في اعن مدر   أعثب مكاالً  6/1/3773

الواليات انمري ي  عن طريا اننترنيب وثأجور منيف   ثالنبب  ل جمور البمائدة فمي الواليمات 

علممف التنممافس ويممدخل  االمتحممدة مممما يجعممل تجممارة التعلمميم تممدخل نثمماق العولممم  مممن أوسمم  أثواثهمم

 المبتو  العالمي حيل التثبيا.

 

 مستقبل التعليم عن بعد

يبدو ثأن التعليم عن ثعد قد  خل التقنيات الحدي  من أوس  أثواثها وهو سينمو ث م ل هائمل وفيمما 

 يأتي ثعً ا مما يتوق  أن يميل المبتقبل القريب لهذا الحقل:

ثحيمم  تت ممون  الممف حجمموي ومؤسبممات ضمميم فممي الجامعممات  ةمممن أقبمماي صممييراننتقمماا  •

 التعليم عن ثعد جديدة هي صناع  صناع 

لتلم   الجمدو  اإلقتصما ي التمي تعتممد التعلميم عمن ثعمد اسمتمراري  الم ماري   م في تحتس  •

 ليات البوق اإلقتصا ي الم اري  وتي   آل

لمذل  فمإن تمداخلها مم   فمي صمناعاتهاطائلم  شمر ات الهواتمف النقالم  مبمالغ لقد استكمرت  •

 صناع  التعليم عن ثعد سي ون  بيًرا

لممدرو  ان تقنيممات معالجمم  الليممات الثبيعيمم  صمموتيًا قممد قثعممب شمموًطا  بيممًرا وسممي ون ل •

والصمور شمأن  تقنيات فهم وتر يب انصواتثاستيداي  المحتوي  علف الصوت والصورة

  بير في التعليم عن ثعد

ان التقنيات الحديك  وتثويرها يتم ثالدرج  انسا  في اليمرم. فمي الوقمب المذ  ال تملاا  •

المليمد ممن النامي  تحاوا اللحماق ثنقمل الت نولوجيما  ون جمدو  وهمذا سميؤ   المف  الدوا

 الهيمن  الكقافي  اليرثي 

لممذل  فممإن الممتعلم  مممن يحتاجممه فممي  ممل م ممانالممف يصممل يم ممن أن انتمماج انسممتال حيمم  أن  •

 والتعليم سي ون معولًما.

 

 الكتاب األلكترونيمستقبل 

مبيعمات ال تمام  3773عماي ويتوقم  أن تبلمغ  ن ترونميأوا قمار  لل تمام ا 3777عاي لقد صن  

 3717عمماي الممذ  ينتممه ثمماون واحممد فممي  ال تممام انل ترونمميوقممد يتبمم   انل ترونممي ثليممون  والر

. هذا المبتقبل ي ير الف تحوا واضمح فمي اإلعتمما  علمف ال تمام اإلل ترونمي المذ  مليون عنوان

ت امممل وايفتممي اإلتصمماا والمعلومممات ممم  رثممما سي ممبه لحممد ثعيممد ال تممام الممورقي. وسمميالح  

 . االحالي الف  تام ال تروني تدريجيً ثع هما ثحي  يتحوا الهاتف اليلو  



وللم  نن مما  الثباع  حبب الثلبأما مبتقبل الثباع  فبيتحوا من طباع  ال تام التقليد  الف 

راجم  ثحيم  أن يحتاجه الممرو ل مي يقمرأه ويحمتف  ثمه سمي ون مجموًعما ممن عمد  ممن ال تمب والم

الثالممب ال ي فيممه اإلعتممما  علممف  تممام مقممرر واحممد وال حتممف مجموعمم  مراجمم  يرجمم  اليهمما ثممل 

ثمين فصموا ممن  تمب متفرقم  وأثحماث ممن  مجموعم  متنوعم تحمو  حقيبم   راسمي  سيحتاج الف 

 وريات وصفحات من اننترنيب وغيرها. والا ما أرا  الحصوا علف لل  مثبوًعما علمف المورق 

 .ثلبالطباع  ال تام عند أ كر اقتصا يًا أن يثلب فبي ون 

 

 المختبرات عبر األنترنيت

يتوفر اليوي ثعض الميتبرات المرتبث  عبر اإلنترنيب ثحيم  يبمتثي  الثالمب أن يراقمب تجرثم  

تجر  فعليًما فمي ميتبمر مما عمن ثعمد ممن خمالا  ماميرات مراقبم  ويبمتثي  التمدخل لتيييمر ثعمض 

يتم لل  علف اليالب في اجراو تجارم علف انجهلة المعقدة أو الكمين  التي العوامل أو المديات. و

محا ماة ال تتوفر غالبًا فمي الميتبمرات العا يم .  مما أن اإلرتبماط مم  أجهملة الحاسموم و أجهملة ال

أممًرا البيانات الصناعي  توفر معلومات وحلوا جيدة ل كير من المبائل الهندسي .  لقد أصبح توفر 

وفرة في اجراو التجارم والحصوا علف نتائ  قريب  من النتائ  المصنعي  الفعلي   ما أن مباعدًا 

 يباهم في تحليل النتائ  الميتبري  والحصوا علف مفاهيم عملي  لنتائجها. البرمجيات المباعدة

 

 الثورة المعلوماتية  تحديات

البمماثق  ثهممذه الحممدة ي ممهد الجيممل الحممالي وانجيمماا القا ممم  تحممديات لممم ت ممهدها انجيمماا  •

تفمموق أقمرانهم قبممل جيمل مممن  الصميار ي بممرون ثيبمرة واسممع  فمي الحاسموموالوضموح. ف

المملمن. وهممذه اليبممرات والتممي تنمممو ثاي يمما  ممم  أفممالي الييمماا العلمممي وانلعممام المعقممدة 

وغيرهمما تجعممل التحممد   بيممًرا أممماي المممدار  والجامعممات حيمم  عليهمما أن توا ممب فممي 

اتها ووسائلها التعليم  هذا التقدي الذ  اعتما  عليمه الثفمل أثنماو تعلممه محاضراتها وميتبر

وسنيه انولف. وحي  أن الجامعات يقوي علف التدريس فيها من تتجاوي أعمارهم الصيار 

ثفارق عمر  قد يبلغ جيالً أو ثعض جيل فإن هذا ي  ل تحديًا ثاليًا للنظم الجامعي  للحماق 

يجمب تمدارب تييير في التقنيات والوسمائل التعليميم . ولمذل   ثما يحتاجه الجيل الالحا من

وان أ  تل مؤ فمي سمرع  التحمرب همذا تمنع س علمف التقمدي  الوض  في الجامعمات ثبمرع 

العلمي وعلف مبتو  المعرف  فمي تلم  المؤسبم  التعليميم  أو الجامعم . ان اإلسمتكمار فمي 

لممذل  يتوجمب تمموفير اإلم انممات ال فماوات الب ممري  همو أف ممل اسمتكمار مبممتقبلي ن  ثلمد. 

الماليمم  أوالً علممف مبممتو  المممدار  ثممم الجامعممات للنهمموع ثممالتعليم ثممما يالئممم الكممورة 

المعلوماتي  التي تجتاح العالم  له. ومن جه  أخر  فإن التقنيمات الحديكم  تمدخل الصمناع  

ف تيلمف والتثبيا الفعلي ثبرع  تفوق  خولها فمي منماه  التعلميم الهندسمي ممما يمؤ   الم

واضح فيمما يتعلممه الثالمب قبمل تيرجمه ثمم مفاجأتمه ثمما لمم يألفمه ثعمد تيرجمه فمي الحيماة 

ثحي  أن الجامعات التمي تيمرج  صعوثات التنبؤ التقني والتيثيطالعملي . ويليد من لل  

الثالب ثعد عد  من البنوات تجد نفبها قد خرجب طالبًا يعرف ما عفا عليه اللمن ان لم 

 م اني  ال فووة للتييير والتحدي  ثما يتالئم والتييرات التقني  المتالحق .ي ن لديها اإل

مممن تممدريجيًا الكقممل مممن جهمم  أخممر  فممإن الكممورة المعلوماتيمم  تممؤ   الممف تحويممل مر ممل   •

 أعممدا  الثلبمم ال بيممرة المتوقعمم  فممي ليمما ة يصمماحب للمم  الفيممما  المممدر  الممف الثالممب

حاجمم  الممف ع تممذليل هممذه الصممعوثات هنمماب وليممر.  ضمميام  الممما ة المثلمموم تعلمهمماو

للمدر  لتيفيف العبو العلمي عنمه وتحويلمه المف عمبو يقموي ثمه المبماعدون.  مباعدين

ممكالً التمي علمف المدرسمين اإلجاثم  عليهما تحتماج   يام  عد  رسائل البريد انل ترونميف

ل ي  انفبهم اإلستفا ة من مناق ات الثلب الف وقب وجهد  بيرين. وفي الوقب نفبه يم ن 

يرشمد ثع مهم ثعً ما المف نقماط ال ممعف التمي يالقونهما. ويتوقم  أن ي مون ثإم مان الثلبمم  

وتمداولها والمناق م  فيمما  تبمجيل محاضمرة انسمتالمكمل ام انيم   وسمائل اضمافي استيداي 



م تب  مبائل ت اف من ومن خالا ت وين  جلبات محاورة خاص ثينهم حولها من خالا 

جهمم  ق متها فيمما ثيمنهم ويحتماج للم  المف اومن رع م ماري  الثلبم عموممن خمالا  الثلبم 

اعمما ة اسممتعماا الحديكمم  المبمماعدة للممتعلم و مر ليمم  فممي الجامعمم  ليممرع توحيممد الوسممائل

 التقيمميموالصمميان  والتحممدي   مكممل  خممدمات ممما ثعممد التثبيمماوتقممديم  الوسممائل التعليميمم 

فالوسائل التعليم  الحديك   الي  للبرمجياتلت اليف العواإلستيداي ال فوو للبرمجيات نظًرا ل

قلمم  اإلقبمماا علممف الم تبمم  التقليديمم  مقاثممل تمكممل صممناع  جديممدة ينبيممي حبممن ا ارتهمما.. ان 

ي ير الف التحوا في مهاي القائمين علمف شمؤون الم تبمات الجامعيم  وضمرورة  اننترنيب

 هذا التحوااعا ة تأهيل  وا رهم ل ي يوا بوا 

 

 المعلوماتية. متطلبات الثورة

تحدث  ما توقعها العلمماو والمتيصصمون فمي تقنيم  المعلوممات فمي  نلالقا م  الكورة المعلوماتي  

 تحدث ثدا لل  في المفاهيمل نها سالت نولوجيا: المعدات والتقنيات والبرمجيات والبرع  

نات ) جمم  وخملن لقد ر لت الكورة المعلومايت  خالا اليمبين سن  انخيرة علف التقني  في البيا

 ونقل وتحليل وتمكيل( ل نها في المبتقبل سوف تتر ل علف معنف البيانات والهدف منها

ان مهم  التعليم العالي التقليدي  تتعلا ثجم  وخلن ونقمل وتحليمل وتمكيمل المعلوممات وهمي مهمم  

االمهنيمم  تقنيمم  المعلومممات التممي سممتيير اقتصمما يات التعلمميم العممالي والبحمم  العلمممي والعالقممات 

 وال يصي  فيه

 

التعلمميم اإلل ترونممي سمميجعل المجتممم  مجتمعًمما استفبمماريًا حيمم  سمميليد مممن التفاعممل ثممين الثالممب 

والمدر  وثذل  يليد من أهميم  الثالمب فمي العمليم  التعليميم  ويليمد ممن  ميم  وطريقم  المعرفم  

 لثالب علف عاتا المدر التي يتلقاها الثالب مما ي   مهم  ا ارة عملي  ايصاا المعرف  الف ا

 

 الجامعة اتواجب

  تثوير المدر  ل ي يوا ب العملي  التعليمي  ومبتجداتها وتوفير مبتللمات ييا ة تفاعمل

 الثلب  م  العملي  التعليمي  ث  لها الجديد ثما يجعلها مرن  ومتفاعل  ومت امل 

  ان وفي ا  وقبالمرون : ثأن يبتثي  الثالب أن يحصل علف الما ة العلمي  في أ  م  

  ييا ة توفر المدر  ورؤساو المجموعات 

   التفاعليممم : ممممن خمممالا البريمممد اإلل ترونمممي ومجموعمممات المناق ممم  والتفاعمممل اإلنبممماني

 ومجموعات الثلب  والمدرسين

  الت املي : الرثط ثين التعليم التقليد  واإلل تروني والملج ثينهما  

  قد ي مون لهمذا العاممل جانبمان ايجماثي وسملبي.  التأثير اإلجتماعي وتقوي  أواصر التعاون

فمن جه  فإن مرون  التعليم حبب القاثليمات الفر يم  يمؤ   المف انعلاليم  أ بمر وممن جهم  

أخر  فمإن مجموعمات العممل الم متر   والتحماور والتعماون عمن ثعمد  مل للم  يليمد ممن 

 أواصر التعاون الجمعي.

 

 زيادة كفااة التعليم

 هذه انمور: نعليم هناب جمل  أمور ينبيي عملها. مليرع ييا ة  فاوة الت

مهنيًا ل ي يوا ب تقدمه المهني ويحبمن اسمتيداي التقنيمات الحديكم  ث م ل تثوير المدر   •

 ل ي ت ون محصل  جهو ه مبتيل  أف ل ما يم ن مباعديه فوو ثاإلضاف  الف تثوير

 والتي تتثور ثاستمرار  الوسائل التقني  حدي ت •



ثين الثالب والممدر  وثمين الثالمب واإل ارة الجامعيم  وثمين  انل تروني ييا ة التواصل •

الثلب  أنفبهم وثين المدرسين فيما ثينهم وثمين الممدر  واإل ارة الجامعيم  ثاإلضماف  المف 

 التواصل اليارجي م  الجامعات انخر  والهيئات والجهات العلمي  والصناعي  الميتلف 

ممما يليممد مممن التواصممل ثممين الجامعممات العرثيمم  ومرا ممل ث شممب ات التعلمميم العرثيمم تثمموير  •

 انثحاث

التمي تقمدمها اإلست مارات وت مجي  البحم  العلممي لليما ة  فماوة رثط الجامع  ثالصمناع :  •

الممذ  يجممر  لثلبمم  الجامعممات فممي  التممدريب ميمم  و فمماوة  الجامعممات للصممناع  وييمما ة

 الصناع 

 وماتي لهائل  في المعثما يوا ب التثورات ال التعليم المبتمرتثوير  •

والتوسم  فيهما ورفم   فماوة همذه الدراسمات ممن خمالا  الدراسمات العليماييا ة تيصصمات  •

 اإلستيالا انمكل للتثورات في حقل المعلوماتي .

تقليل ال لف  ان ا يمي  قدر اإلم ان  ون المبا  ثالمبتو  العلمي ولل  من خالا تقليل   •

حتو  وييا ة حجم ال عب  ثدون تجاوي الحد انقصمف  لف  المحاضرة وييا ة استيداي الم

ونقممل العممبو مممن المممدر  الممف انخصممائي والعمممل علممف ييمما ة نبممب نجمماح الثلبمم  ممم  

النهوع ثالمبتو  العلمي في الوقب نفبه وييا ة خبرة الثلب  وييما ة مبمتو  اليمدمات 

 المقدم  للثلب  والمدر  علف حد سواو.

ومراقبم  مبمتواها العلممي و قم   مصمم  من الثلب ب انترنيصفحات التوس  في عرع   •

ثحي  يم ن أن تبتيدي للتقييم  علف ال ب   اتاختبارالمعلومات المعروض  فيها وتصميم 

 الذاتي ايً ا

ل ممي تيممدي الهممدف الم ممترب  الثرائمما الحديكمم  الثرائمما التقليديمم ثممين  الت امليمم ت ممجي    •

 ثأف ل ما يم ن

شمرائط و قواعمد ثيانماتمن  رو  وثمرام  وحلموا مبمائل و م تبات ال تروني تثوير ال  •

 فيديو

 

التقنيات المتوفرة في حقل تقني  المعومات حاليًا وما سيتوفر في المبتقبل مكل المحا ماة واننظمم  

التفاعلي  وال ب ات العصبي  والحوسب  ال وئي  وغيرها ستؤثر علف التعليم العالي والتي ثدورها 

ن الثالب والمدر  وثين مؤسبات التعليم العالي ثع ها م  البعض وعلف ستؤثر علف العالق  ثي

 طرائا اجراو البحوث العلمي  وعلف عولم  التعليم العالي

 

 التعليم الهندسيالمعلوماتية والعولمة و

 مهم  لات عالق  ثالتعليم الهندسي  ثالث م ا لم ا ل  كيرة وفيما يأتي لدوا النامي  من تعاني ا

وهذه الصعوثات تمتد من الصعوثات الماليم   ريجها لما تحتاج من مهندسينصعوثات تي  •

ممن ال وتيمري   نقمص البيانمات يمدف  المف سموو التيثميطالف التقنيم  المف الب مري   مما أن 

يحتاجه سوق العمل ويليد من البثال  في حين ال تيرج ممن تحتماجهم فعمالً. ان التيثميط 

جم  الفعليم  لبموق العممل ويجمب أن يمرتبط للم  الجامعي الصحيح يجمب أن ينبم  ممن الحا

ثالتيثيط الصمحيح المبمتند المف المعلوممات اإلحصمائي  والمبمحي  المناسمب  ولميس ثمداف  

 التقليد المحض لما يجر  في  وا أخر  في العالم.

فهي ثدا من أن تهيمئ لنفبمها ميتصمين  صعوثات مالي  إلثتعاث طلبتها للدوا الصناعي   •

المف اسممتيرا  ال فمماوات العاليم  جممدًا مممن اليمارج ث مم ل مبت ممارين  ممن مهندسمميها ت ممثر

 وخبراو ث لف تفوق طاقتها المالي  

وللم  ثعمد ان تبمذا جهمدًا  بيمًرا فمي تمأهيلهم  هجرة خيمرة خريجيهما المف المدوا الصمناعي  •

 تفقدهم نسبام عديدة ال مجاا للتفصيل فيها هنا

 



حديًا آخر يتمكل في ضرورة أن تحاف  علف حد مقبموا وفي الوقب نفبه فإن الدوا النامي  تواجه ت

 ثه هو  ما عليها أن تقوي. ان من التوافا ثين ال ها ات التي تمنحها جامعاتها وثين الوض  العالمي 

التر يل علف الفاعلي  اإلقتصا ي  للتعليم من خمالا تحبمين ا ارة العمليم  التعليميم  وحبمن تمدريب 

ال ورسات واجراو الدراسات لتقليل العبو علمف الممدر  وغيمر المدرسين واإل اريين ومصممي 

لل  من الدراسات التي ترف  من مبتويات التعليم الهندسي في جامعات الدوا النامي  ل مي توا مب 

 التقدي العالمي البري .

حتف في المدوا المتقدمم  صمناعيًا . أمما فمي المدوا الناميم   الدعم العاي للتعليم العالي في تناقصان 

ثينهما وثمين المدوا المتقدمم  فهمي تعماني ممن  التبماين اإلقتصما  فإن تأخر التعليم العالي يليمد ممن 

نقص في استعماا التقنيات الحديك  علف مبتو  مهن ث املهما وفقمر فمي جامعمات رسممي  ث املهما 

 مقاثل اإلي يا  ال بير فمي الجامعمات الياصم  المدعومم  ممن جامعمات أو  وا أجنبيم . فالجامعمات

ست ون جلًوا من منظوم  متداخلم  ي مارب فيهما الرأسمماليون المذين قمد ثمدأوا ثتحويمل التعلميم المف 

تجارة راثح  والجمعيمات العلميم  والمهنيم  والناشمرون المذين ثمدأوا ثالمدخوا فمي تجمارة واحت مار 

يًما ممن المعلومات ث  ل  بير ثاإلضاف  الف ال ر ات التي تعتبر أن المعلوماتي  هي جملًوا احت ار

منتجاتها.  ل أولئ  هم منافبون للجامعات في سوق العلم الذ  سي ون معولًما من جه  وخاضعًا 

 آلليات جديدة تيتلف عن اآلليات التي  انب معهو ة من قبل.

 

 المعلوماتية واللغة العربية

بحب نفبمها ثمل أصم  لم تعد الليات الثبيعي  وسيل  اتصاا ثين مجموعم  ممن الب مر يت لممون الليم

محتو  لكقاف  ووسيل  منحاية لثريق  في التف ير ووعاو للتنمي  ث م ل عماي. ولقمد شمهد العمالم فمي 

خيممرة ثممورة معلوماتيمم  فممي معالجمم  الليممات الثبيعيمم  ثممدًوا مممن الليمم  انن ليليمم  فالليممات العقممو  ان

ي مما يتعلما ثالليم  صيني  وال وريم . ل من التقمدي فمالانورثي  انخر  فالليات ال رقي   الياثاني  و

العرثي  ال يلاا ثثيئًا ثببب تيلف البح  العلمي العرثي ث  ل عاي والقثيعم  ثمين المتيصصمين 

ثالليمم  العرثيمم  واللبممانيين والحاسمموثيين مممن جهمم  أخممر . ورغممم اإلهتممماي اليرثممي انخيممر ثالليمم  

  ال فمووة لليم  العرثيم  ال يملاا ثعيمدًا للمعالجم افإن هنماب شموطً إ  3771ث  أحداث أيلوا العرثي  

آليًا ومن ثم ام ان استيداي اللي  العرثي  فمي المجتمم  المعلومماتي القما ي ث م ل  فموو. ومما لمم يمتم 

لل  فإن  فماوة التعلميم فمي العمالم العرثمي سموف تظمل ت م و ممن ال معف تجماه منظوممات التعلميم 

 اليرثي  المبتندة الف لياتها المحلي  ثقاف  وأ ثًا وتقني . 

 

 أخالقيات التعليم الهندسي والثورة المعلوماتية

سي ون هناب انع اسات أخالقي   بيرة علف ميتلف جوانب الحياة نتيج  الكورة المعلوماتي  ومنهما 

ما سيؤثر علف التعليم الهندسي ث  ل أو ثآخر فالكورة المعلوماتي  ان تر ب انممور تبمير ثمالنه  

ف اي يا  ال ق  ثين المدوا المتقدمم  والمدوا الناميم  ث م ل الذ  تبير عليه  ون ان باط سيؤ   ال

عاي رغم أن ثعً ا من الدوا النامي  ستبتثي  تجماوي الحماجل التقنمي وتلحما ث م ل أو ثمآخر فمي 

طور التقدي ل ن ال ق  ستل ا  ثين أغنف  وا العالم وأفقرهما ث م ل صمارس وسمي ون لهمذا التبماين 

مما لمم يؤخمذ ثمفهموي التنميم  العالميم  ال مامل  المت املم  والمذ  نتائ   ارثي  علف المجتمم  المدولي 

يحتمماج الممف قممرارات اسممتراتيجي  مممن قبممل الممدوا المتقدممم  والفئممات الرأسمممالي  المبمميثرة علممف 

 اإلقتصا  العالمي.

ان ااهرة هجمرة العقموا همي عاممل اسمتنلاف للمدوا الناميم  صموم المدوا المتقدمم  صمناعيًا ثمل 

ر تقدًما وهي الواليات المتحدة. ان هجرة العقوا تمؤثر علمف نممو واقتصما يات صوم الدول  ان ك

الدوا النامي  من أ كر من جانب. فمالتعليم المتيصمص المدقيا للصمفوة ممن أثنماو ثلمد مما همو أ كمر 

المواطن اإلستكماري   فاوة ليير لل  البلد. لذل  فإن هجرة هذه ال فاوات يؤثر سلبًأ علمف النممو ال 

مواا المصروف  للتعليم فقط ثل لعامل الندرة والحاج  الف تل  ال فاوة التي غالبًا ما يعما  ثببب ان

استيرا ها ث  ل أو ثمآخر ممن المدوا ان كمر نممًوا. لمذل  فمإن هجمرة العقموا ت م ل عمامالً أخالقيًما 



التعلميم  يبتوجب حله علف المبتو  العالمي ثاتفاقيات  ولي  وثتعاون فعاا من الدوا المتقدم . ان

عن ثعد سمي ون لمه جوانمب ميتلفم  علمف هجمرة العقموا فقمد يقلمل منهما ممن جانمب الا مما اسمتثاع 

العلماو في انقثار انقل نمًوا تقديم مما لمديهم ثمأجر معقموا وهمم فمي ثلمدهم وقمد ي مون لمه جوانمب 

ما هجرة نهم  وسلبي  في أن العلماو الذين تحتاجهم ثال هم لتنميتها سي ون من البهل استنفال طاقات

 فعلي .

لقد  ان لظاهرة من  الم ار   ثانثحاث في حقوا معين  لثلب  المدوا الناميم  أو ثع مها فمي  وا 

معينم  تممأثيًرا سمملبيًا وغيممر أخالقممي علمف نمممو هممذه الممدوا ولحاقهمما ثالتقمدي فممي حقمموا معينمم . وهممذه 

أخمر  أو علمف المدوا  الظاهرة ت  ل أحد جوانب الحصار العلمي الذ  تفرضمه  وا معينم  علمف

النامي  ث  ل عاي.  ما أن من  وصوا ثعض التقنيات الحديك  المف ثعمض المدوا يعتبمر جانبًما آخمر 

 كورة المعلوماتي  الحالي .مصاحب للمن جوانب هذا الحصار العلمي غير انخالقي ال

الم تبمات العلميم   تعتبر التجارة العلمي  أحد الجوانب المرهق  للدوا النامي  ث  ل  بير. فاسمتيداي

اإلل تروني  من قبل الثلب  والباحكين في الدوا النامي  ثأسعار عالي  يمؤ   ثهما المف العملوف عمن 

مكممل هممذه اإلشممترا ات فممي الوقممب الممذ  ت مم و مممن قلمم  ثاحكيهمما وانيفمماع مبممتويات احتياجمماتهم 

ه ثعممض الجمعيممات للمصمما ر العلميمم  مقارنمم  ثالممدوا المتقدممم . ان اإلحت ممار العلمممي الممذ  تمارسمم

العلمي  أو  ور الن ر ومصا ر المعلومات انخر  ثمل وحتمف أجمور المتعلم عمن ثعمد ي م ل عممالً 

 غير أخالقي آخر تمارسه الدوا المتقدم  تجاه العالم الكال .

نتيجم  ثمورة المعلوممات وخاصم  علمف شمب   اننترنيمب أخر  لقد ثريت ممارسات غير أخالقي  

والت مماليف الباه مم  المترتبمم  علممف الممتيلص منهمما ووصمموا سمميل مممن مكممل انت ممار الفيروسممات 

أخممذ ال كيممر مممن وقتممه  ون جممدو  نتيجمم  تممداوا عنمماوين البريممد يالرسممائل التممي ترهمما المبممتقبل 

اإلل تروني ث م ل غيمر أخالقمي ممن شمر ات تت بمب علمف للم .  مما أن المدخوا المف الحواسميب 

تنفيذ ثمرام  عمن ثعمد وغيمر للم  ممن الممارسمات ال يصي  للتجبس أو استعماا تل  الحواسيب ل

جديمدة ممن التصمرفات غيمر انخالقيم  المصماحب  لكمورة المعلوممات  اغير انخالقيم  ي م ل أنواًعم

 والتي تؤثر علف المبتيديمن ث  ل عاي ومن ثينها التعليم الهندسي.

ي تحبمين أخالقيمات همل سماهمب الكمورة المعلوماتيم  فموالبؤأا الذ  قد يراو  الذهن أخيًرا همو : 

أي يا تممه سمموًوا؟ قممد يتممرب جمموام مكممل هممذا البممؤاا لإلجاثمم  مممن ح ممرات  التعلمميم الهندسممي؟

 الم ار ين ولو ثعد حين...

ثأخالقيمات الكمورة المعلوماتيم   التعليم في البلدان العرثيم وقد يتر   سؤاا آخر هل تأثر أو سيتأثر 

ايجاثًمما؟ أاممن للمم  قممد حممدث وسمميحدث. ألمميس  ث مم ل ييتلممف عممن الممدوا الناميمم  انخممر  سمملبًا أو

التفاوت في مرتبات انستال العرثي في ثعض  ولنا العرثي  ييتلف عن مكيله انجنبي الذ  يحممل 

ال فاوة نفبها؟ أليس التفاوت في مرتبات انستال العرثي الذ  يحمل جواي سفر أجنبي ييتلف عن 

 ر أخالقي؟من ال يحمل مكل لل  الجواي؟ أليس هذا عمالً غي

 الخالصة

أنهما سمتتوقف قريبًما. وقمد أثمرت علمف  والكورة المعلوماتيم  ثمدأت وهمي علمف أشمدها اليموي وال يبمد

ميتلف جوانب الحياة ومنها التعليم الهندسي. ان علينا  مدرسين ومهندسين أن نبمتعمل مما تقدممه 

بت مرف مما ت مير لمه همذه هذه الكورة لتهيئ  المهند  أف ل ما يم ن. وفي الوقب نفبه علينا أن ن

الكممورة مممن صممورة للمبممتقبل الممواقعي لعمممل المهنممد  فممي المبممتقبل وعلينمما أن نهيممئ قممدر ام اننمما 

 لثلبتنا ما يجعلهم مهندسين ناجحين في تل  الظروف التي تنتظرهم محليًا وعالميًأ.

 

 

 

 

 



 ( مبتيدمي اإلنترنيب في العالم1ال  ل )

  

عد  

 مبتيدمي

باإلنترني  

()مليون  

من  %

س ان 

 العالم

تقدير 

عاي 

3774 

 )مليون(

عد  

 الب ان

 )مليون(

الدخل 

القومي 

 )ثليون(

النبب  

من 

ا  اإلقتص

 العالمي

نبب  

 مبتيدمي

ب اننترني

لعد  

 الب ان

 نصيب

الفر  

من 

 الدخل

   %56.6     508 280 %35.8 287.5 اإلنكليزية

ي غير اإلن ليل  516.7 64.2% 680 5822     8.8%   

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

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

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

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

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

 27.9$ %74.1  %1.3 550$ 19.7 16 %2.0  14.6  إلس ندنافيا

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

  6.4$ %8.6   431$ 67.4 7    5.8 التر ي 

مجموع 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 العرثي 

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

   %5.3   84$ 64      3.4 الفارسي 

 21.0$ %73   132$ 5.2 2.8    3.8 العبري 

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

 11.4$ %38.3 2.0 887$ 78 43 %4.1 29.9 ال وري 

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

          263 %33.0 240.6 مجموع آسيا

   %11.5   41400$ 6330 940   729.2 مجموع العالم

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تروني في التعليماستبيان عن استيداي موق  ال نتائ  ( 3ال  ل )

 


