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 الورقة العلمية
الفنون  أو واالتصالللمعلومات جمال التكنولوجيات احلديثة  يفسواء عمل الباحث اليوم ي

البحث حسب مفهوم )العلمي البحث والتطوير  ربطإطار أو التصميم الرقمي أو السينما يف  ةالرقمي
 عن وبعيدا عرب مشاريع ذات رؤية عاتمية( 2002يكية لوالتات اتمتحد  امأمر اب تجاالن -نمية والت

من  Éric Maigret  (2013) الباحث يؤكد حيث. االجتماعية والثقافية وأ صيةالتخص عاتالتفر 
متعدد  " ، بل تشكل جماالمنفردا اختصص تعتربال " دراسات الثقافيةال"أن  هخالل كتاابت
 اتنحصر يف أهنمل تعد  ، واليتاإلعالم اتمختلفةوسائل عمه تد" لتخصصاتعابرًا ل"أو "  التخصصات



عمل مرحلة أساسية يف العملية اإلبداعية واتمبتكر  مأي  لأصبحت تشكبل  وإرسال، ث  بوسائط 
 لقتعدد  خاتموسائط الحمتوى  تتنوع صناعة. (تصميمالسمعي بصري أو الأو  الفن التشكيلي) يإبداع
التدريس منظومة على كل من بشكل مباشر روسة تؤثر ة تكنولوجية واجتماعية ثقافية مديطئوسا

يدعم االتصال و . البصرية وتكنولوجيا اتمعلومات واالتصاالت جمال اتمهن السمعية يفاتمهين  التكوينو 
 Shannonأو  Jakobsonمن )اليت تتعارض مع امأمناط الكالسيكية  طو ر اليوم العديد من امأدوات اتمت

وبذلك . لعةمط ةعينة سكانياسرتاتيجيات أكثر تطورًا تستهدف  ميتقدل( Weaver 1949-1960 أو
من ( Maillefert 2017) أكرب مكاانيتخذ بدأ ديد لالقتصاد الدائري واإليكولوجي اجلفهوم اتمفإن  

هلذا  مالئمةامأكثر ( Fayol 2003" )ارفاتمع"و" القيم اإلجيابية"على  قومي بداعأجل اقرتاح منوذج لإل
 .اجملال

توفري تعليم أكثر دميقراطية وانتشارًا هبدف مراجعة تقنيات التعلم اجلديد  زمن اجلائحة ت مت
 ،(2002-2002راجع سياسات وإدار  التعليم العايل يف منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 طشرت تو  .احتياجات السوق احمللية والدوليةاتمتماشية مع اتمهارات  يتمشوقد استهدف هذا ال
من قبل هيئات مقد ما امأكادميي  كوينتيف كل  عتماد اال ان يكونامأنظمة اجلديد  للتعليم العايل 

االنتقال إىل الوضع  انتظاريف  تخر جلضمان إمكانية توظيف الطالب اتموذلك مرجعية يف كل جمال 
اخرب  "و، "مدرسة الغد" تتحد ث عنظهرت جماالت حبث  من هناو ". اتمبادر لطالبا"اجلديد 
حول  أهنا ضرورية مأي تفكري تثبت، أ"االقتصاد التعاوين للثقافة"و، "التصميم التعليمي"و، "التعليمية

 .Paquay et al. 2014 .ممارساتنا الفنية والتدريسية
هل هي : اتمستهدفة رفةيف جوهر احلكلي إىل إعاد  التفكري ال-اجلزئييقودان العمل مبنطق  

؟  (ANETI 2018) سيتونآخر مقابل ( كندا/ فرنسا )ث عن معيار دويل مهارات منقولة؟ هل نتحد
ميكننا اعتماد  وإىل أي  مدىدوراتنا التدريبية هبدف استدامتها؟ لعتماد اال احلصول على كيف ميكننا

تفكري فيها أثناء ال مزيد تعميق إىل ن والباحثني الشبادر سنيالنماذج احلالية؟ هذه كلها أسئلة ندعو اتم
 :احملاور التالية حولقرتحات اخاصة هبم اتمة صياغ



 الوسائط الرقمية والتخصصات اتمتعدد  •

 ذج الرتبويو اإلعالم اجلديد والنم •

 واالتصالاحلديثة للمعلومات تكنولوجيا لالكفاء  اتمتعلقة اب •

 سمعي بصريال يف االعتماداتمرجعية احلرفية و   •
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