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  الخالصة

الثورة بظهور  -الشك في أن التطور الكبير والملحوظ الذي طرأ على وسائل االتصال        
وتطورها بشكل هائل في الحقبة ) لمعلومات واالتصاالت ثورة ا( في القرن العشرين الرقمية 

قد أثر بشكل واضح في  - األخيرة منه وبداية الحقبة األولى من القرن الحادي والعشرين 
وخصوصا  الرقميةاألنشطة الحياتية، وبدء التحول التدريجي من األنشطة العادية إلى األنشطة 

وإحالل منطق جديد وكيان  ).اإلنترنت(مات الدولية مع تعاظم االستفادة من إمكانات شبكة المعلو
  ".المجتمع الرقمي"مختلف لمجتمع آخر، يمكن أن نسميه 

ونظراً لقدرة الثورة الرقمية على تحويل كافة المعلومات والبيانات إلى معلومات رقمية، يسهل  
لحياة، وأثرت بشكل التعامل معها بأوجه جديدة مختلفة عما سبق، فقد سادت تأثيراتها كافة أوجه ا

وقد . كبير في كل األنشطة الحياتية وما تتطلبه هذه األنشطة من تجهيزات وفراغات وغيرها
فاقت تأثيراتها كل ما هو متوقع، بل أصبحت هناك قفزات حضارية تهز كيان المجتمع من آن 

عة للثورة وتأتي أهمية هذا البحث في أنه يسلط الضوء على التأثيرات الحالية والمتوق. آلخر
الرقمية على البيئات التعليمية في المستقبل القريب، حتى يتنبه واضعي سياسات التعليم 
ومخططي الخدمات التعليمية إلى هذه التغييرات، بحيث يؤخذ ذلك في االعتبار حال وضع 

 ولتحقيق االهداف فإن البحث يعتمد على المنهج التحليلي االستشرافي،  .االستراتيجيات الالزمة
الذي يبني نظرة حالية ومستقبلية لمنظومة البيئات التعليمية ، من خالل دراسة الواقع وما يحدث 

  . هذه األيام وما هو متوقع الحدوث في المستقبل القريب

ولهذا فإن البحث ينقسم إلى خمسة أجزاء؛ يتناول الجزء األول نبذة مختصرة عن الثورة 
 استخالص المشكلة البحثيةبينما يتناول الجزء الثاني . ليميةالرقمية وتأثيراتها على البيئات التع

أما الجزء الثالث فيقدم الدراسة التي تم وضعها في بعدين هما؛ األنشطة . هوأهداف البحث ومنهج
التعليمية الرقمية كسمة في عصر الثورة الرقمية، والبيئات التعليمية الرقمية كأنماط جديدة في 

ي الجزء الرابع يتم مناقشة منظومة البيئات التعليمية في عصر الثورة وف. عصر الثورة الرقمية
وتأتي االستنتاجات العامة والتوصيات المقدمة في الجزء الخامس . الرقمية و ابعادها التصميمية 

  .واألخير
  

 
The Design System for Educational Environment  

 In The Theme of Digital Revolution 
 
Abstract 
        The appearance of digital media (Information and communication), in the 
twentieth century and its development during the twenty first century has made 
noticeable achievements and has clearly inflected our way of life activities.  The 
change from normal activities to digital activities, especially with increased use of 
the international information network (the internet) suggested a new logic and a 
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different entity to a new community which we can call "Digital community". The 
digital revolution appeared in all fields of life and affected in a huge way many 
life activities in form of jumps or shocks in the civilized society. The importance 
of this research draws its material from the current and future digital revolution in 
educational environment and attempts to forecast the future outcomes, so that 
education policy makers and designers of educational services hear in mind these 
changes during decisions taken for necessary strategies. The research is based on 
the analytical syllabus that builds the current and future outlook for educational 
environment systems, and study's the reality, predictions for near future. The 
research is divided into five main parts; the first takes an abstract look into digital 
revolution and its effect in educational environment. The second; involves the 
analytical study in the methods and goals of the projects. The third; presents a 
study in two dimensions and they are, the digital education activities as a theme in 
the age of digital revolution, and the digital education environment in the new age 
of digital revolution. The fourth; involves discussions of the system of educational 
environment and its design dimensions. Conclusions and recommendations for 
future remedies are drawn from the syllabus and listed in the fifth and final part.    
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