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.ميةالعالالمواطنةوقيمالبينيالثقافيوالتعليموالسالمالنزاعاتومنعاإلنسانحقوقتعليم▪

.ةعالميجامعاتفروعافتراضي،تعليمافتراضية،جامعيةمدن:للحدودعابرتعليم▪

يار مجموعة االعتقادات واالتجاهات والمبادىء التي يشترك بها مجموعة من الناس وتستخدم كمع▪

.لتوجيه السلوك والحكم عليه 

يالتعليم العالم
Global Ed.

المدارس الذكية
Smart Schools

منظومة القيم
Values System

وتفاعلي،personalizedوشخصيauthenticأصيلتعلم▪

interactive،ومدمجةقيةوحقيافتراضيةووتكيفيةمفتوحةتعلمبيئةو.

Smart Schools: From Training Memories to Educating Minds
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نسبية/ قيم ذاتية -
قيم موضوعية مطلقة-

تنتج القيم من الثقافة-

نسبية في ثقافة أي-

مجتمع وليست مطلقة

المبادىء والقواعد -

والمثل العليا التي نزل بها 

الوحي 

الفكر األسالمي

الفكر االجتماعييالفكر الفلسف

مالقي
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قيم شخصية
Personal 

Values

قيم أخالقية
Ethical Values

قيم عالمية
Global Values

قيم اجتماعية
Social Values

قيم وطنية
National 

Values

قيم أكاديمية
Academic Values

منظومة القيم
Values System
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قيم جمالية
Aesthetics

Values

قيم روحية
Spiritual

Values

قيم اقتصادية
Economic 

Values

قيم عاطفية
Emotional 

Values

قيم مهنية
Professional

Values

قيم فكرية
Intellectual 

Values

منظومة القيم
Values Systems
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هرمية منظومة القيم

قيم عالمية

مشتركة
Shared Global Values

قيم وطنية مشتركة
Shared National Values 

قيم مجتمعية نسبية
Relative Societal Values

قيم فردية
Individual Values
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القيم واألخالق واالبتكارات

إعادة التفكير في التطورات التكنولوجية آبان الثورة الصناعية الرابعة
Values, Ethics and Innovation: Rethinking Technological Development in the Fourth Industrial Revolution. (2018)  W. E .F

Philbeck, Thomas, Davis, Nicholas and Engtoft. Anne Marie Larsen (2018). Values, Ethics and Innovation Rethinking Technological Development in the Fourth Industrial Revolution.  World Economic Forum. Pp.4-6

وظائف /فقدان وظائف

أجور أقل/مؤقته 

توسيع الالمساواة

تحول في كل شيء من السياسة

الكونية إلى الهويات الشخصية

ميًاالتقنية ليست محايدة قي
Tech. is not value neutral
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اآللةتفوقزمنفيوأخالقيةعمليةأسئلة:المهنمستقبل

التوقعاتهيما:المهنأغلبفيالبشرياألداءعلى

فقط؟للناسحجزهايجبالتيالمهنماوللوظائف،بالنسبة

ادةالقيذاتيةوالسياراتالروبوتأثر:الزجاجيالقفص

الخفيةةوالتكلفلالرتداءالقابلةوالحواسيبالرقميواالطب

.راغنافوأوقاتعملناعلىالسيطرةالحاسوبيةالبرامجلمنح

طالوسائفيهابماالشبكاتتهدد:المستقبليمتلكمن

االستخباراتووكاالتالماليةوالمؤسساتاالجتماعية

.عالمنابتحطيم

نترنتاإلوالفيديووألعابالتلفازتأثير:خطرفيعقول

ناًءابالمعلوماتوتحليلالتركيزفياألطفالقدراتعلى

.األعصابنفسعلمنتائجعلى

ناءاألببينمستقرةوغيرجديدةعالقات:لوحديمعًا

والمجتمعالخصوصيةوتهديدواألصدقاءوالوالدين

.العزلةوتعزيز

يالتاريخوالدليلاألعصابعلمبحوث:الضحالة

نامساراتتوجيهوإعادةعقولناتغيرحولوالعلمي

.األنترنتالستخدامنتيجةالعصبية

يقلتحقاإلنترنتاستخدامات:اإلنترنتوهم

:وإيرانالصينمثلالشموليةالنظمأهداف

.اإلنترنتحريةمنالمظلمالجانب

تشكيلعلىحاليًااإلنترنتتعمل

واألطفالاالجتماعيةوالقيمالسلوك

للعالموإدراكناوالخصوصيةواألمن
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Megashiftsضخمةتحوالتإحداثعلىوالتقنيةالعلميعمل“▪

إنسايتناضاأيوإنماوالمجتمعوالثقافةالتجارةفقطليسرسمستعيد

."وأخالقنا

مالتحككيفيةحولالحواروتسريعتضخيمهوالكتابهدف"▪

حققيبماواستثمارهاتوجيههاوضمانوالتقنيةالعلمبتطورات

."وازدهارهااإلنسانيةلخدمةدورها

تقنيةقوىإلىاإلنسانيةسيادتناعنللتنازلمستعدوننحنهل"▪

ني؟اإلنساوالتحكمالحرةلإلرادةاألكبروالخسارةالهوية،مجهولة

اآللةالصدام القادم بين اإلنسان و: التقنية في مواجهة البشرية▪

(2016)

Megashifts
1. Digitization
2. Mobilization
3. Screenification
4. Disintermediation
5. Transformation
6. Intelligization
7. Automation
8. Virtualization
9. Anticipation
10. Robotization



25/04/2019 13

تعمل الثورة الصناعية الرابعة على إحداث تحوالت غير 

.مسبوقة في االقتصاد واألعمال والمجتمع والفرد

نحن نعيش في زمن تاريخي هام، 

زمن يعود األمر فيه لنا أن نتأكد أن 

مستقبلنا الغني بالتقنية أمين

وأخالقي وشامل ومستدام

(2016)
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.ديدةجآفاقإلىالبشريةلنقلالرابعةالصناعيةالثورةفرصنستخدمانإما▪

dystopianبائسعالمفيوننتهيبناتتحكمأنللتقنيةنسمحأنأو▪ worldيفقد

.الذاتيتحكمهمالناسفيه

Globalismالعولمةمنرابعجيلإلىبحاجةنحنطرق،مفترقعلىالعالم▪ 4.0

.عةالرابالصناعيةالثورةبهاجائتالتيالمتسارعةالتعقيداتمعللتعامل

.االجتماعيةللقيماألولويةتكونأنيجب▪

شريةلدينا فرصة تاريخية لتشكيل التطورات التقنية لمصلحة الب▪

(2018)



25/04/2019 15

تعريفنيسيئوتجعلهماجتماعيةفجوةالناسيعيشاآللة،عصرفي▪

.لتقنيةلالمفرطاستهالكهمبسبباآلخرينمواقفتفسيروالواقع

deepعميقةتصدعاتالتقنيةالتطوراتأحدثت▪ refitsالعالقاتفي

.والمهنيةالشخصية

بكيشمجتمع:القيممنلنوعينطبقًامجتمعناالتقنيةبرمجت▪
connected societyوانكشافdisclosure.

وجهةإلىاآللةحولالمتمحورةالنظروجهةمنالتوجيهإعادةيجب▪

.اإلنسانحولالمتمحورةالنظر

الفجوة بين الشخصية في عصر اآللة: مايكل بوكيجا ▪

(2017)
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بهتتحكممجتمعألخالقيحدثالذيما▪

شغيلالتنظمتعدلملدرجةالتقنيةاستخدامات

تساؤل؟محلبافرادهتتحكمالتي

دىءوالمبااإلنسانيةالقيمالتقنيةتغيرهل▪

مبادىءالونتبنىعنهانتخلىأنلدرجةالعالمية

لأللة؟التقنية

ءللمبادىإدراكناالتقنيالتشبعيغيرهل▪

سانياإلنالسلوكتوّجهالتيوالقيمالجوهرية

اآلن؟حتىالسنينإلآلف

ما الذي يمكن أن : مايكل بوكيجا 

يحدث إذا تركنا التقنية تملي 

علينا مانفعله؟

(2017(

تأثير التقنية
Tech. Impact

اتصال شبكي
Connection

انكشاف

Disclosure

فجوة اجتماعية

Social Gap

تحيز معلوماتي
info. biased 

فجوة بين

شخصية 
interpersonal 

divide 

تآكل القيم
Values Eroding
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من الذي يتحكم بالمعلومات التي ننتجها ونخزنها آلخ؟▪

أيها شخصي وأيها مشاًعا وأيها ملًكا لطرف ثالث؟▪

هذه أسئلة تمثل جوهر التحديات األخالقية المحيطة باستخدام تقنية المعلومات▪
لمصممي تقنية المعلومات تتصف تقنية المعلومات بتنافر قوي بين القيم األخالقية▪

وبين القيمة األخالقية لألمن الرقمي( االنفتاح والشراكة)

(Richard Mason, 1986)إعادة التفكير في العقد االجتماعي : ريتشارد مارسون▪

مسرعة تغير التقنية ال تتيح وقتًا لتطوير القوانين المناسبة لحماية القي▪

The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (2016). Information Technology and Moral Values.  https://plato.stanford.edu/entries/it-moral-values/ 

التقنية والقيم األخالقية: موسوعة جامعة ستانفورد
Information Technology and Moral Values(2016) 
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Philbeck, Thomas, Davis, Nicholas and Engtoft. Anne Marie Larsen (2018). Values, Ethics and Innovation :Rethinking Technological Development in the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum

التقنية؟توّجهأنيجبالتيمنقيم▪

؟ةالتقنيتطورمنالمرحلةهذهفيالمرتبطةالقيمماهي▪

؟المجتمعيةاألولوياتمعالتقنيةقيمتنسجمكيف▪

؟جتهامعاليجببالتقنيةالمرتبطةاألخالقيةالقضاياأي▪

؟نيةالتقأثارمنتخسرأنيمكنالمجتمعيةالمجموعاتأي▪

:أسئلة يجب على مطوري التقنية ومتبنيها اإلجابة عنها▪

القيم واألخالق واالبتكارات

إعادة التفكير في التطورات التكنولوجية آبان الثورة الصناعية الرابعة
Values, Ethics and Innovation

Rethinking Technological Development in the Fourth Industrial Revolution(2018)

http://etv1cervantes.blogspot.com/2018/05/unit-6-science-technology-and-values.html?m=0
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Machine ethicsأخالق اآللة  

مجال حديث يهتم بسلوكات اآللة 

نحو المستخدمين واآلالت اآلخرى، 

ويهدف إلى ابتكار آلة يتم توجيهها بمبادىء أخالقية

درة منهامقبولة في القرارات التي تتخذها حول األفعال الصا
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Kizza, J. M.  Ethics, Technology and Values  https://slideplayer.com/slide/7012029/

Removing valuesإزالة قيم  ▪

Changing valuesقيم  ( تحول)تغيير ▪

 Adding valuesإضافة قيم ▪

Kizza J.M. (2007) Ethical and Social Issues in the Information Age. (3ed.). Springer, New York, NY

:تعمل التطورات التقنية على▪
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شراكة إنسانية: المواطنة العالمية
Global Citizenship

العمل من أجل

السالم والعدل

االنفتاح لوجهات

نظر متنوعة

المساهمة في حل

المشكالت العالمية

مارشال مكلوهان
Marshall McLuhan 1964

Global Villageقرية عالمية ▪

الوسيلة هي الرسالة▪

Margaret, Jennifer, Hatley,  Meade, BSc (Hons), MSc (2018). The Values of Global Citizenship Education and Implications for Social Justice

لماذا المواطنة العالمية؟
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        Global Citizenship Valuesقيم المواطنة العالمية

Respect differences/Diversity48%احترام االختالفات والتنوع       ▪

Equality80%المساواة ▪

Empathy76%التعاطف                                                                 ▪

Curiosity75%الفضول▪

Ability to make a difference75%المقدرة على التغيير              ▪

Social justice73%العدالة االجتماعية             ▪

Sense of identity                                                         50%الشعور بالهوية  ▪

Belonging to community                                         47%االنتماء للمجتمع   ▪

Global open mindset65%ذهنية عالمية متفتحة ▪

Global Education and Skills Forum( 2017)منتدى التعليم والمهارات العالمي  

Source: Global Education and Skills Forum (2017). The values that make global citizens – you told us      03 Mar 2017 |
https://www.educationandskillsforum.org/news-blogs/the-values-that-make-global-citizens-you-told-us
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Source: Association of American Colleges and Universities: Global Learning Value Rubric.  https://www.umass.edu/ipo/sites/default/files/pdfs/GlobalLearningValueRubric.pdf

الوعي الذاتي 

العالمي  
Global Self-
awareness

تعددية وجهات 

النظر   
Multiple

Perspective

التنوع الثقافي  
Cultural
diversity

المسؤولية 

االجتماعية 
Social 

Responsibility

فهم النظم 
العالمية 

Understanding
Global Systems

تطبيق المعرفة 

في سياقات 

عالمية معاصرة
K. Application

قيم التعلم  
العالمي
Global 

Learning
Values
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Source: Training Industry (2019). 5 Ways to Develop a Global Mindset. https://trainingindustry.com/articles/strategy-alignment-and-planning/5-ways-to-develop-a-global-mindset/

احترام متبادل
mutual respect

حقوق اإلنسان
Human Rights

التكيّف/المرونة
Resilience/
Flexibility/

Adaptability

المهارة 

االجتماعية
Social dexterity

التسامح
Tolerance

قيم الموطنة 

الرقمية
Global 

Citizenship 
Values

قيم التعلم      

العالمي
Global 

Learning
Values
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قيم المواطنة 

الرقمية
Digital 

Citizenship 
Values 

احترام 

الخصوصية
Privacy

حرية التعبير

Self-
expression

الدقة والصدق
veracity

البصمة/ السمعة

الشخصية
Digital

footprint 

األخالق الرقمية
Digital Ethics 

األمن 
المعلوماتي

Information 
security

: هدف المواطنة الرقمية

تشجيع االستخدام األخالقي لتقنيات 

المعلومات واألدوات الرقمية بما يتواءم وقيم 

.المجتمع السائدة
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كاديمية األقيم 

الرقمية
Digital

Academic
Values 

ملكية فكرية 
Intellectual 

Property

أكاديمية شفافية

رقمية
Digital Academe

Transparency

شراكة فكرية
Distributed

Cognition

أمانة/نزاهة

أكاديمية
Academic
Integrity   

تحكم ذاتي 
Autonomy

انضباط ذاتي
self-discipline
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المدارس الذكية 

ومنظومة قيم 

التعلم و التدريس

تعلم مبني على 

االستقصاء
Inquiry based 

learning

تعلم متمحور 

حول المتعلم
Learner 
Centered

تحكم واستقاللية

المتعلم
learner 

autonomy/ 
agency

تعلم متنقل 
Mobile
learning

تفكير ناقد 
Critical 
thinking

ر تعلم مصغّ 
Micro 

Learning
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المدارس الذكية 

ومنظومة قيم 

التعلم و التدريس

تعلم تكيفي  
Adaptive
learning

تعلم شخصي 
Personalized 

learning 

تعلم تشاركي  
Collaborative

learning

شبكات تعلم 
Networked 

learning PLN

شراكة فكرية 
Distributed 

cognition

تعلم أصيل 
Authentic 
Learning
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The Three-P’s of Pedagogy 2.0 for the Networked Society: 
Personalization, Participation, and Productivity

McLoughlin, Catherine &J. W. Lee, Mark The Three P’s of Pedagogy for the Networked Society: Personalization, Participation, and Productivity. International Journal of Teaching and Learning in Higher 
Education 2008, Volume 20, Number 1, 10-27 http://www.isetl.org/ijtlhe

المدارس الذكية ومنظومة قيم التعلم و التدريس

شخصنة/مشاركة/ إنتاجية: الجيل الثاني لعلم التدريس لمجتمع شبكي
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التصور الواسع: التعليم العالي

Broad Perception

التصور الضيق: التعليم العالي
Narrow Perception

التكيّفوالتأمليالتفكيرمهارتييمتلكفريق:المنتَج▪

يرالتغيأشكاللكلمبتكرنحوعلىليستجيبومؤهل

ومؤهلمعرفيًاومتمكنمتخصصفرد:المنتَج▪

المجتمعفياقتصاديًادوًراليلعب

عالميلمواطنمستدامةتنميةفيالمساهمة:المهمة▪

مسؤول

أهدافلتحقيقماهرةعملقوةإنتاج:المهمة▪

اقتصادية

المعلوماتفيوشراكةالبحثفيدوليتعاون:البحث▪ علىأفضليةتحقيقهوللبحثهدفأقصى:البحث▪

وطنيمستوىعلىأومعينقطاعمستوى

اتخدمتوفيرفيالعاليالتعليمدور:المعرفةمجتمع▪

المعرفةنشرلتيسيرمتعددةشراكاتفيوالدخولللمجتمع

العقولتدويرإلىالعقولتسربمن▪

لتصديرلقابلةبضاعةالعاليالتعليم:المعرفةمجتمع▪

اقتصاديةأهدافتحقيقنحووالمساهمة

التحول في القيم المرتبطة بدور التعليم العالي في عصر المعرفة : األكاديمية الرقمية

Association of University Teachers And Development Education Association (1999). Globalization and Higher Education: Guidance on ethical issues arising from international academic activities
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وظيفتان رئيستان للمدرسة: التعليم و القيم

https://www.aljabriabed.net/n81_04asydah.(1).htm: المدرسة والمجتمع وأزمة القيم: محمد أسيداه

العاطفي/المجال الوجداني
Krathwohl’s Affective Domaine 

وظيفة اجتماعية
نمو شخصي

وظيفة موضوعية
نمو أكاديمي
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Cognitive: مهارات معرفية
القضايا العالمية ▪

االعتماد المتبادل ▪

االتصال البيني▪

مهارات المواطنة العالمية: اليونسكو

Socialاجتماعية/مهارات عاطفية
شعور باالنتماء لمجتمع بشري عام ▪

شراكة في قيم ومسؤوليات وحقوق ▪

احترام االختالفات والتعاطف معها▪

Behaviouralمهارات سلوكية
التصرف بفاعلية ومسؤولية في ▪

سياقات محلية ووطنية وعالمية من

أجل عالم مسالم ومستدام

Source: Bourn, Douglas et al. ) 2016). PRIMARY EDUCATION FOR GLOBAL LEARNING AND SUSTAINABILITY. Cambridge Primary Review Trust. P.14,15

منوعالميمجتمعيسالمتحقيق▪

مشتركةعالميةقيمخالل

اإلنسانيةالقيمبتدريساالهتمام▪

تطرفدوناألخالقتدريس▪

.علمانيأوديني

القيمتعليم قائم على: اليونسكو▪
values-based Education

:(2018)شوابكلوز

.طناعياصتوترهووالوطنيةالعولمةبينالتوتر

آنفيأنناةحقيقعلىبناًءامستقبلنانديرأنيجب

وعالميونووطنيونمحليونمواطنونواحد

.متداخلةوهوياتبمسؤوليات

UNESCO (2014) Global Citizenship Education. Preparing Learners for the Challenges of the 21st Century. Paris: UNESCO.



25/04/2019
35

أي نوع من التعلم في القرن الحادي والعشرين:الجزء الثاني: مستقبل التعلم: اليونسكو(. 2015)سينتيا لونا سكوت 
Kizza J.M. (2007) Ethical and Social Issues in the Information Age. (3ed.). Springer, New York, NY. P.62

P21.org / UNESCO/OECD /Europ. Comm.

21مهارات ق 

والمسؤوليةوالمرونةالمبادرة:شخصيةمهارات

والمخاطرةواإلبداع

ةوالرأفوالتعاطفالجماعيالعمل:اجتماعيةمهارات

والتشارك

وراءماومهاراتوالتنظيماإلدارة:تعلممهارات

اإلخفاقبعدالنجاحومحاولةمعرفية

(:2015)اليونسكو : 2مستقبل التعلم 

ةكفايات رقمية وذهني•

حل مشكلة تشاركي•

قلمبارة وتفكير مست•

مهارات تعلم•

وعي ثقافي•

مرونة•

ابتكار•

تفكير ناقد•

تكيّف•

ذكاء اجتماعي•

Transversalعشر مهارات مشتركة 

P21.org/UNESCO/OECD /Europ. Comm.

Digitalالرقميالمواطن Citizen:الطالبيدرك

والتعلمالحياةوفرصومسؤولياتحقوقويقدرون

آمنةبطرقويتصرفونمترابط،رقميعالمفيوالعمل

.وأخالقيةوقانونية
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خالصة

.العولمة والتقنية محفّزان رئيسان للتعليم العالمي▪

.التقنية محفّز رئيس للمدارس الذكية▪

.التعليميتجاوز مفهوم المدارس الذكية التقنية إلى إحداث تحول رئيس في فلسفة ومنظومة▪

.تمتد آثار التقنية للتأثير السلبي على منظومة القيم المجتمعية▪

:نمية القيم التاليةتتضح آثار التعليم العالمي والمدارس الذكية في حفز اهتمام النظم التربوية بت▪

oقيم مواطنة رقمية

oقيم تعلم عالمي

oقيم مواطنة رقمية
oقيم أكاديمية رقمية
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توصيات▪

الحواسيبوالمعلوماتوتقنيةواالجتماعوالتعليمالتربيةعلومخبراءوتحفيزحث▪

سبلواقتراح،المختلفةالمجتمعقيمعلىللتقنيةالمحتملةالسلبيةاآلثاردراسةعلى

.القيمتلكعلىالمحافظةيعززبمامعالجتها

انينقوتطويرعلىالعربيةالدولفيالمعلوماتبتقنيةالعالقةذاتالجهاتحث▪
Codesأخالقية of Ethicsبمااًماواستخدوإنتاًجاتصميًماالتقنيةبمنتجاتخاصة

.العربيلعالمناالمجتمعيةالقيمومنظومةيتسق

ناهجمواألكاديميةالرقميةالمواطنةوقيمالمشتركةالعالميةالمواطنةقيمتضمين▪

.والجامعيالعامالتعليمومناهجالمعلمينإعدادوبرامج


