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افتتاحية
إميانا من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بدور التقانات املعارصة يف
االتصال والتواصل وبناء جسور املعرفة بني األمم والشعوب العربية ،فإ ّن مواكبتها
للتطورات التكنولوجية يوائم توجهاتها وتطلعاتها ،سعيا منها لإلسهام يف إيجاد أفضل
السبل للمشاركة اإليجابية يف بناء مجتمع املعرفة وخلق فرص التواصل بني أبناء الوطن
العريب وباقي األمم.
ويف هذا اإلطار تسعي املنظمة لتنمية قدرات ومهارات الكفاءات العربية املتمكنة
من االستخدام الفاعل للتقانة املعارصة بجودة عالية من خالل ما تنفذه من مرشوعات
وما تطلقه من مبادرات ذات صلة باملجاالت الرئيسية لتخصصها كام تسعى إىل تعزيز
إنتاجها الفكري ونرشه وتوزيعه بالوسائل العادية واإللكرتونية ،إضافة إىل س ِّد الفجوة
الرقمية ،وتوفري محتوى رقمي عريب ذي جودة عالية يستجيب لحاجات املستفيدين
منه.
ويف ظل تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي فإنه أصبح من الرضوري تكاتف جهود
املنظامت والهيئات والجامعات واملراكز البحثية من أجل مواكبة هذا التقدم وكسب ما
يطرحه من رهانات مصريية ،ونع ّول عىل جهود األكادمييني والباحثني العرب للكتابة يف
املجلة العربية للمعلومات وإيصالها للمستفيدين بشكل يلبي تطلعات أجيالنا وأمتنا
العربية.

أعمر
�أ .د .حممد ولد � َ
	املدير العام
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التقديـــم
أصدرت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (إدارة تكنولوجيا املعلومات
واالتصال) العدد الثاين والثالثني من املجلّة العربية للمعلومات ،متض ّمنا مقاالت قيّمة
متعلّقة مبلفات تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتي تناولت ع ّدة جوانب منها توظيف
التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا ،باإلضافة
إىل توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية مبراحل التعليم والتي تعترب أحد أهم
التوجهات الحديثة يف مناهج الدراسات االجتامعية الرتبوية .وتطرقت كذلك املجلة
إىل التعليم بالتناوب وأثره عىل التحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ السلك الثانوي
واإلشادة بالتوجيهات الرامية إىل تطوير وتنويع النامذج واملقاربات البيداغوجية،
وتكييف املضامني واملحتويات املعرفية مبا يخدم املتغريات وينسجم مع السياقات
املستجدة .و اهتمت بالتعرف عىل درجة تحقق مهارات التعلم االجتامعي العاطفي
عند الطالب من وجهة نظر املعلمني.
كام ركزت املجلة يف جانب أخر بالتعريف ببعض أنظمة تصنيف املعارف يف املكتبات
املتخصصة يف
وعرض مهام ع ّينة من الجمع ّيات واملنظّامت الحكوم ّية وغري الحكوم ّية
ّ
وخاصياتها وأهدافها
املكتبات واملعلومات ،وبيان طرق إحداثها ومها ّمها وأصنافها
ّ
ومجاالت تد ّخلها والعالقات بينها وإبراز دورها يف وضع األدلّة اإلرشادية والتقييس
والعناية بأخالقيات املهنة املعلوماتية وتطويرها.
إ ّن تكنولوجيا املعلومات واالتصال باتت تؤدي دو ًرا بارزًا يف تعزيز إنتاجية وجودة
فرصا عديد ًة تع ّزز قدرة الباحثني للوصول إىل أفضل النتائج،
البحث العلمي ،وأنّها تق ّدم ً
وأ ّن الجامعات تدرك األهمية القصوى إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف البحث
العلمي ،وتعمل عىل إدماج تقنيات جديدة يف خدماتها املق ّدمة للباحثني.
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ومبناسبة هذا اإلصدار الجديد ال يسعنا إالّ أن نتق ّدم بجزيل الشكر إىل معايل األستاذ
الدكتور محمد ولد أعمر ،املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عىل
دعمه املوصول للمجلة العربية للمعلومات وحرصه عىل إثراء إصدارات املنظمة ،كام
نشكر كافة الخرباء والباحثني واملؤلفني الذين أغنوا هذا العدد بالجديد من املعلومات
والخربات والشكر موصول ألعضاء اللجنة العلمية للمجلة وأمانة تحريرها ملا بذلوه
من جهود كبرية حتى يكون هذا العدد يف أحسن مستوى من حيث املنهج واملحتوى
واإلخراج.

�أ .د .حممد اجلمني

مدير �إدارة املعلومات واالت�صال
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دور التطبيقات الرتبوية للذكاء اال�صطناعي يف مواجهة
تداعيات جائحة كورونا :درا�سة حتليلية

د .خالد �صالح حنفي حممود

�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية امل�ساعد

كلية الرتبية  -جامعة الإ�سكندرية

امللخ�ص
إن العامل عىل أعتاب ثورة شاملة ستغري شكل الحياة البرشية يقودها الذكاء
االصطناعي عىل مختلف املستويات التعليمية ،واالقتصادية ،واالجتامعية وغريها،
وذلك ألن تطبيقات الذكاء االصطناعي قد تزايدت بصورة يصعب حرصها ،فهي تقريبًا
تدخل يف املجاالت اإلنسانية كافة ،وحتى اللحظة مل يتم وضع تصور أو تقييم موضوعي
لتداعيات هذه التطبيقات ،وقد تزايدت الحاجة إليها مع اجتياح وباء كورونا دول العامل،
وما سببه من تداعيات دفعت دول العامل إىل اللجوء إىل التعليم عن بعد ،وتقنيات
الذكاء االصطناعي يف مواجهتها.
وقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة كيف ميكن استخدام التطبيقات الرتبوية للذكاء
االصطناعي يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا .وقد اعتمدت الدراسة عىل استخدام
املنهج الوصفي ،وتحليل األدب الرتبوي والدراسات السابقة ،للتعرف عىل مفهوم الذكاء
االصطناعي ونشأته وتطوره ،وأهميته ،ومجاالت استخدامه يف ميدان التعليم ،وتحليل
بعض الخربات العاملية والعربية يف اإلفادة منه ،وطرح أبرز السبل التي ميكن من خاللها
اإلفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف مواجهة اآلثار السلبية لجائحة كورونا عىل
التعليم.
الكلامت املفتاحية :الذكاء االصطناعي – جائحة كورونا – التطبيقات الرتبوية  -التعليم

المجلة العربية للمعلومات

9

The Role of the Educational Applications of the
Artificial Intelligence Considering the Impacts of
Corona: An analytical study
Dr: Khaled Salah Hanafy Mahmoud
Assistant Professor of Education Foundations
Faculty of Education- Alexandria University

Abstract

The world will witnesses a comprehensive revolution that will changes the style
of human life led by the artificial intelligence in all educational, economical, and
social levels and the others. The applications of A. I. are increasing in unlimited
way. They include all human domains. Till this moment, there is not any objective
vision or assessment for the impacts of these applications. There is a need to these
applications according to the invasion of Corona pandemic to states and its impacts which lead those states to adopt the distance learning and the applications of
A. I. to confront the pandemic.
This study aimed to investigate how to use the A. I. Educational applications
to confront the pandemic impacts. Hence, the study investigated how to use the
educational applications of the A. I. to confront the pandemic impacts. This study
depended on the descriptive approach through analyzing the literature and the
previous studies to identify the concept of the A. I., its origin, development, importance, shapes, and its uses in education. This study conducted an analysis of some
world experiences. It identified the ways of using AI educational applications in
confronting the negative impacts of the pandemic.
Keywords: Corona Virus- Artificial Intelligence- Educational applications - Education
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املقدمــة
لقد صار الذكاء االصطناعي أم ًرا واق ًعا يتضمن العديد من التطبيقات التي تحايك
الذكاء البرشي بل قد تفوقه أحيانًا ،وقد انترشت تلك التطبيقات يف حياة البرش اليومية يف
كل مجاالت الحياة ،أو عرب شبكة اإلنرتنت ،ومل يعد مجرد حلم أو صنف من صنوف الخيال.
وعىل الصعيد التعليمي ظهر اإلنسان اآليل املعلم القادر عىل التمييز بني الطالب،
والتفاعل معهم ،من خالل قراءة تعبريات وجوههم وتحليل نشاطهم الدماغي ،ومن
ثم تعليمهم معلومات جديدة حسب قدرات كل تلميذ)Popenici, 2017, 12 - 22( .
ولعل أبرز ما مييز برامج الذكاء االصطناعي عن غريها من الربامج األخرى هو
قدرتها الفائقة عىل التعلم ،واكتساب الخرب،ة واتخاذ القرار باستقاللية دون اإلرشاف
البرشي املبارش ،فضال عن متتعها مبهارات االستنباط والتكيف مع البيئة املحيطة.
()Russell, Norvig, 2020, 35
لقد أدى النمو الرسيع يف تكنولوجيا املستشعرات ،وتكنولوجيا االتصال واملعلومات،
واألجهزة الذكية ،والحوسبة السحابية ،وتحليالت البيانات الكبرية ،وتعلم اآللة إىل
تحقيق ثورة هائلة يف مجال تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليمMagesh,( .
)Muthuswamy, & Singh, 2015
وتشمل تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم :املكتبات والفصول الذكية،
والندوات االفرتاضية (الويبنار) ،ومعامل التعلم  .learning Labsفقد حدث تحول ىف
الرتبية من االعتامد عىل التعليم التقليدي إىل االعتامد عىل التعليم اإللكرتوين ،وتقديم
أنرتنت األشياء واالعتامد عىل التعلم الذيك ،وجعل البيئة الدراسية أكرث مرون ًة ،وأمانًا.
()Mrabet & Moussa, 2017
ويهدف استخدام تطبيقات التعلم الذيك إىل تحسني مهارات املتعلم من خالل توفري بيئ ٍة
تعلم ذكي ٍة تتيح املزيد من املرونة للتعلم من أي مكانٍ  ،وىف أي ٍ
وقت .كام تسمح للمؤسسات
ٍ
تعلم
التعليمية مبتابعة أداء الطلبة ،وحضورهم من خالل استخدام التكنولوجيا لتوفري بيئة ٍ
أكرث أماناً وصح ًة.)Pai, 2017, Marquez, Villanueva, & Garcia, 2016( .
المجلة العربية للمعلومات
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وخلصت دراسة أجراها ( )Mu, 2019إىل إنه يف السنوات القصرية القادمة سوف
تتالىش الطرق التقليدية يف التعليم ويعمل الذكاء االصطناعي مع املعلم يف املدارس
واملؤسسات التعليمية بكل مرونة.
ويشري تقرير البنك الدويل املعنون "جائحة كورونا :صدمات التعليم واالستجابة عىل
صعيد السياسات" والصادر يف عام  2020إىل أن انتشار جائحة كورونا أدى إىل حدوث
"صدمات يف ميدان التعليم" والتي تشمل.)The World Bank Group, 2020, 5( :
1.إغالق املدارس عىل مستوى جميع املراحل :وما يرتبط به من آثار مبارشة عىل
التعليم كتوقف التعليم يف معظم البلدان؛ فقد صار ما يقارب ( )85%من
الطالب يف جميع أنحاء العامل خارج التعليم املدريس وذلك يف إبريل ،2020
واتسعت نتيجة لذلك فجوة عدم املساواة يف التعلم نتيجة تفاوت إمكانيات
وقدرات التالميذ االقتصادية ،وتراجع االرتباط بالتعليم املدريس ،وما قد يؤدي
إليه من آثار سلبية كارتفاع معدالت الترسب والرسوب ،والتداعيات املرتبطة
باآلثار الصحية للجائحة (كرتاجع الصحة النفسية للطالب ،وسوء حالة تغذية
وخصوصا من األرس املهمشة أو الفقرية).
الطالب ،وزيادة معاناة الطالب،
ً
2.الركود االقتصادي وما أدي إليه من آثار سلبية عىل جانبي العرض والطلب عىل
التعليم نتيجة التأثري السلبي عىل املستويات املعيشية لألرس ،واملشكالت املرتبطة
بجانب الطلب عىل التعليم ،وزيادة معدالت الترسب بني أبناء الفئات الفقرية،
وزيادة نسب عاملة وزواج األطفال ،وتراجع استثامر األرس يف التعليم ،أما املشكالت
املرتبطة بجانب العرض يف التعليم فتضمنت (انخفاض اإلنفاق الحكومي عىل
التعليم ،وتدين جودة التدريس والتعليم ،وإغالق بعض املدارس الخاصة) .واآلثار
املرتتبة عىل املدى الطويل من زيادة فقر التعلم ،واتساع فجوة الالمساواة ،وزيادة
نسب الفقر ،وزيادة االضطرابات االجتامعية ،وتراجع رأس املال البرشي.
ودعا البنك الدويل إىل اغتنام الفرصة لتحسني النظم التعليمية عىل املدى الطويل
من خالل توسيع نطاق األساليب الفعالة يف مواجهة جائحة كورونا مثل إدماج نظام
12
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التعلم عن بعد ،واستخدام التقنية ،والرتكيز عىل إنشاء نظم تعليمية ُم َعاد بناؤها عىل
نحو أفضل ،وإدخال تحسينات طويلة األجل يف مجاالت مثل الرتبية ،والتكنولوجيا،
والتمويل ،ومشاركة أولياء األمور.
وبالرغم من املخاوف العديدة الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي إال
إنه أدى إىل تغيري أساليب التعليم والعمل؛ وهناك توجه عاملي نحو تبني ونرش تقنيات
ٍ
هواتف
الذكاء االصطناعي يف التعليم ،والتي تشمل الشاشات واألجهزة الذكية ،من
نقال ٍة ،وشاشات عرض ذكي ٍة ،وبرمجيات ،ومنصات تعليمية مقدمة عىل شبكة األنرتنت،
وتطبيقات تعليمية متاحة عىل متاجر آبل ،أو سامسونج ،أو جوجل.

م�شكلة الدرا�سة وت�سا�ؤالتها:
كل دول العامل.
يُع ّد انتشا ُر جائحة كورونا حدث ًا جلالً هدد األنظم َة التعليم ّي َة يف ّ
فوفقًا لألمم املتحدة ( )2020أوجدتْ جائح ُة كورونا أك َرب انقطا ٍع يف نظم التعليم يف
رضر منه نحو ( )1,6مليار طالب يف ( )191بل ًدا من مختلف القارات.
التاريخ ،وهو ما ت ّ
وكانت لجائحة كورونا تأثرياتٌ سلب ّية عىل ( )94%من طلبة املدارس يف دول العامل،
بل بلغت النسبة ( )99%يف البالد املتوسطة واملنخفضة الدخل ،وذلك نتيج ًة إلغالق
واملؤسسات التعليم ّية)United Nations Organization, 2020( .
املدارس،
ّ

مؤش البنك
وجاء ذلك يف وقت كان التعلي ُم يعاين ،أصالً ،أزم ًة عامل ّية؛ إذ يُظْهر ِّ ُ
الطلب الذين ال يستطيعون القراء َة أو الفه َم يف س ّن العارشة
الدو ّيل ،مثالً ،أ ّن نسب َة ّ
تفش الفريوس نسبة (.)53%
بلغت يف البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل قب ْيل ّ
قد ْ
ّ
ويتوقّع ُ
تدن دخل
العاملي نتيج ًة للجائحة إىل ّ
انكامش االقتصاد
ُ
البنك الدو ّيل أن يؤ ّدي
ّ
املخصصة
رسب ،وتقل ِّص امليزان ّيات الحكوم ّية
ّ
الكثري من األرس ،وزيادة مع ّدالت الت ّ
لإلنفاق عىل التعليم( .البنك الدويل)2021 ،
خصوصا
ويتفق خربا ُء التعليم عىل أ ّن التعليم ما بعد كورونا لن يكون كام قبله،
ً
مع ظهور بنية تحت ّية عالية األمتتة باستخدام ُمعطيات الثورة الصناع ّية الرابعة وأنظم ِة
المجلة العربية للمعلومات
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االصطناعي .كام يتوقّعون حصول تح ُّو ٍ
الت كبرية وهيكليّة يف أمناط التعليم
الذكاء
ّ
الجامعي؛ وقد بدأتْ بواد ُر هذه
وتو ّجهاتِه وسياساتِه ،سواء عىل صعيد التعليم العا ّم أو
ّ
فعل .ومل يعد أمام جميع األنظمة التعليميّة ّإل مه ّم ٌة واحدة ،وهي
التح ّوالت بالظهور ً
املدريس ،واالستفاد ُة من هذه التجربة من
الح ُّد من آثار الجائحة يف التعلُّم والتعليم
ّ
أجل العودة إىل مسار تحسني التعلُّم بوترية أرسع.
وعليه؛ سعت هذه الدراسة إىل اإلجابة عىل السؤال الرئيس اآليت:
كيف ميكن اإلفادة من التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي يف مواجهة تداعيات
جائحة كورونا؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس كل من األسئلة الفرعية اآلتية:
1.ما طبيعة الذكاء االصطناعي وخصائصه وأنواعه؟
2.ما أبرز تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم؟
3.ما التداعيات السلبية لجائحة كورونا عىل التعليم؟
4.ما الخربات العاملية الستخدام التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي يف مواجهة
تداعيات جائحة كورونا؟
5.ما متطلبات توظيف الذكاء االصطناعي يف أنظمة التعليم ملواجهة تداعيات
جائحة كورونا وما املعوقات املحتملة؟

�أهداف الدرا�سة:
سعت الدراسة الراهنة إىل تحقيق األهداف اآلتية:
1.التعرف عىل التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي وخصائصها.
2.تحليل الخربات العاملية لإلفادة من التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي.
3.رصد أبرز اآلثار السلبية لجائحة كورونا عىل التعليم.
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4.تحديد متطلبات توظيف التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي يف مواجهة
جائحة كورونا.
5.التنبؤ باملعوقات املحتملة وكيفية التغلب عليها.

�أهمية الدرا�سة:
تأيت أهمية الدراسة النظرية من حاجة املكتبة العربية إىل تعميق وإثراء الفهم
خصوصا مع اختالف اآلراء
ملصطلحات الذكاء االصطناعي واملصطلحات املرتبطة به،
ً
ووجهات النظر ،واختالف الرتجامت لتلك املصطلحات إىل العربية ،فضال عن أهمية
تلك الدراسة العملية لطرح رؤية حول كيفية اإلفادة من التطبيقات الرتبوية للذكاء
االصطناعي يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوجه القامئني عىل أنظمة التعليم عاملياً
وعربياً إىل اإلفادة من التطبيقات التكنولوجية يف التدريس ،وإعداد املقررات ،وتقويم
الطالب ،واستخدام املنصات الرقمية كبدائل ألساليب التدريس التقليدية.

منهج الدرا�سة و�إجراءاته:
اعتمدت هذه الدراسة عىل استخدام املنهج الوصفي من خالل تحليل األدب الرتبوي
والدراسات والبحوث وذلك للتعرف عىل مفهوم الذكاء االصطناعي وما يرتبط به من
مفاهيم مثل تعلم اآللة والتعلم العميق ،ونشأته وتطوره ،وتحديد أبرز خصائص الذكاء
االصطناعي ،وأنواعه املختلفة ثم االنتقال إىل رصد الجهود والخربات العاملية ىف استخدام
خصوصا يف مواجهة تداعيات جائحة
التطبيقات الرتبوية الذكاء االصطناعي يف التعليم
ً
كورونا ،ومن ثم طرح رؤية لكيفية اإلفادة من التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي يف
التعليم ،واملعوقات املحتملة ،وكيفية التغلب عليها.

المجلة العربية للمعلومات
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م�صطلحات الدرا�سة:
(الذكاء االصطناعي :)Artificial Intelligence AI
يعرفه الفراين والحجييل بأنه إنشاء أجهزة وتصميم برامج حاسوبية متتلك قدرات
العقل البرشي ،ولديها القدرة عىل الترصف ،واتخاذ القرارات ،والعمل بنفس الطريقة
التي يعمل بها العقل البرشي ،من أجل استخدامها وتوظيفها يف التعليم ألجل تحقيق
األهداف التعليمية املنشودة( .الفراين والحجييل.)220 ،2020 ،
ويعرفه محمود بأنه علم حديث نسبياً من علوم الحاسب اآليل يهدف إىل ابتكار
وتصميم أنظمة الحاسبات الذكية التي تحايك أسلوب الذكاء البرشي نفسه ،لتتمكن تلك
األنظمة من أداء املهام بدالً من اإلنسان ،ومحاكاة وظائفه ،وقدراته باستخدام خواصها
الكيفية وعالقاتها املنطقية والحسابية( .محمود)184 ،2021 ،
وتركز التعريفات السابقة عىل مدى إمكانية توظيف الحاسب اآليل وتطبيقاته
املختلفة ملحاكاة العقل البرشي وذلك لخدمة اإلنسان وتيسري حياته.
ويقصد بالذكاء االصطناعي يف هذه الدراسة أحد فروع علوم الحاسب اآليل ،ويهدف
إىل إنشاء أجهزة وبرمجيات حاسوبية تحايك الذكاء اإلنساين ،ولديها القدرة عىل العمل،
والترصف ،واتخاذ القرارات اعتامدا ً عىل نفس الطريقة التي يفكر بها العقل البرشي.

الدرا�سات ال�سابقة:
هناك مجموعة كبرية من الدراسات السابقة التي تناولت الذكاء االصطناعي،
وتطبيقاته يف مجال التعليم ،ومنها دراسة وولف وآخرون ( )2013حول التحديات التي
واجهها تطبيق الذكاء االصطناعي يف التعليم ،أن الذكاء االصطناعي وتطويره لألنظمة
التعليمية هو ملستقبل للعملية التعليمية وذلك بسبب تكيفها مع قدرات ومستويات
التفكري لدى مختلف الطالب وكذلك سهولة استخدامها وتوفرها عىل مدار الساعة طوال
أيام األسبوع ،ولقد خلصت دراسته عىل التأكيد عىل أهمية استخدام املعلم الذيك يف
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تطوير العملية التعليمية واملختربات ،والتحسن الكبري يف مستوى الطالب العلمي .وأن
املتعلمني لديهم القدرة الفائقة عىل تحقيق النجاح وتحسني مستواهم الحايل إىل األفضل
مام هم عليه اآلن بنظام التعليم التقليدي الحايل ،حيث يساعد استخدام الربمجيات
الحاسوبية يف التعليم عىل القدرة عىل النجاح)Woolf et al., 2013( .
وسعت دراسة الكحلوت واملقيد ( )2017إىل تحديد متطلبات توظيف التعلم الذيك
يف العملية التعليمية يف الجامعات الفلسطينية القامئة عىل الذكاء االصطناعي والالزم
توافرها واملتمثلة يف األبنية ،واألجهزة ،واملعدات ،والربامج ،والتقنيات ،وعنارص املنهج،
والكادر البرشي والتنظيمي ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وطبقت االستبانة
عىل عينة بلغت ( )100مستجيب من الخرباء يف كلية الرتبية ،وكلية أنظمة املعلومات
الحاسوبية من ثالث جامعات فلسطينية ،وأوضحت نتائج الدراسة أن متطلب عنارص
املنهج جاء يف صدارة املتطلبات بنسبة ( ،)%96.71وىف املرتبة الثانية متطلب الكادر
البرشي والتنظيمي ( ،)%88.33ويف املرتبة الثالثة متطلب الحاجة إىل الربامج والتقنيات
الحديثة بنسبة ( ،)%85.03وجاء أخريا متطلب الحاجة إىل األبنية ،واألجهزة ،واملعدات
بنسبة (( .)%84.80الكحلوت واملقيد ،2017 .ص ص )273-251
أما دراسة (طه ،وبكر )383 ،2019 ،حول تطبيق الذكاء االصطناعي يف برامج
الجامعات ومراكز البحوث وىف التعليم العايل فهدفت إىل رصد سياسات ،وبرامج،
وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم العايل باستخدام املنهج الوصفي ،والوصف،
والتحليل ،والتفسري من خالل تناول :تاريخ وتطور الذكاء االصطناعي بصورة وصفي ٍة
مبسط ٍة ،ومعنى املصطلح ومرادفاته واستخداماته يف العلوم املعارصة ،واملهارات الحياتية
واملخاطر الناجمة عن تطبيقات الذكاء االصطناعي ،وتطبيقات الذكاء االصطناعي،
والسياسات ،واالسرتاتيجيات ،واملستقبليات ،ومن أهم هذه التطبيقات ،األنظمة
الخبرية  ،Expert Systemومتييز الكالم ،speech recognition :وهي برامج تستطيع
تحويل األصوات إىل كلامت ( ،)Textومعالجة اللغات الطبيعية Natural language
 ،Processingواستخدام اإلنسان اآليل Robotics :وهو عبارة عن آل ٍة كهروميكانيكي ٍة
تتلقى األوامر من حاسب تابع لها فيقوم بأعامل معينة.
المجلة العربية للمعلومات
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أما دراسة راسل ونورفيج ( )Russell, Norvig , 2020فهدفت للتعرف عىل مفهوم
الذكاء االصطناعي ،واستكشاف مجاالت وخصائص الذكاء االصطناعي وأحدث التقنيات
املستخدمة والتي تشمل التعلم العميق  ،Deep learningونقل التعلم transfer
 ،learningووتعلم اآللة  ،machine learningومعالجة اللغات الطبيعية natural
 ،language processingوالسببية  ،causalityوالربمجة االحتاملية Probabilistic
 ،programmingوقضايا الخصوصية ،والعدالة ،والسالمة عند استخدام الذكاء
االصطناعي.
وهدفت دراسة الفراين والحجييل ( )2020حول العوامل املؤثرة يف قبول املعلم
الستخدام الذكاء االصطناعي يف التعليم يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام
التكنولوجيا ( )UTAUTإىل معرفة العوامل املؤثرة عىل قبول املعلم الستخدام
الذكاء االصطناعي يف التعليم يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا
( ،)UTAUTوذلك باستخدام املنهج الوصفي وتطبيق مقياس النظرية عىل عينة
تكونت من ( )446من معلمي ومعلامت محافظة ينبع ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن
املعلمني لديهم درجة قبول كبرية الستخدام الذكاء االصطناعي يف التعليم ،وإىل أن كالً
من (األداء املتوقع ،الجهد املتوقع ،التأثري االجتامعي ،التسهيالت املتاحة) تؤثر بشكل
إيجايب عىل نية استخدام الذكاء االصطناعي يف التعليم ،وإىل أن أكرث العوامل املؤثرة يف
إقبال املعلمني عىل استخدام الذكاء االصطناعي هو األداء املتوقع يليه الجهد املتوقع،
يليه التأثري االجتامعي ،يليه التسهيالت املتاحة ،وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية
بني استجابات أفراد العينة حول استخدام الذكاء االصطناعي يف التعليم لصالح اإلناث،
يف حني ال توجد أية فروق ت ُعزى ملتغري (العمر ،وسنوات الخربة ،ومجال التخصص
التعليمي)( .الفراين ،والحجييل)216-215 ،2020 ،
وسعت دراسة (الصبحي والفراين )103 ،2020 ،إىل دراسة التعليم يف اململكة
العربية السعودية يف ظل اإلمكانيات واملتطلبات ،والتحديات لتبنى تقنية حديثة مثل
الذكاء االصطناعي ،والتعرف عىل مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس إلدراج تقنية الذكاء
18
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االصطناعي يف العملية التعليمية ،وفوائدها لعنارص العملية التعليمية ،وإمكانية تبني
هذه التكنولوجيا يف التعليم العايل السعودي ،.واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي
وتحليل الدراسات السابقة للتعرف عىل مدى إمكانية إدماج تقنيات الذكاء االصطناعي
يف التعليم السعودي ،ومتطلبات ذلك ومعوقاته .وخلصت الدراسة إىل ووجود بطء
بسيط يف جهود تطوير التعليم السعودي ،ورضورة تبني التعليم السعودي تقنيات
الذكاء االصطناعي لكونها تقنية العرص.
وهدفت دراسة محمود ( )2020إىل تعرف تطبيقات الذكاء االصطناعي التي ميكن
اإلفادة منها يف تطوير العملية التعليمية يف ظل تحديات جائحة فريوس كورونا ،وقد
اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي ،من خالل استقراء وتحليل الدراسات ،واستخدام
استبانة مفتوحة للوقوف عىل أهم املشكالت والتحديات التي تواجهها العملية
التعليمية ،ودور تطبيقات الذكاء االصطناعي يف مواجهة تلك التحديات ،تم عرضها عىل
بعض املسئولني عن العملية التعليمية بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي بلغ عددهم
( )31وتوصلت الدراسة إىل أنه يوجد عدة تحديات ومشكالت تتصل بجوانب (العملية
التعليمية – اإلدارة التعليمية – املعلم – املتعلم – أولياء األمور -تقييم املتعلمني) يف
ظل أزمة كورونا ،منها :محدودية جاهزية املعلمني والبنية التحتية الرقمية يف البيئة
التعليمية ،وضعف االهتامم بتدريب املعلمني واملتعلمني عىل استخدام التقنيات
التكنولوجية الحديثة ،واالعتامد بشكل كامل يف العملية التعليمية عىل الكتب الورقية.
وتتشابه الدراسات السابقة يف كونها اعتمدت عىل استخدام املنهج الوصفي وتحليل
األدب الرتبوي والدراسات السابقة ،ومحاولة التعرف عىل مدى إمكانيات اإلفادة من
الذكاء االصطناعي وتقنياته يف التعليم مبختلف مراحله ،وقد اتفقت جميع الدراسات عىل
أن الذكاء االصطناعي وتطبيقاته صار رضورة حتمية فرضتها متغريات العرص ومتطلباته،
وأن هناك إمكانات كبرية ألن يؤدي إىل تغيري دور املعلم ،أما دراسة محمود ()2020
فأشارت إىل املعوقات الراهنة التي تقف أمام االستغالل األمثل لتقنيات الذكاء االصطناعي
يف التعليم املرصي وذلك وفقًا آلراء عدد ( )31مسؤول عن التعليم مبختلف مراحله.
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وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ىف أهمية الذكاء االصطناعي ،وقد أفادت
الدراسة الحالية من تلك الدراسات ىف التعرف عىل مفهوم الذكاء االصطناعي وخصائصه
ومفاهيمه ،باإلضافة للتعرف عىل مدى إمكانية التوسع فيه مستقبالً يف بعض دول العامل وفقًا
آلراء الخرباء ،والتي أيدت جميعها استخدامه مع رضورة توفري متطلباته .ومتيزت الدراسة
الحالية بتحليل بعض الخربات العاملية الستخدام الذكاء االصطناعي يف التعليم بصفة عامة،
ويف مواجهة وباء كورونا بصفة خاصة ،واستخالص أهم املتطلبات العامة لتوظيف الذكاء
االصطناعي يف التعليم ملواجهة تداعيات وباء كورونا ،والتنبؤ باملعوقات املحتملة.

الإطار النظري للدرا�سة:
1.طبيعة مفهوم الذكاء االصطناعي وخصائصه:
يتكون مصطلح "الذكاء االصطناعي" ( )Artificial Intelligence AIمن مصطلحني
فرعيني :األول مصطلح الذكاء  ،intelligenceوالذي يقصد به القدرة عىل فهم الظروف
االصطناعي  ،Artificialواملشتق من
أو الحاالت الجديدة واملتغرية ،والثاين مصطلح
ِ
الفعل "صنع" أو "اصطنع" ،والذي يشري إىل األشياء التي تنشأ نتيجة النشاط أو الفعل
الذي يتم من خالل اصطناع وتشكيل األشياء متيي ًزا عن األشياء املوجودة بالفعل واملولدة
بصورة طبيعية دون تدخل اإلنسان ،وبهذا املعني يشري الذكاء االصطناعي إىل الذكاء
الذي يصنعه أو يصطنعه اإلنسان يف اآللة أو الحاسوب( .ياسني سعد)114 ،2012 ،
ويعد "جون مكاريث  "John McCarthyأول من صاغ هذا املصطلح يف عام 1956م،
ووفقًا له فإن الذكاء االصطناعي هو علم هندسة األشياء وصنع آالت ذكية ،فالذكاء
االصطناعي يركز عىل تطوير تقنيات ،وتطبيقات ،وآالت قادرة عىل التفكري بصورة تحايك
عمل العقل البرشي ،وتتعلم ،وتقرر ،وتترصف كام يفعل البرش .وتتميز نظم الذكاء
االصطناعي بثالث صفات هي :القدرة عىل التعلم ،والقدرة عىل جمع وتحليل البيانات
واملعلومات ،وخلق عالقات بينها ،والقدرة عىل اتخاذ قرارات بناء عىل عملية التحليل.
(شمس.)122 ،2019 ،
20
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ويعرف الذكاء االصطناعي ،بأنه القدرة والعمل عىل التنمية يف نظم املعلومات
التكنولوجية التي تعتمد عىل الكمبيوتر واألدوات األخرى التي تكمل املهام التي يقوم
بها والتي عادة ما تتطلب الذكاء اإلنساين والتمكن من الوصول إىل استنتاجات منطقية
(( .)logical deductionطه ،وبكر)383 ،2019 ،
وعرفه كابالن وهاينلني بأنه "قدرة نظام معني عىل تحليل بيانات خارجية ،واستنباط
ٍ
ومهام
أهداف
قواعد معرفية جديدة منها ،وتكييف هذه القواعد ،واستخدامها لتحقيق
ٍ
جديدة")Kaplan, Haenlein, 2019, 15( .
فالذكاء االصطناعي هو أحد فروع علم الحاسبات املعنية بكيفية محاكاة اآللة
لسلوك اإلنسان فهو علم تصميم آالت وبرامج حاسوبية تستطيع التفكري بنفس الطريقة
التي يعمل بها عقل اإلنسان ،تتعلم كام يتعلم ،وتقرر كام يقرر ،وتترصف كام يترصف،
أي أن الذكاء االصطناعي هو عملية محاكاة قدرات عقل اإلنسان عرب أنظمة الحاسوب.
()Fernández et. al., 2019, p. 556- 557
كام يهدف الذكاء االصطناعي إىل بناء وتطوير أنظمة حاسوبية وبرمجيات قادرة
عىل أداء سلوكيات تحقق مستوى من الذكاء شبيه بذكاء البرش أو أفضل ،ويرتجم ذلك
يف وضع املعارف البرشية داخل الحاسوب ،ضمن ما يعرف بقواعد البيانات ،ومن ثم
يستطيع الحاسوب عرب األدوات الربمجية البحث يف هذه القواعد ،والقيام باملقارنة
والتحليل ،وذلك اعتام ًدا عىل قدرة اآللة عىل القيام باملهام التي تحتاج إىل الذكاء البرشي
عند أدائها مثل االستنتاج املنطقي ،والوصول إىل أفضل الحلول للمشكالت املختلفة،
ومن ثم فهو يجعل اآللة أكرث ذكا ًء ،واألجهزة أكرث فائدةً( .مكاوي)22 ،2018 ،
ويتسم الذكاء االصطناعي بالعديد من الخصائص وهي:

.أاالعتامد عىل عملية االستدالل يف التعامل مع البيانات واملعلومات :يعتمد الذكاء
االصطناعي عىل االستدالل ،والذي يعد أحد عمليات االستنتاج املنطقي القائم
عىل استخدام القواعد والحقائق ،وطرق البحث املختلفة ،والحدس للوصول إىل
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استنتاج معني ،وذلك من خالل مطابقة الصور واألصوات وغريها ،كام يعتمد عىل
بناء قاعدة من املعرفة يتم من خالل إكساب الحاسوب القدرة عىل االستدالل؛ ومن
ثم االستنتاج املنطقي ،وإصدار اإلحكام.
.بإمكانية متثيل املعرفة :تعتمد تطبيقات الذكاء االصطناعي عىل استخدام نظم
املعالجة لتحليل وتفسري البيانات ،واملعلومات ،والتفاصيل ،والحقائق الواسعة،
وكيفية التعامل مع هذه البيانات عىل أفضل وجه ،لتمثيل املعرفة اعتام ًدا عىل متلك
أنظمة الذكاء االصطناعي قاعدة كبرية من املعرفة متكنها من الربط بني الحاالت
والنتائج ،فربامج الذكاء االصطناعي تحتوي عىل أسلوب لتمثيل املعلومات( .جودت،
 2015؛ مطاي.)3 ،2012 ،
.جالقدرة عىل التعلم واتخاذ القرار :وهذه أهم سامت الذكاء االصطناعي باالعتامد
عىل اسرتاتيجيات تعلم اآللة من حيث تحليل البيانات ،واملعلومات ،واستبعاد
املعلومات غري املناسبة ،وتصنيف املعلومات ،واالستفادة منها والتنبؤ ،وأيضً ا تخزين
ٍ
مواقف أخرى ،وهو ما يشبه عملية التعلم لدى البرش.
املعلومات لالستفادة منها يف
.دالقدرة عىل التعامل مع البيانات املتضاربة أو غري املؤكدة :تستطيع أنظمة الذكاء
االصطناعي التعامل مع البيانات املتضاربة ،أو املتناقضة ،أو التي تشوبها بعض
األخطاء ،وإعطاء الحلول املناسبة ،والقدرة عىل التوصل لحل املشكالت حتى
يف حالة عدم توفر جميع البيانات ،واملعلومات الالزمة التخاذ القرار .وتستطيع
تطبيقات الذكاء االصطناعي إيجاد بعض الحلول حتى لو كانت املعلومات غري
ٍ
استنتاجات أقل واقعي ًة أو تصل
متوافرة بأكملها يف الوقت الراهن ،وقد تصل إىل
ٍ
استنتاجات صحيح ٍة.
إىل
2.نشأة وتطور الذكاء االصطناعي:
بحث اإلنسان عىل مر التاريخ عىل اخرتاع ميكنه أن يحايك العقل البرشي يف منط
تفكريه ،فقد حاول كل من الفنانني والكتاب ،وصناع األفالم ،ومطوري األلعاب عىل حد
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سواء إيجاد تفسري منطقي ملفهوم الذكاء االصطناعي .فعىل سبيل املثال يف عام 1872
تحدث "صموئيل بتلر" يف روايته "إريوهون"  1872عن اآلالت والدور الكبري الذي
ستلعبه يف تطوير البرشية ونقل العامل إىل التطور واالزدهار( .مايكروسوفت)2021 ،
وعىل مر الزمن ،كان الذكاء االصطناعي حارضا ً فقط يف الخيال العلمي ،فتار ًة ما
يسلط الضوء عىل الفوائد املحتملة للذكاء االصطناعي عىل البرشية وجوانبه اإلنسانية
املرشقة ،وتار ًة أخرى يسلط الضوء عىل الجوانب السلبية املتوقعة منه ،ويتم تصويره
عىل أنه العدو الرشس للبرشية الذي يعتزم االستيالء عىل الحضارة ،والسيطرة عليها.
وقد ظهر مصطلح الذكاء االصطناعي ألول مرة يف عام  1956يف كلية دارمتوث يف
هانوفر بالواليات املتحدة األمريكية ،خالل انعقاد مدرسة صيفية نظمها أربعة باحثني
أمريكيني :جون مكاريث ،مارفن مينسيك ،ناثانييل روتشسرت وكلود شانون( .غاناسيا،
)1، 2018
وقد كان الذكاء االصطناعي يهدف يف البداية إىل محاكاة كل واحدة من مختلف
قدرات الذكاء ،بواسطة اآلالت ،سوا ًء كان ذكا ًء برشياً ،أو حيوانياً ،أو نباتياً أو اجتامعيا،
أو تصنيفا تفرعيا حيويا .وقد استند هذا النظام العلمي أساسا إىل افرتاض أن جميع
الوظائف املعرفية ،وال سيام التعلّم ،واالستدالل ،والحساب ،واإلدراك ،والحفظ يف
الذاكرة ،وحتى االكتشاف العلمي أو اإلبداع الفني ،قابلة لوصف دقيق لدرجة أنه ميكن
برمجة جهاز كمبيوتر الس ِتنساخها .ومنذ وجود الذكاء االصطناعي ،أي منذ أكرث من
ستني سنة ،ليس هناك ما يفند أو يثبت بشكل قاطع هذه الفرضية التي ال تزال مفتوحة
وخصبة يف آن واحد.
ومنذ اختبار "آالن تورينغ ( )1954-Alan Turing1912أل َّول برنامج آيل ذيك ،سنة
 ،1950توالت التجارب واالكتشافات يف مجال الذكاء االصطناعي بخطى متسارعة،
ففي سنة  ،2012نجحت تقنية "التعلم العميق  ،"deep learningوهي نظام للتعلُّم
والتصنيف ،قائم عىل الشبكات العصبية ،يف التع ُّرف إىل الوجوه بدقَّة عالية ،وبدرجة
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احتامل للخطأ شبه منعدمة .واستطاع الروبوت الذيك "ألفاغو  "AlphaGoالتغلب عىل
بطل العامل يف لعبة ( )Goويف سنة  ،2016وهي اللعبة األكرث تعقيدا ً يف العامل .وخالل
سنة ( ،)2018استطاعت "إيريكا ( "Ericaوهي روبوت مبالمح امرأة برشية) تقديم
نص مكتوب سلفاً ،والقيام بحركات
نرشة األخبار عىل شاشة التلفاز يف اليابان؛ واستظهار ّ
وتعبريات وجدانية ،كاالبتسام مثالً ،إال أنها ليست قادرة ،بعد ،عىل التفاعل مع ضيوفها
بطريقة مستقلة( .مروان)78 ،2019 ،
ومنذ ذلك الحني شهد الذكاء االصطناعي تطورات واسعة عىل مدار السنوات املاضية
حققت آثا ًرا مهمة يف مستقبل البرشية ،وقد صار الذكاء االصطناعي حقيقة ال خيال ،ومل
يعد يحتل مكاناً يف عامل الثقافة الشعبية فقط ,ومتثل سنة  2018النقلة الكربى للذكاء
االصطناعي مع التقدم يف التكنولوجيا ،والخوارزميات ،وانتشار الحواسيب .ويعمل
إيلون ماسك صاحب رشكة تسال ،وصاحب العديد من االبتكارات حال ًيا عىل مرشوع
"نيورالينك" والقائم عىل ربط األدمغة باآلالت ،ثم ربط بعضها ببعض ،وهذا ما يبدو
وكأنه حلقة يف سلسلة تط ُّور طويل نعرف بداياته ،ونعيش بعض مظاهره وإنجازاته،
لكننا ال نستطيع معرفة نهايته ،إذا كانت له نهاية.
وهناك الكثري من التوقعات بتفوق الذكاء االصطناعي يف كل املجاالت ،فينتظر يف
تعج الشوارع بالسيّارات ذاتيّة القيادة بشكل تا ّم .وأ ّما املدارس ،فسوف
سنة  ،2027أن ّ
تختفي مع حلول العام  ،2034لتفسح املجال أمام التدريس املع ّزز بالذكاء االصطناعي
لكل متعلِّم عىل حدة .وينتظر ،خالل سنة  ،2049أن يتحول
املتالئم مع الحالة العصبية ّ
"التف ُّرد" إىل واقع فعيل؛ فألول مرة يف التاريخ ،سيوجد حاسوب حائز عىل ذكاء متسا ٍو
مع الذكاء اإلنساين ،يجمع بني الق ّوة الفائقة للحساب واالنفعاالت والوعي بالذات.
(اإلدرييس)52 ،2019 ،
وميكن القول أن تطور الذكاء االصطناعي م َر بأربعة مراحل بدأت من مرحلة الذكاء
االصطناعي القادر عىل الفهم ،والتي متثل أبسط مراحل الذكاء االصطناعي والتي تعتمد
عىل استخدام خوارزمية ملراقبة سلوك البرش ورصدها ،ومثالها ترشيحات األخبار ىف
24
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جوجل ،ثم مرحلة الذكاء االصطناعي القادر عىل تحليل العالقات االرتباطية مثل التنبؤ
بحالة املريض بناء عىل تاريخه املريض ،ثم مرحلة الذكاء االصطناعي الواعي القادر
عىل اإلدراك الكامل لبيئته ومن أبرز أمثلته تطبيقات الهواتف الذكية التي تقوم بحل
الواجبات املنزلية للطالب ،وتقنيات الواقع املعزز ،ثم ظهرت مرحلة الذكاء االصطناعي
املستقل ذات ًيا ومن أمثلته السيارات ذاتية القيادة ،والطائرات من دون طيار .ويبرش
الكثري من الباحثني باالنتقال إىل مرحلة الذكاء االصطناعي ذايت التطور ،ليصبح أكرث ذكا ًء
من اإلنسان فيصري قاد ًرا عىل تصميم آلة أخرى مشابهة ،ويطور أجياالً من نفسه ،ويجد
حلوالً ملشكالت يصعب عىل اإلنسان معالجتها ،وتتحقق نبوءات العلامء الذين أقروا بأن
الذكاء االصطناعي سيكون سبب فناء البرشية( .خليفة)2019 ،
لقد خرج الذكاء االصطناعي من مختربات البحوث ومن صفحات روايات الخيال
العلمي ،ليصبح جزءا ً ال يتجزأ من حياة اإلنسان اليومية ،بداي ًة من املساعدة يف التنقل
يف املدن وتجنب زحمة املرور ،وصوالً إىل استخدام مساعدين افرتاضيني ملساعدة البرش
يف أداء املهام املختلفة ,واليوم أصبح استخدام الذكاء االصطناعي متأصل من أجل الصالح
العام للمجتمع.
وقد وصلت البرش إىل نقط ٍة فريد ٍة وغري مسبوق ٍة يف تاريخ البرشية ،فنحن أمام
حقبة جديدة تعرف باسم الثورة الصناعية الرابعة ،هذه الثورة خلقت لنا فرصة كبرية
إلعادة تشكيل الطريقة التي ندير بها بيئتنا اليوم ،حيث يتم تسخري قدرات الرقمنة
والتحوالت املجتمعية من أجل حل املشاكل البيئية ،وخلق ثورة يف مجال االستدامة .
رصا جدي ًدا غري مسبوق
ويبرش العديد من الباحثني والعلامء بدخول البرشية ع ً
كم وكيفًا
ستشهد فيه سلسلة من االخرتاعات غري املتوقعة ،مل تعرفها طيلة تاريخها ً
تساوى ما عرفته خالل العرشين ألف سن ٍة املاضية ،وعىل حسب وصف الباحث
األمرييك "راى كورزويل  "Ray Kurzweilكبري مهنديس رشكة جوجل فإننا عىل عتبة
قفز ٍة تكنولوجية حاسم ٍة ج ًدا ومصريية ،ال يستطيع أحد أن يصفها ،يبدو فيها املستقبل
مثل ثقب أسود ال ميكن رؤية ما بعده وما يخفيه( .العسريي ،2019 ،ص )146
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وقد ازدادت تطبيقات الذكاء االصطناعي بصور ٍة ال ميكن حرصها واستيعابها ىف
كافة مجاالت الحياة اإلنسانية ،وعىل الرغم من ذلك فقد انقسمت آراء الخرباء حول
الذكاء االصطناعي إىل قسمني :القسم األول ينظر إىل الذكاء االصطناعي نظرة مستقبلية
إيجابية ،ويرى أنه يحسن مستوى حياتنا ،ويجعلها أكرث رسع ًة وسهول ًة ،وقسم آخر ينظر
إىل الذكاء االصطناعي نظرة تشاؤمية خوفًا من التداعيات السلبية للذكاء االصطناعي
عىل حياتنا.
وقد صار الذكاء االصطناعي أحد أبرز مجاالت التطور التكنولوجي املعارص ،واألساس
الرئيس يف املنافسة الدولية ومحور التنمية االجتامعية واالقتصادية للدول ،واليوم توىل
الحكومات أهمية كبرية لتعليم الذكاء االصطناعي وبرامجه يف خطط التنمية االقتصادية
واالجتامعية)Mu, 2019, p 772( .
ويرى الكثريون أن البرشية أصبحت عىل وشك التَّح ُّول نحو جيل جديد من
امل ُجتمعات ،حيث يُنذر هذا التَّح ُّول بظهور ُمجتمع فائق الذَّكاء تكون فيه اليد ال ُعليا
لآللة عىل اإلنسان ،وتتحقَّق فيه نبوءات أفالم الخيال العلمي بتآكل امل ُجتمع من داخله
عرب إزالة الخطوط الفاصلة بني ما هو إنساين وما هو مادي ،ويتعدى ما متَّت تسميته
ُمجتمع املعلومات؛ ليظهر " ُمجتمع ما بعد املعلومات"( .إيهاب خليفة)11 ،2019 ،
وبالرغم من عدم وجود إجامع بشأن كيفية االستعداد للذكاء االصطناعي حول
العامل ،إال أنه ال مجال للشك بأن الوقت حان لالستعداد له ،ما يستوجب وضع خطط
مستقبلية تقوم عىل االستثامر يف التدريب والتعليم وتأهيل العاملة لخوض مجاالت
عمل جديدة".
وميكن القول إن العامل عىل أعتاب ثورة شاملة ستغري شكل الحياة البرشية يقودها
الذكاء االصطناعي عىل مختلف املستويات األمنية واالقتصادية واالجتامعية وغريها،
وذلك ألن تطبيقات الذكاء االصطناعي تتعدد وتتزايد بصورة يصعب حرصها ،فهي
تقريبًا تدخل يف املجاالت اإلنسانية كافة ،وحتى اللحظة مل يتم وضع تصور أو تقييم
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موضوعي لتداعيات هذه التطبيقات ،وميكن القول إن بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي
والتي من املفرتض أن تجعل حياة األفراد أسهل وأرسع مثل "املدن الذكية" التي تجمع
التقنيات كافة الخاصة بنظم الذكاء االصطناعي قد تكون سببًا ىف زيادة سطوة اآلالت
عىل الحياة البرشية( .محمود:2021 ،
االصطناعي:
3.أنواع الذكاء
ّ

يتضمن الذكاء االصطناعي ثالثة أنواع رئيسة تبدأ من ر ّد الفعل البسيط وصوالً إىل
اإلدراك والتفا ُعل الذايت ،وذلك عىل النحو اآليت( :شمس)Suzuki, 2017( ،)122 ،2019 ،
.أالذكاء االصطناعي الض ّيق أو املحدود  :Narrow AI or Weak AIمن أبسط
أشكال الذكاء االصطناعي ،وتت ّم بَرمجته للقيام بوظائف مع ّينة داخل بيئة مح َّددة،
عي ،وال ُيكن له العمل إال يف ظروف
رصفه َمبنزلة ر ّدة فعل عىل َموقف ُم َّ
ويُعترب ت ّ
الخاصة به ،ومن أمثلته ألعاب الشطرنج املوجودة عىل األجهزة الذكية ومنها:
البيئة
ّ
"الروبوت ديب بلو" ،الذي ابتكرته رشكة  ،IBMوقا َم بل ْعب الشطرنج مع بطل
العالَم غاري كاسباروف و َه َزمه ،والسيارات ذاتية القيادة ،وبرامج التعرف عىل
الكالم أو الصور ،ويعد هذا النوع من الذكاء االصطناعي من أكرث األنواع شيو ًعا ىف
الوقت الحارض.
القوى :General AI or Strong AI :يعمل بقدرة
.بالذكاء االصطناعي العا ّم أو
ّ
تشابه قدرة اإلنسان من حيث التفكري ،إذ يركز عىل جعل اآللة قادرة عىل التفكري
ويتاز بالقدرة عىل
والتخطيط من تلقاء نفسها ،وبشكل مشابه للتفكري البرشيَ ،
ج ْمع املعلومات وتحليلها وعىل ُمراكَمة ال ُخربات من امل َواقف التي يكتسبها ،والتي
تؤ ِّهله ألن يتّخذ قرارات مستقلَّة وذك ّية ،مثل روبوتات الدردشة الفوريّة ،والس ّيارات
ذاتيّة القيادة.

.جالذكاء االصطناعي الفائق  :Super AIال زالت أنواع الذكاء هذه قَيد التجارب
ويكن التمييز بني منطَني أساس َّيني منها :األ ّول يحاول
وتسعى إىل ُمحاكاة اإلنسانُ ،
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فَ ْهم األفكار البرشيّة ،واالنفعاالت التي تؤث ِّر يف سلوك البرش ،وميلك قدرة محدودة
عىل التفا ُعل االجتامعي .والثاين هو منوذج لنظريّة العقل ،حيث تستطيع هذه
النامذج التعبري عن حالتها الداخليّة ،وأن تتنبّأ مبَشاعر اآلخرين و َمواقفهم وأن
تتفاعل معها؛ إنّها الجيل امل ُقبِل من اآلالت فائقة الذكاء.
وعىل الرغم من انتشار النوع األول للذكاء االصطناعي ،إال أن التوقعات تشري إىل أن
العامل يف طريقه لعرص الذكاء االصطناعي القوى ويكفى مطالعة التطورات التكنولوجية
اليومية حول استخدام اإلنسان اآليل يف كافة املجاالت ،والذي يتصف بقدرته عىل التعلم،
وتراكم الخربات ،واإلفادة من تطور تكنولوجيا املستشعرات ،وبرامج الخوارزميات ليدلل
عىل أننا ىف طريقنا لالنتقال الحثيث للنوعني الثاين والثالث من الذكاء االصطناعي ،وأن
عىل العامل االستعداد لذلك.
4.مجاالت الذكاء االصطناعي:
يشمل الذكاء االصطناعي مجموعة واسعة من املجاالت الفرعية وهي:
.أتعلم اآللة  :Machine Learningيشري مصطلح تعلم اآللة إىل أحد مجاالت الذكاء
االصطناعي والتي ميكن فيها للربمجية أن تتعلم أو تتكيف بطريقة تحايك ما ميكن
للبرش القيام به ،فتقوم اآللة بتحليل كميات هائلة من البيانات ،والبحث عن أمناط
سائدة من أجل تصنيف املعلومات ،أو القيام بالتنبؤ ،والخروج بتوقعات ،وتسفر
إضافة التغذية الراجعة عن متكن الربمجية من التعلم ومن ثم تعمل اآللة عىل
تعديل طريقتها عىل أساس الحسابات التي تحدد ما إذا كان املسار املتبع صحيح أم
خطأ( .آل سعود)147 ،2017 ،
.بالتعلم العميق  :Deep Learningيشري مصطلح التعلم العميق إىل مجال فرعي
من التعلم اآليل يركز بشكل كبري عىل تطوير خوارزميات متكن الحاسوب من
فهم عميقًا للبيانات وطبيعة عملها من
تعلم أداء املهام الصعبة التي تتطلب ً
تلقاء نفسه ،ويعتمد تفسري البيانات عىل استخدام الشبكات العصبية االصطناعية
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 Artificial Neural Networkوالتي تزداد مع مرور الوقت ،وعىل مستويات
متعددة من املعالجة غري الخطية للبيانات ،وهذه الشبكات مستوحاة من الشبكات
العصبية البيولوجية للدمغ البرشي ،وهى تتألف من طبقات متصلة ،بحيث ميكن
أن تتعلم الشبكات ذات الطبقات األكرث وظائفًا واألكرث تعقي ًدا ،وهذا يفرس قوة
التعلم العميق.
)(La Pierre et al., 2019, p.75) (Barchi et al., 2019, p.6) (Dargan et al., 2019, p.1
.جالرؤية الحاسوبية  :Computer Visionيشري مصطلح الرؤية الحاسوبية إىل
أحد املجاالت العملية للتخصصات التي تتناول كيفية جعل الحواسيب تكتسب
مستويات عالية من الفهم من خالل الصور والفيديوهات الرقمية أي فهم
الحاسوب ملحتوى هذه الصور ومواد الفيديو كام يفهمها اإلنسان ،وتشتمل الرؤية
الحاسوبية عىل الطرق الخاصة بتخزين ،ومعالجة ،وتحليل ،وفهم الصور الرقمية،
واستخالص بيانات عالية األبعاد بغرض إنتاج معلومات رقمية أو رمزية يف شكل
قرارات)Jin, 2019, 2( .
.دمعالجة اللغة الطبيعية  :Natural language processingتعتمد معالجة اللغة
الطبيعية عىل التفاعالت بني الحواسيب واآلالت التي تتحكم فيها الحواسيب من
ناحية ،واللغات البرشية الطبيعية وخاصة ما يتعلق منها بكيفية برمجة الحاسوب
ملعالجة بيانات اللغة الطبيعية وتحليلها)Jin, 2019,2( .
.هالنظم الخبرية  :Expert systemsوهى أنظمة حاسوبية متتاز بالخربة ،واملعرفة،
وتتألف من مجموعة من قواعد املعرفة املقدمة من خرباء املجال حول فئة معينة
من املشكالت ،وتسمح بتخزين املعرفة واسرتجاعها بذكاء ،واستخدام محركات
استدالل تقوم بتفسري وتحليل وتقييم الحقائق ،واملعرفة من أجل تقديم اإلجابات،
ومن مهام النظم الخبرية التصنيف واملراقبة والتشخيص ،والتصميم ،والتخطيط،
والجدولة)O’Regan, 2016, 270( .
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ويجمع املجاالت السابقة عىل اختالفها أنها تحمل خصائص وسامت الذكاء
االصطناعي من حيث قدرتها عىل االستدالل ،واتخاذ القرار بنا ًء عىل معلومات بصور ٍة
منطقي ٍة ،والقدرة عىل التعامل مع البيانات حتى لو كانت ناقصة أو متضاربة ،وأنها
تحاول محاكاة الذكاء اإلنساين ،وتعمل لخدمة اإلنسان ،ويتوقع أن تتسع هذه املجاالت
مع تطور تقنيات الذكاء االصطناعي.
5.تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم:
يرى الكثري من الباحثني والعلامء أن الذكاء االصطناعي سوف يؤدي إىل تحسني
كبري يف التعليم لجميع املستويات املختلفة ،وأن الطريق واعد أمام استثامر تقنياته،
وتوظيفها لحل مشكالت التعليم القامئة ودراسة انعكاساتها ،وتداعياتها ،والعمل عىل
توفري بيئ ٍة تعليمي ٍة آمن ٍة خالي ٍة من التهديدات ،مع التخطيط ،والتصميم ،والتطوير
الرقمي( .موىس وبالل)307 306- ،2019 ،
ويبدو أن تطبيقات الذكاء االصطناعي ستصبح من أهم قضايا تكنولوجيا التعليم عىل
مدار العرشين سنة القادمة ،حيث تتمتع األدوات ،والخدمات ،والتطبيقات املعتمدة
بإمكانات وقدر ٍ
ٍ
ات عالية لدعم كلٍ من املتعلمني ،واملعلمني،
عىل الذكاء االصطناعي
والقامئني عىل التعليم)Zawacki-Richter et al., 2019, p. 20( .
وهناك أربعة جوانب رئيسة يف العملية التعليمية ميكن أن يفيد فيها الذكاء
االصطناعي بصور ٍة كبري ٍة وهي :املحتوى ،وطرق التدريس ،والتقييم ،والتواصل.
()20-Chassignol et al., 2018, 18
وتتضمن تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم( :قشطي)80 ،2020 ،
.أاملحتوى الذيك :تهتم مجموعة من الرشكات واملنصات الرقمية بإنشاء "محتوى ذيك"
كتب ذكي ٍة وثيقة الصلة بالغاية
من خالل تحويل الكتب التعليمية التقليدية إىل ٍ
التعليمية ،كام تقوم رشكات بإنشاء منصات محتوى ذكية متكاملة مع دمج املحتوى
بتامرين املامرسة ،والتقييم مثل برنامج  Netex Learningالذي يتيح للمعلمني
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تصميم مناهج رقمية ودمجها مع وسائط الصوت والصورة ،باإلضافة إىل إمكانية
التقييم الذايت)Turbot, 2017( .
.بأنظمة التعليم الذيك ( )Intelligent tutoring systemsاملعروفة اختصا ًرا بـ :ITS
وهي أنظمة كمبيوتر مصممة لدعم وتحسني عملية التعلم والتدريس يف مجال
دروسا فورية دون الحاجة إىل تدخل من البرش ،وتهدف هذه األنظمة
املعرفة ،توفر ً
إىل تيسري التعلم بطريقة مجدية وفعالة ،باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات
الحوسبة والذكاء االصطناعي .ومن أمثلتها منصة " "Brainlyوهى شبكة تواصل
اجتامعي تعتمد عىل تقنيات الذكاء االصطناعي الخاص بأسئلة الفصل الدرايس،
إذ يستخدم الذكاء االصطناعي فيها خوارزميات التعلم اآليل لتصفية الرسائل غري
املرغوب فيها ،ويتيح للمستخدمني طرح أسئلة حول الواجب املنزيل والحصول عىل
إجابات تلقائية تم التحقق منها ،ويساعد املوقع الطالب عىل التعاون فيام بينهم
والتوصل إىل إجابات صحيحة من تلقاء أنفسهم.
وقد بزغ مؤخ ًرا التطبيق الذيك  Thinkster Mathوالذي كان يعرف يف السابق ب
 Tabtor Mathبصورة مذهلة يف مجال تدريس مادة الرياضيات القائم عىل التعلم
الفردي واملعتمد عىل التحليالت الرقمية للبيانات عن طريق الحاسب اآليل ،حيث
يساعد املعلمني يف تقييم األعامل والواجبات املنزلية ،وغريها من الساعات املكتبية التي
يتخللها جلسات خصوصية لبعض الطالب املتعرثين ،حيث يسمح التطبيق بتقييم أعامل
الطالب وتقديم التغذية الراجعة واملالحظات وبخاصة عىل اإلجابات الخاطئة ،وذلك
عن طريق أسلوب التدخل املعتمد عىل البحث ،وتوجيه ،وتقويم ،وتعديل املهارات،
والسلوك ،واألداء ،واملفاهيم ،واملهارات ،والتحليل والتفكري عن طريق ربطها باملشكالت
السابقة وأيضً ا ربطها باملشكالت الحياتية اليومية ،وهو أيضً ا مصمم لالهتامم بالحاجات
التعليمية الخاصة لكل متعلم ،ويقدم نظام منهجي متقدم وعىل أساس معايري متطابقة
مع املعايري العاملية لجميع املستويات التعليمية من الصفوف التمهيدية وحتى الصفوف
األكرث تقد ًما .حيث يساعد الطالب الذين يسعون لتحسني مستواهم يف مادة الرياضيات،
المجلة العربية للمعلومات
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ولقد أثبتت النتائج أن ما يقارب من  30ألف من الطالب عىل اختالف بلدانهم قد
حققوا تحس ًنا ملحوظا يف مادة الرياضيات بنسبة تقدر بـ ( )90%بعد فرتة قصرية تقدر
بحوايل ( )3أشهر فقط من استخدام )Thinster Math.. (Chany, 2014
.جتقنية الواقع االفرتايض ( ،)Virtual Realityوالواقع املعزز (Augmented
 :)Realityوتشمل تقنية الواقع االفرتايض محاكاة تفاعلية تتيح للمستخدم فرصة
خوض تجارب مختلفة كاملشاركة يف مباراة ،أو زيارة أماكن معينة وهو جالس يف
منزله ،حيث ميكن للمستخدم أن يكون جز ًء من هذه التجربة ،كام ميكنه التنقل
داخلها ،والتفاعل أيضً ا من خالل أجهزة خاصة تساعده يف االندماج بشكل كيل،
كنظارات الواقع االفرتايض أو وحدات تحكم مع استشعار للحركة ،وتساعد هذه
التقنية املتعلم عىل تنمية قدراته ،من خالل القيام بجوالت افرتاضية يف أماكن
تاريخية ،وتصور وفهم وإدراك بعض البيانات العلمية املعقدة.
بينام تختلف تقنية الواقع املعزز ( )ARمع سابقتها يف كونها تنقل املشاهد بعرض
ثنايئ أو ثاليث األبعاد يف محيط املستخدم ،حيث يتم دمج هذه املشاهد أمام الطالب
لخلق واقع عرض مركب ،وتتيح هذه التقنية مجموعة من الخيارات التعليمية مثل
محاكاة عمليات معقدة كالعمليات الجراحية.
إن قدرة املؤسسات التعليمية عىل مواكبة التغريات والتطورات التكنولوجية مبا فيها
الذكاء االصطناعي واإلفادة منها يف العملية التعليمية تعتمد بدرج ٍة كبري ٍة عىل قدرة
املعلم عىل مواكبة هذه التغريات وتقبله لها ،ألن املعلم أبرز مكونات العملية التعليمية
لدوره الفعال واملؤثر يف مخرجات التعليم .ويرى العديد من الخرباء أن تطبيقات الذكاء
االصطناعي ستسهم يف تحقيق التحوالت اآلتية يف ميدان التعليم( :حايك)2018 ،
.أتغيري أنظمة الذكاء االصطناعي لدور املعلمني :سيكون هناك دامئًا دور للمعلمني
يف مجال التعليم ،ولكن قد يتغري هذا الدور وما ينطوي عليه من تغيريات بسبب
التقنية الجديدة يف شكل أنظمة حوسبة ذكية .وميكن ألنظمة الذكاء االصطناعي
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تويل مهام مثل التصنيف ،وميكن أن تساعد الطالب عىل تحسني التعلم ،بل ورمبا
تكون بديالً عن الدروس الخصوصية يف العامل الحقيقي ،كام ميكن أن تسهم يف
جوانب التدريس بحيث يتحول دور املعلم إىل دور امليرس.
.بتغيري كيفية قيام املدارس بانتقاء الطالب وتعليمهم ودعمهم :إن عملية جمع
البيانات الذكية ،التي تدعمها أنظمة الكمبيوتر الذكية ،تقوم بالفعل بإجراء تغيريات
عىل كيفية انتقاء املؤسسات التعليمية واملدارس والجامعات مع الطالب املتقدمني
لها والحاليني .ومساعدة الطالب عىل اختيار أفضل الدورات ،تساعد أنظمة
تخصيصا
الكمبيوتر الذكية عىل جعل كل جزء من تجربة املؤسسة التعليمية أكرث
ً
لتلبية احتياجات الطالب وأهدافهم .وتلعب أنظمة استخراج البيانات دو ًرا أساس ًيا
كام ميكن أن تسهم أنظمة الذكاء االصطناعي بشكل كبري ىف عملية انتقال الطالب
من املدرسة الثانوية إىل الجامعة ،وعمليات تنسيق الطلبة.
.جتغيري بيئة تعلم الطالب ،ومن يقوم بالتدريس لهم ،وكيفية اكتسابهم املهارات
األساسية :إن الذكاء االصطناعي لديه القدرة عىل تغيري التعليم ،فباستخدام أنظمة
الذكاء االصطناعي والربمجيات والدعم ،ميكن للطالب التعلم من أي مكان يف العامل يف
أي ٍ
وقت .وتساعد الربامج التعليمية التي تدعمها أنظمة الذكاء االصطناعي الطالب
بالفعل عىل تعلم املهارات األساسية ،ومع التطور الجاري يف هذه الربامج ومع تعلم
املطورين أكرث ،فمن املحتمل أن يقدموا للطالب نطاقًا أوسع بكثري من الخدمات.
.دأمتتة األنشطة األساسية يف التعليم ،مثل التصنيف وتحديد الدرجات :باستخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي صار من املمكن اآلن للمعلمني إجراء التصنيف التلقايئ
لجميع أنواع االختبارات املتعددة ،وهذا ما يسهم بقدر كبري يف توفري الوقت والجهد،
ويوفر عنرص الدقة وتقليل احتاملية حدوث أي خطأ.
.هتكييف الربامج التعليمية الحتياجات الطالب :تساعد تطبيقات الذكاء االصطناعي
عىل تلبية احتياجات كل طالب ،فربامج التعلم التكيفي ،واأللعاب ،والربمجيات
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تستجيب الحتياجات الطالب ،مع الرتكيز بشكل أكرب عىل مواضيع معينة ،وتكرار
األشياء التي مل يتقنها الطالب ،ومساعدة الطالب بشكل عام عىل العمل وفقًا للوترية
الخاصة بهم ،مهام كان ذلك.
.وتغيري كيفية العثور عىل املعلومات والتفاعل معها :يرست أنظمة الذكاء الصناعي
الوصول إىل املعلومات واإلفادة يف ذلك من إمكانات شبكة اإلنرتنت ،فعىل سبيل
املثال تقدم ملستخدمي شبكة األنرتنت معلومات وتوصيات يومية ملستخدمي
 Googleاستنا ًدا إىل املوقع ،وتقدم رشكة أمازون  Amazonتوصيات الرشاء عىل
أساس عمليات رشاء سابقة التي يقوم بها املستخدمون سابقًا ،ويتكيف برنامج Siri
مع احتياجات املستهلك اليومية وأوامره ،وتقري ًبا جميع إعالنات الويب موجهة
نحو اهتاممات املستخدم وتفضيالت التسوق .فهذه األنواع من األنظمة الذكية
تقوم بدور كبري يف كيفية تفاعلنا مع املعلومات يف حياتنا الشخصية واملهنية .وقد
غيت األنظمة القامئة عىل أنظمة الذكاء االصطناعي بشكل جذري كيفية تفاعلنا
ّ
مع املعلومات .ومع استخدام تقنية أحدث وأكرث تكامالً ،قد يكون لدى الطالب يف
املستقبل تجارب مختلفة إىل حد كبري يف إجراء األبحاث والبحث عن الحقائق أكرث
من طالب اليوم.
6.تداعيات جائحة كورونا والخربات العاملية يف مواجهتها باستخدام تقنيات الذكاء
االصطناعي:
أشار تقرير منظمة اليونسكو حول اآلثار والتداعيات السلبية لجائحة كورونا إىل أن
جائحة كورونا أدت إىل( :اليونسكو)2020 ،
املدريس بسبب إغالق املدارس والجامعات.
التعليم
.أحرمان ماليني الطلبة من
َ
ّ
وتتفاقم انعكاساتُ اإلغالق عىل التالميذ من الفئات الفقرية واملحرومة ،الذين
مم ميكن عملُه للح ّد من
يحظ ْون بفرص تعليم ّية ّ
أقل خارج املدرسة .وهناك الكث ُري ّ
هذه اآلثار ،وذلك من خالل اسرتاتيجيات التعلُّم من بُعد.
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مبنصات التعلّم الرقم ّية ،وفرص التعلم عن
.بعدم تكافؤ فرص الطلبة يف االنتفاع ّ
غياب االنتفاع بالتكنولوجيا عائقًا أمام التعلّم املستم ّر ،وال س ّيام بالنسبة
ُبعد .ميثّل ُ
حواسيب
الطلب الذين ينتمون إىل عائالت محرومة .فالعديد منهم ال ميلكون
إىل ّ
َ
فضل عن صعوبة اتصالهم باإلنرتنت؛ بل هناك َمن ال ميلك طاول ًة للدرس،
منقول ًةً ،
أي مساند ٍة من آبائهم عىل النحو املأمول .ويف املقابل هناك
وال كتبًا ،وال يجد َّ
يتعي علينا تفادي اتّساع هذه الفوارق يف الفرص،
آخرون يحظ ْون ِّ
بكل ما سبق .لذا ّ
وتج ّن ُب ازدياد اآلثار السلبيّة يف تعلُّم األطفال الفقراء .ث ّم إ ّن ضام َن عودة األطفال
خصوصا بعد إغالقها فرت ًة
والشباب إىل املدارس عند إعادة افتتاحها ميثّل تح ّديًا،
ً
طويلة .لذلك فإ ّن هناك حاج ًة إىل االستفادة من قنوات التلفزيون ،واإلذاعة لبثّ
املق َّررات ،واملناهج الدراس ّية ،وكذلك التنسيق مع الرشكات املسؤولة عن تقديم
خدمة األنرتنت من أجل تخفيض أسعار الخدمة.
.جالحرمان من وجبات التغذية املدرس ّية .يعتمد الكث ُري من الطالب عىل الوجبات
توصيل هذه الوجبات بسبب
ُ
امل ّجان ّية أو الرخيصة التي تق ّدمها املدارس .فإذا تعذّر
إغالق املدارس ،فينبغي توسي ُع نطاق برامج التحويالت النقديّة من أجل تعويض
أولياء األمور عن ضعف قدرتهم الرشائية عىل توفري وجبات ألوالدهم.
.دعدم استعداد األهل لتعليم أوالدهم عن بُعد أو يف املنزل .عندما ت ُغلق املدارس،
يُطلب من األهل غال ًبا تيس ُري تعليم أطفالهم يف املنزل ،فيواجِه بعضُ هم صعوب ًة يف
أداء هذه امله ّمة ،وال سيّام إذا كانوا محدودي التعليم واملوارد.
األهل العاملون أطفالَهم وحيدين
ُ
.هالتفاوت يف رعاية األطفال .غالبًا ما يَ ْتك
االجتامعي
نتيج ًة لغلق املدارس ،ما قد يؤ ّدي إىل وقوعهم فريس ًة ملواقع التواصل
ّ
واألنرتنت .وهذا قد يدفع إىل انتشار ٍ
أمناط سلوكيّ ٍة خطرية ،وإىل زيادة تع ّرضهم
لقراصنة اإلنرتنت ،وللعنف والتن ّمر واالبتزاز والجرائم اإللكرتون ّية من ِقبل املنحرفني
سلوكيًّا.

المجلة العربية للمعلومات

35

االقتصادي .أ ّدت جائح ُة كورونا يف كثريٍ من
.وآثار غلق املدارس يف وضع األرسة
ّ
الحاالت إىل عجز األهل العاملني عن تأدية أعاملهم بسبب تف ّرغهم لرعاية أطفالهم.
وهذا ما يتس ّبب يف تراجع الدخل يف حاالت كثرية ،ويؤث ّر سل ًبا يف اإلنتاج ّية.
.زالضغط عىل نظام الرعاية الص ّح ّية .قد تُضط ّر النسا ُء العامالتُ إىل التغ ّيب عن
العمل بسبب رعاية أطفاله ّن أثناء الح ْجر املنز ّيل وإغالق املدارس .وهذا يعني
غياب العديد من مق ِّدمات الرعاية الص ّحيّة عن أماكن عمله ّن ،التي هي يف أش ّد
َ
الحاجة إليه ّن أثناء األزمات الص ّح ّية.
.حالعزلة االجتامع ّية .أدى إغالق املدارس بالكث ُري من األطفال والشباب إىل االنعزال
أساس يف التعلّم والتط ّور .فالطالب ال يتعلّم
عن عالقاتِهم االجتامع ّية التي لها دو ٌر ٌ
ٍ
ِ
من املدرسة العلو َم والرياض ّي ِ
عالقات
واللغات فحسب ،بل يقيم فيها أيضً ا
ات
الرضوري الحفا ُظ عىل
اجتامعيّ ًة مع أقرانه ،ويط ِّور مهاراتِه االجتامعيّة .لذا فمن
ّ
بأي وسيلة .وإذا كان دو ُر الوالديْن بال َغ األهمية عىل الدوام،
التواصل مع املدرسة ّ
فإنه أش ُّد أه ّم ّي ًة يف هذا الصدد .لذا ،يجب توجي ُه قد ٍر كبريٍ من العون ،الذي تق ّدمه
الجامهريي ،إىل األهل أيضً ا .وتحدي ًدا ،تنبغي
وزاراتُ التعليم عرب وسائط اإلعالم
ّ
النصيّة القصرية،
االستفاد ُة من الرسائل ،املو َّجهة عرب اإلذاعة والتلفزيون والرسائل ّ
بغية تزويدهم بالنصائح التي تعينهم عىل تقديم دعم أفضل ألبنائهم.
ويف ظل إغالق املدارس والجامعات تجنبا النتشار الفريوس بني أفرادها ،ويف ظل
هذا العامل املنكوب بجائحة كورونا ،سعت الحكومات إىل توفري التعليم والتعلم ألبنائها
يف ظل بقاء الطالب يف منازلهم بعيدا عن املدارس والجامعات يتعلمون فيها عن بعد.
ويستطيع الذكاء االصطناعي من خالل تقنياته املختلفة أن يوفر الربمجيات التي ميكن
أن تساعد يف ترقية برمجيات ومنصات للتعليم عن بعد ،وتقديم تعليم يتسم بالفاعلية،
ويوفر مزي ًدا من الفرص للتفاعل بني املعلم وطالبه ،واستخدام املعامل ،والتقنيات
االفرتاضية لتدريس التدريبات العملية إضافة إىل تقنيات االمتحانات اإللكرتونية،
وبرمجياتها ،وبنوك األسئلة ،واملتابعة املستمرة لنتائجهم ونتائج تقييمهم ،وتقديم أمناط
من التعليم والتعلم التكيفي الذي يتناسب مع طبيعة وقدرات كل متعلم.
36
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لقد بدأت الحكومات يف البحث عن تطبيقات لتقنيات الذكاء االصطناعي إليجاد
حلول للمخاطر العديدة التي ميكن أن تقلل من انتشار عدوى الفريوس ،واالستفادة
منها يف تحويل املؤسسات التعليمية مناهجها نحو العامل االفرتايض يك يتوفر لطالبها
ما يحتاجونه من معلومات ،حيث أشار تقرير منظمة الصحة العاملية إىل أن الذكاء
االصطناعي وتطبيقاته ،وتوافر البيانات الضخمة ،وتحليلها واالستفادة منها كانت جز ًءا
رئيسا يف تعامل الصني مع هذا الوباء .فقد لعبت تقنيات الذكاء االصطناعي ،دو ًرا يف
ً
استمرار التعليم املدريس لجميع الطلبة يف مختلف مراحل التعليم من خالل منظومة
التعلم عن بعد الذي استند يف مضمونه عىل تقنيات حديثة ،ومنصات ذكية ،وبوابات
متخصصة ،وحقائب تدريبية متطورة للمعلمني والكوادر الرتبوية( .الدهشان)2020 ،
كام أجرت مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" وتوصلت إىل أن أعىل زيادة معدالت
استخدام الذكاء الصناعي خالل فرتة جائحة كوفيد يف عام ( )2019كانت يف الهند ،والتي
سجلت ارتفاعا بنسب ًة ( )% 45يف استخدام الذكاء الصناعي ،وجاءت الواليات املتحدة األمريكية
بنسبة ( )% 35وبريطانيا بنسبة ( ،)% 23ويف اليابان بنسبة (( .)% 28املهدي)52 ،2021 ،
وتسعى جهود منظمة اليونسكو اليوم إىل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي ونرش
مهاراته بني املتعلمني يف كافة املراحل مام يسهم يف تحقيق الهدف الرابع من أهداف
التنمية املستدامة ممن خالل الدمج املنهجي للذكاء االصطناعي يف التعليم مام يعطي
القدرة عىل مواجهة بعض أكرب التحديات التي تواجه التعليم اليوم كوباء كورونا ،وأزمات
اللجوء والنزوح ،والحاجة إىل ابتكار مامرسات جديدة التعليم والتعلم .فقد اعتمد ممثلو
الدول األعضاء واملنظامت الدولية واملؤسسات األكادميية واملجتمع املدين والقطاع الخاص
بتوافق اآلراء وثيقة "إجامع بكني" بشأن الذكاء االصطناعي والتعليم ،وذلك خالل انعقاد
املؤمتر الدويل حول الذكاء االصطناعي والتعليم الذي عقد يف بكني يف الفرتة من  16إىل 18
مايو  .2019وهي أول وثيقة تقدم إرشادات وتوصيات حول أفضل السبل التي ميكن أن
تستجيب بها الدول للفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء االصطناعي لترسيع التقدم
نحو تحقيق الهدف ( )4من أهداف التنمية املستدامة)UNESCO, 2019( .
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وقد أكدت وثيقة إجامع بكني عىل نرش تقنيات الذكاء االصطناعي يف التعليم لزيادة
الذكاء البرشي وحامية حقوق اإلنسان ،وتعزيز التنمية املستدامة من خالل التعاون
الفعال بني اإلنسان واآللة يف الحياة والتعلم والعمل ،وتوجه السياسات التعليمية نحو
إدماج تقنيات الذكاء االصطناعي يف مجاالت إدارة التعليم ،والتدريس ،ومتكني املعلمني،
وتنمية القيم واملهارات الالزمة للحياة والعمل ،وتقديم فرص التعلم مدى الحياة
للجميع .كام أشارت وثيقة "إجامع بكني" إىل رضورة تبني التوجهات اآلتية:
•تشجيع االستخدام املنصف والشامل للذكاء االصطناعي يف التعليم.
•املساواة بني الجنسني والذكاء االصطناعي املنصف للمساواة بني الجنسني.
•ضامن االستخدام األخالقي ،والشفاف والقابل للتدقيق يف البيانات ،والربمجات
التعليمية.
•الرصد والتقييم والبحث.
ويرى املتخصصون أن نظم الذكاء االصطناعي ميكنها أن تقوم باإلدارة املدرسية
بهدف تخفيف األعباء اإلدارية ،وتقديم خدمة أفضل وجودة عالية بالعمل .وذلك من
خالل تحويل نظام اإلدارة املدرسية لنظم إلكرتونية تعتمد عىل الذكاء االصطناعي،
مام يسهم يف اتخاذ القرارات اإلدارية الصحيحة ،وتوزيع املقررات ،والحصص الدراسية
عىل املعلمني وفق قدراتهم واتجاهاتهم ،واكتشاف الطالب املوهوبني ،وتعزيزهم وذوي
صعوبات التعلم ،وتوفري برامج خاصة لهم ،ومراقبة سري التعلم لكل طالب مع التواصل
املبارش مع أولياء أمور الطلبة بشكل متواصل دون مجهود برشي .كام يتوقع أن تكون
التطبيقات الذكية القامئة عىل الذكاء االصطناعي أكرث حضو ًرا وأهمية يف نقل التعليم
للطالب والتي تأيت بصورة تعليمية ،أو تقوميية مقدمة لهم التغذية الراجعة ،ومساعدة
لهم يف اتخاذ القرارات الدراسية املناسبة .كام ميكن تفعيل تطبيقات الذكاء االصطناعي
من خالل البيئات االفرتاضية لبعض املقررات الدراسية التي ال يتمكن املعلم محاكاتها
يف أرض الواقع.
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ومن املتوقع أن تنتقل الفصول الدراسية قريباً من الشكل التقليدي إىل استخدام
مزيج من الروبوتات والذكاء االصطناعي املصمم حسب حاجات املتعلمني ،وستستفيد
نسبة كبرية ومتزايدة من الطلبة من الروبوتات ،كام سيتح َّرر املعلمني من األعباء اإلدارية
وسيتفرغون للرتكيز عىل الطالب .وتعد الصني من أوائل الدول التي حرصت عىل استخدام
تقنية الذكاء االصطناعي ىف نظامها التعليمي ،وقد أشارت صحيفة تشاينا دايىل China
 Dailyإن املعلمة اآللية "كيكو" شقت طريقها إىل فصول رياض األطفال ىف أكرث من
( )200مدرسة ىف أنحاء البالد .ويساعد هذا الروبوت التفاعيل بواسطة مشاركة القصص
ومساعدة األطفال عىل حل املشكالت املنطقية ،ويتميز بشكله الجذاب لألطفال تحت
سن السابعة( .طارق راشد)156 ،2019 ،
وتهتم مجموعة من الرشكات واملنصات الرقمية حالياً بإنشاء محتوى ذيك من خالل
تحويل الكتب التعليمية التقليدية إىل كتب ذكية وثيقة الصلة بالغاية التعليمية ،ومثال
عىل ذلك منصة نظام iTalk2Learnلتعليم الكسور ،وتطبيق  Thinkster Mathيف
الرياضيات ،ومنصة  Brainlyللتواصل االجتامعي وطرح األسئلة( .مكاوي)23 ،2019 ،
وقد طورت جامعة كارينجي ميلون تطبيق "  " iTalk2Learn system16وهو نظام
تم اختباره وتجربته لتقييم تأثريه عىل الطالب يف تعلم الكسور ،ويعد أحد تطبيقات
الذكاء االصطناعي يف التعليم ،وقد قام بتطبيق منوذج املتعلم الذي تضمن رصاح ًة
معلومات حول معرفة الفرد للرياضيات ،واالحتياجات املعرفية ،والحالة العاطفية،
باإلضافة إىل التغذية املرتدة ،وردود الطالب( .محمود)211 ،2020 ،
وبالنسبة للفصل الدرايس نفسه ،فإن الخيارات واإلمكانات التى تقدمها تقنيات
الذكاء االصطناعي من شأنها أن تساعد عىل استمتاع الطالب خالل الحصص ،وتحسني
درجاتهم يف الوقت نفسه ،كام أن الروبوتات املد ّربة عىل نح ٍو ٍ
جيد ميكنها استكامل
دور املعلمني يف تقديم الدروس الخصوصية والحصص اإلضافية لتنمية مهارات الطالب.
(محمود.)205 ،2020 ،
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بنا ًء عىل ما تقدم ميكن القول إن استخدام الذكاء االصطناعي وتقنياته يف التعليم يعد
الخيار املتاح أمام دول العامل مع استمرار الجائحة ،وتوقعات الخرباء باستمرار تداعياتها،
مع استمرار انتشار الصور املتحورة للفريوس وبطء حركة التطعيم العاملية ،ومن ثم
فيتوقع استمرار حاالت اإلغالق الكيل أو الجزيئ للمدارس يف بعض مناطق العامل ،واستمرار
فرض اإلجراءات االحرتازية يف مواجهة الجائحة والذي سيستمر لسنوات مقبلة وبالتايل فال
بديل متاح غري البدائل التكنولوجية املرتبطة بصيغ التعلم عن بعد أو التعلم اإللكرتوين،
أو استخدام التعليم الهجني أو املدمج مع االستعانة بتنقيات الذكاء االصطناعي يف تعزيز
املحتوى وأساليب التدريس ،وطرق التقييم ،وتصحيح االختبارات وتصنيف الطالب ،مع
إمكانية اإلفادة من تلك التقنيات بصور ٍة فعال ٍة مع الطالب ذوى االحتياجات الخاصة.
من ثم عىل الدول التخطيط لتبني تلك تقنيات الذكاء االصطناعي ،وتقييم تجارب
وجهود التطبيق بصور ٍة مستمر ٍة ،لتعديل اآلليات مبا يناسب احتياجات كل من املعلمني
واملتعلمني ،ويتناسب مع واقع املؤسسة التعليمية ،ويحقق األهداف املنشودة.
ويف سبيل مواجهة فريوس كورونا املستجد اتجهت الحكومة املرصية إىل االستعانة
ببعض تطبيقات الذكاء االصطناعي؛ فقد سارعت وزارة الرتبية والتعليم يف مرص بالتوجه
للتعليم عن بعد واستخدام التقنيات الحديثة والذكية من خالل بنك املعرفة املرصي
 EKBكوسيلة للتغلب عىل تعليق الدراسة ،وكذلك منصة  Edmodoوهي منصة
اجتامعية مجانية توفر للمعلمني والطالب بيئة آمنة لالتصال ،والتعاون ،وتبادل املحتوى
التعليمي ،وتطبيقات رقمية ،إضافة إىل الواجبات املنزلية والدرجات واملناقشات،
وتطبيق إدراك املعنى بتعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت ،وتطبيق Google classroom
الذي يسهل التواصل بني املعلمني والطالب سواء داخل املدرسة أو خارجها ،وتطبيق
 Seesawوهو تطبيق رقمي يساعد الطالب عىل توثيق ما يتعلمونه يف املدرسة ،وتطبيق
 Minds parkالذي يعتمد عىل نظام تعليمي تكيفي عرب اإلنرتنت يساعد الطالب عىل
مامرسة الرياضيات وتعلمه( .محمود)206 ،2020 ،
أما يف التعليم الجامعي املرصي ،فقد لجأت الجامعات املرصية يف السنوات األخرية
إىل التوجه نحو الرقمنة  Digitalizationوالبدء يف عمليات التحول الرقمي يف إدارة
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التعليم الجامعي ،وتسجيل بيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،وتطبيق االمتحانات
اإللكرتونية ،ومع انتشار جائحة كورونا ،وتبني مرص اإلجراءات االحرتازية ،فقد تم االعتامد
عىل التعليم الهجني املعتمد عىل الدمج بني نظام املحارضات التقليدية الحضورية،
وكذلك استخدام الفصول اإللكرتونية لرشكة مايكروسوفت  ،Microsoft teamsومنصة
الزوم  Zoomيف تدريس املقررات الجامعية .وواكب ذلك زيادة يف اإلقبال عىل استخدام
التطبيقات الذكية ،واستخدام الهواتف الذكية يف التعليم الجامعي.
كام قامت الجامعات املرصية بإنشاء ( )7كليات للذكاء االصطناعي يف عام (،)2020
وأضافت معظم كليات الهندسة وكليات علوم الحاسبات مقررات ألساساسيات الذكاء
االصطناعي يف السنوات النهائية للدراسات الجامعية ،باإلضافة لتأهيل أعضاء هيئة
التدريس ،وإنشاء املعامل واملكتبات املطلوبة .والجدير بالذكر وجود عدد كبري من
العلامء والخرباء يف الذكاء االصطناعي يف مرص حيث أشارت دراسة جامعة ستانفورد إىل
وجود ( )16باحثًا مرصيًا بني أفضل ( )2%وفقًا لعدد األبحاث املنشورة ونسب االقتباس
يف عام (( .)2020املجلس الوطني للذكاء االصطناعي)37 ،2020 ،
كام اعتمد مجلس الوزراء املرصي يف نوفمرب ( )2019إنشاء املجلس الوطني للذكاء
االصطناعي ليكون الجهة املسؤولة عن التخطيط ورسم السياسات العامة لتبني الذكاء
االصطناعي يف مرص ،وأسفرت جهود ذلك املجلس عن إعداد أول وثيقة من نوعها يف
مرص يف ذلك املجال ،وهى االسرتاتيجية الوطنية لتبني الذكاء االصطناعي والتي تعد
رؤية شاملة لتبني الذكاء االصطناعي ونرش ثقافته يف املجتمع املرصي لتشمل الوعي
العام ،وكل فئات الطالب من املدرسة وحتى الجامعة خالل عرش سنوات( .املجلس
الوطني للذكاء االصطناعي)6-5 ،2020 ،
7.متطلبات توظيف التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي يف مواجهة جائحة كورونا:
إن دمج تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم يعطي القدرة عىل مواجهة بعض
أكرب التحديات يف التعليم اليوم ،وابتكار مامرسات جديدة يف التعليم والتعلم ،وترسيع
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التقدم نحو توفري التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى
الحياة للجميع والذي ميثل الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة ،وقد تزايد
االهتامم بالذكاء االصطناعي ،ويف ضوء املساعي الحثيثة ألغلب الدول عامليًا وعربيًا
عىل تضمني الذكاء االصطناعي وغريه من العلوم املتطورة (علوم املستقبل) يف املقررات
الجامعية أو فتح تخصصات كاملة يف هذه املجاالت.
وقد صار من الرضورة تأهيل الطالب منذ سنوات دراسته األوىل عىل التعامل
مع مهارات الذكاء االصطناعي ،واستخدام برمجياته وتقنياته املختلفة لكونها مهارات
فرضتها التطورات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة .كام يجب االستعداد الستخدام
الذكاء االصطناعي يف التعليم ليكون هو معلم املستقبل مع وجود قليل من املتابعة
والضبط من بعض املعلمني األوائل أو االختصاصيني ،وتفرغ املعلمني من البرش إىل أدوار
أكرث إنسانية ،وتفاعلية ،واتصالية أكرث من األدوار التعليمية التقليدية ،وهو أمر سيحقق
ثورة يف مجال التعليم عىل نحو متميز.
ومع استمرار انتشار جائحة كورونا ومتحوراتها "دلتا" ،و"أوميكرون" ،وفلوكورونا"،
وتوقع بقاء الوضع الراهن لسنوات أخرى ،يبقى تبني تطبيقات الذكاء االصطناعي خيار
ال غنى عنه ملواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا مام يتطلب رضورة توافر العنارص
اآلتية:
 .17.إعداد االسرتاتيجيات الوطنية ،والخطط بعيدة املدى لنرش ثقافة الذكاء
االصطناعي بني كافة فئات املجتمع ،ويف كل املراحل التعليمية من املدرسة
وحتى الجامعة.
 .27.التوسع يف تدريس وتطوير مقررات الذكاء االصطناعي يف كليات الهندسة،
والحاسبات بكافة الجامعات.
 .37.التوسع يف تخصصات الذكاء االصطناعي والحاسوب مبدارس التعليم الفني،
والحرص عىل تعليم الطالب الجانبني النظري والعميل.
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 .47.تطوير برامج إعداد املعلمني بكليات الرتبية وما يناظرها لتعليم وتدريب
الطلبة املعلمني عىل استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف التدريس،
والتقييم ،وتسجيل ومتابعة حضور الطلبة ،واستخدام املنصات التعليمية،
واألجهزة الذكية من شاشات وهواتف وغريها.
 .57.تعليم وتدريب الطلبة ىف كافة املراحل التعليمية من الروضة وحتى
الجامعة عىل مهارات استخدام الذكاء االصطناعي من سن مبكرة ،وتوزيعها
خصوصا أن هذه املهارات تعد أبرز مهارات
عىل مناهج التعليم املختلفة،
ً
الثورة الصناعية الرابعة.
 .67.إعداد وتطوير "املحتوى الذيك" من األدلة الرقمية إىل الكتب املدرسية إىل
واجهات التعلم الرقمية القابلة لتخصيص عىل جميع املستويات ،من
املرحلة االبتدائية إىل مرحلة ما بعد الثانوية ،وتطوير مقررات ومناهج
الحاسب اآليل والعلوم ،والتكنولوجيا مبراحل التعليم املختلفة ،والرتكيز عىل
تعليم الطالب مهارات استخدام الذكاء االصطناعي بدالً من الرتكيز عىل
املعارف النظرية ،مع توفري املعامل واإلمكانات الالزمة باملدارس لتدريس
هذه املقررات بالصورة املطلوبة.
 .77.إعداد دورات توعوية لنرش الثقافة التكنولوجية بني أولياء األمور واألرس
لكيفية التعامل مع تقنيات الذكاء االصطناعي املختلفة ،وكيفية اإلفادة منها
يف تعليم أبنائهم ،ومتابعهم.
 .87.عقد االتفاقيات والرشاكات مع الرشكات العاملية إلتاحة الربمجيات والتقنيات
الذكية لطلبة املدارس والجامعات ،وتدريب الطلبة عليها.
 .97.تشجيع الرشكات املحلية ومؤسسات القطاع الخاص والحاضنات التكنولوجية
بالجامعات عىل االستثامر يف تقنيات الذكاء االصطناعي وتطبيقاتها يف ميدان
التعليم ،وتوفري الحوافز املادية واملعنوية للرشكات العاملة يف ذلك املجاالت.
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 .107.التوسع يف قبول الطلبة بأقسام الحاسب اآليل والذكاء االصطناعي
واستحداث أقسام جديدة بالجامعات الستيعاب التغريات واملستحدثات يف
هذه التخصص.
 .117.تشجيع البحوث والدراسات يف مجاالت الذكاء االصطناعي من خالل
دعم املؤمترات والندوات يف هذا املجال ،وتوفري الدعم للباحثني لسفرهم
ومشاركتهم يف مرشوعات بحثية ومؤمترات عاملية وإقليمية.
 .127.التعاون مع املنظامت العاملية ومؤسسات املجتمع املدين لتطوير استخدامات
الذكاء االصطناعي مع الفئات املهمشة والطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
 .137.توفري برامج تنمية مهنية وتدريبية للمعلمني أثناء الخدمة عىل تقنيات
الذكاء االصطناعي ،واستخدامها ىف التدريس والتقييم ،ومتابعة حضور
الطالب.
 .147.تعديل الترشيعات والقوانني املرتبطة بالتكنولوجيا واستخدام تقنيات الذكاء
االصطناعي ،مبا يشمل حامية امللكية الفكرية وبراءات االخرتاعات للباحثني
املرصيني ،ويف نفس الوقت يسهل وييرس استفادة قطاعات املجتمع منها.
 .157.دعم وتشجيع حركة الرتجمة والتعريب ملراجع وكتب الذكاء االصطناعي،
والتعاون يف ذلك مع املنظامت العربية كاأللكسو ،واإليسيسكو ،والحرص
عىل تبادل الخربات واالستشارات.
8.معوقات تبني تقنيات التطبيقات الرتبوية للذكاء االصطناعي يف التعليم وسبل
التغلب عليها:
رغم أهمية الذكاء االصطناعي وتبني تطبيقاته لكن هناك العديد من املعوقات
التي تواجه تبنيه والتي تشمل:
 .18.ارتفاع تكاليف توفري البنية التحتية الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف
البيئات التعليمية ،ويشمل ذلك إعداد املؤسسات التعليمية ،وتكلفة إتاحة
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وتزويد املدارس والجامعات بخطوط شبكة األنرتنت ،واألجهزة امللحقة،
وتكلفة استخدام الربامج والتطبيقات .لذلك يجب أن يكون هناك تخطيط
عىل املدى القصري والبعيد إلعداد املؤسسات التعليمية لذلك التحول ،كذلك
يجب إتاحة فرص التعاون بني الوزارات ،والرشاكة مع املؤسسات ،والرشكات،
ومنظامت املجتمع املدين للمساهمة يف توفري االحتياجات املطلوبة.
 .28.عدم توافر اإلمكانات التكنولوجية لدى جميع الطالب نظ ًرا الختالف القدرة
االقتصادية ألرسهم ،وتباين اإلمكانيات ،ولذلك يجب أن تخطط الدول لتوفري
البدائل أمام الطلبة من الفئات املحرومة واملهمشة ،وذوى االحتياجات
الخاصة ،سواء من خالل تزويد املؤسسات التعليمية بشبكات اإلنرتنت،
وكذلك إتاحة اشرتاك اإلنرتنت بأسعار مدعمة للطلبة بكافة املراحل أو
حتى مجانية باالتفاق مع مزودي الخدمة ،وإتاحة شبكة اإلنرتنت يف حرم
املدارس والجامعات ،واألندية الرياضية ،وأماكن التجمعات الطالبية ،واملدن
الجامعية ،وغريها.
 .38.غياب أو النقص ىف أعداد املعلمني املدربني :ويستلزم ذلك تطوير
برامج إعداد املعلم بكليات الرتبية وما يناظرها ،وتوفري برامج التنمية
املهنية التكنولوجية للمعلمني القدامي ،والقيادات الرتبوية باختالف
مستوياتها.
 .48.ضعف أو غياب الثقافة التكنولوجية لدى األرس واألفراد ،ويتطلب ذلك
التخطيط والتعاون والتنسيق بني مختلف وزرات الدولة وأجهزة إعالم لنرش
الوعي التكنولوجي ،وتوعية اآلباء واألمهات بكيفية التعامل مع التكنولوجيا
وأرضارها ،وكيفية الحفاظ عىل سالمة األطفال والطالب ،وتوفري برامج
تدريبية لآلباء بصورة مجانية وإتاحتها للجميع من خالل وسائل اإلعالم
واملنصات الرقمية.
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 .58.غياب الترشيعات املنظمة للتعامل بتقنيات الذكاء االصطناعي :لذلك ال
بد من تطوير الترشيعات والقوانني مبا يحافظ عىل خصوصية املستخدم
وسالمته ،ويحفز الرشكات عىل العمل والتعاون ىف نرش تطبيقات الذكاء
االصطناعي.
 .68.املناهج التقليدية املعتمدة عىل الحفظ والتلقني :يجب أن تعمل الدول عىل
تطوير محتوى تلك املناهج،وإعداد أدلة املناهج الذكية ،وأنظمة التقييم مبا
يتناسب مع تقنيات الذكاء االصطناعي ،ويفيد منها.

الدرا�سات والبحوث املقرتحة:
هناك حاجة إىل إجراء الدراسات اآلتية:
1.تقييم التجارب العربية والعاملية يف استخدام الذكاء االصطناعي ملواجهة وباء
كورونا.
2.استرشاف مستقبل التعليم عامل ًيا وعرب ًيا يف ضوء استمرار الجائحة.

3.تقييم جهود تطوير املناهج ،واملقررات الدراسية ،وتحويلها إىل مقررات ذكية.
4.تقييم أرضار وفوائد استخدام األجهزة والتطبيقات الذكية املختلفة عىل الطالب
يف مختلف املراحل التعليمية باختالف النوع ،واملرحلة ،ومستوى الذكاء.
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معتقدات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف التعلم
التكيفييفالبيئاتالتعليميةللدرا�ساتاالجتماعية
مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية

�أ .د .فهد بن علي العمريي
�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س الدرا�سات االجتماعية
ق�سم املناهج وطرق التدري�س -كلية الرتبية-
جامعة �أم القرى -مكة املكرمة
�أ .فاتن بنت عبد اهلل الده�ش
حما�رضة مناهج وطرق تدري�س الدرا�سات االجتماعية
ق�سم املناهج وطرق التدري�س -كلية الرتبية-
جامعة �أم القرى -مكة املكرمة

امل�ستخل�ص

تناولت الدراسة الحالية أحد أهم التوجهات الحديثة يف مناهج الدراسات
االجتامعية الرتبوية ،واملتمثل يف التعلم التكيفي تطبيقاً عىل مراحل التعليم العام
السعودي ،وتقصت الدراسة معتقدات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعلم
التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية .واتبعت الدراسة املنهج النوعي–
أسلوب النظرية املتجذرة .ومتثلت العينة يف أعضاء هيئة التدريس يف تخصص الدراسات
االجتامعية الرتبوية يف الجامعات السعودية ،وعددهم ( )16عضوا ً .واستخدمت أسئلة
املقابلة شبه املقننة كأداة لرصد معتقداتهم ،وقد تم التحقق من قيم الصدق والثبات
الالزمة لألداة.
وأبانت نتائج الدراسة إمكانية توظيف التعلم التكيفي يف تجويد نتاجات الدراسات
االجتامعية مبراحل التعليم العام السعودي من خالل عرض املحتوى التعليمي اإللكرتوين
وتنوعه لفظياً وكتابياً ،وعرضه برصياً باستخدام الخرائط الرقمية واألشكال الحاسوبية
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واألفالم التعليمية والواقع االفرتايض املعزز ،وتقديم األنشطة الصفية والغري صفية عرب
تطبيقات تقنية .وكشفت النتائج عن ( )3من املوجهات الرتبوية التي ينبغي الرتكيز
عليها عند توظيف التعلم التكيفي ،وهي :املحتوى التعليمي املناسب الحتياجات الطلبة
وقدراتهم وثقافتهم وخلفياتهم وتفضيالتهم وأساليب تعلمهم ،وتحديد التطبيقات
التقنية التي تناسب مستوى الطلبة ،واملنصات التعليمية التي ميكن تطبيق التعلم
التكيفي من خاللها .وأخريا ً استخدام أساليب وأدوات تقويم متطورة تتواكب مع الثورة
الرقمية .كام كشفت الدراسة عن ( )3مبادئ للتعلم التكيفي يف البيئات التعليمية
التعلمية للدراسات االجتامعية ،وهي :مبدأ استخدام الوسائط املتعددة ،ومبدأ التنوع
يف الطريقة ،ومبدأ التعاون بني املعلمني.
وقد أظهرت الدراسة ( )4أساليب للتعلم التكيفي يف البيئات التعليمية التعلمية
للدراسات االجتامعية ،وهي :األسلوب الحيس -الحديس ،واألسلوب العميل -التأميل،
واألسلوب اللفظي-البرصي ،واألسلوب التتابعي -الكيل .كام أظهرت الدراسة عدد من
الصعوبات التي تعرتض التعلم التكيفي يف الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام
السعودي ،وهي :ارتفاع تكلفة برمجيات التعلم التكيفي ،وصعوبة تحديد منط كل
متعلم عىل حدة ،وظهور نتائج عكسية بسبب األخطاء التقنية والربمجية يف تحديد
أسلوب التعلم املناسب ،وصعوبة إيجاد كوادر برشية مدربة عىل تقنيات التعلم
التكيفي ،وأخريا ً تدين ثقة املعلم يف قدرة برامج البيئات التكيفية يف تحديد منط املتعلم
وأسلوب تعلمه الصحيح.
الكلامت الدالة :معتقدات ،أعضاء هيئة التدريس ،توظيف التعلم التكيفي ،البيئات
التعليمية التعلمية ،الدراسات االجتامعية الرتبوية ،التعليم العام السعودي.

52

المجلة العربية للمعلومات

Faculty members’ beliefs towards employment of
adaptive learning in educational environments for social
studies in general education stages in the Kingdom of
Saudi Arabia
Prof. Fahad Ali Alomairi
Faten Abdullah AL Dahesh

Abstract

The current study dealt with one of the most important recent trends in the
educational social studies curricula, which is represented in adaptive learning as
applied to the stages of Saudi public education. The study investigated the beliefs of
faculty members towards employment of adaptive learning in educational environments for social studies. The study followed the qualitative approach - the method
of rooted theory. The sample consisted of (16) social and educational studies’ instructors in Saudi universities. Semi-structured interview questions were used as
a tool to monitor their beliefs, and the validity and reliability values necessary for
the tool were verified.
Results showed the possibility of employing adaptive learning in improving the
outcomes of social studies in Saudi public education through the presentation of
e-educational content and its verbal and written diversity, its visual presentation using digital maps, computer forms, educational films and augmented virtual reality,
and providing classroom and extracurricular activities through technical applications. The results revealed (3) of the educational guidelines that should be focused
on when employing adaptive learning, which are: educational content appropriate
to students’ needs, abilities, culture, backgrounds, preferences and learning methods, identifying technical applications that suit students’ level, and educational
platforms through which adaptive learning can be applied. Finally, using advanced
evaluation methods and tools that keep pace with the digital revolution. The study
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also revealed (3) principles of adaptive learning in educational learning environments for social studies, namely: the principle of using multimedia, the principle of
diversity in method, and the principle of cooperation between teachers. Results also
showed the possibility of employing adaptive learning in improving the outcomes
of social studies in Saudi public education through the presentation of e-educational content and its verbal and written diversity, and its visual presentation using
digital maps, computer forms, educational films and augmented virtual reality, and
providing classroom and non-classroom activities through technical applications.
The results revealed (3) of the educational guidelines that should be focused on
when employing adaptive learning, which are: educational content appropriate to
students’ needs, abilities, culture, backgrounds, preferences and learning methods,
identifying technical applications that suit students’ level, and educational platforms
through which adaptive learning can be applied. Finally, using advanced evaluation
methods and tools that keep pace with the digital revolution. Furthermore, (3)
principles of adaptive learning were found in educational learning environments for
social studies, namely: the principle of using multimedia, the principle of diversity
in method, and the principle of cooperation between instructors.
The study showed (4) adaptive learning methods in the educational learning
environments of social studies, which are: the sensory-intuitive method, the practical-reflective method, the verbal-visual method, and the sequential-total method.
Several difficulties were found concerning encountering adaptive learning in social
studies in Saudi public education, namely: the high cost of adaptive learning software, the difficulty of identifying the style of each learner individually, the emergence of adverse results due to technical and software errors in determining the
appropriate learning method, and the difficulty of finding cadres trained in adaptive
learning techniques, and finally, low instructors’ confidence in the ability of adaptive
environments programs to determine the learner’s correct learning style and style.
Keywords: beliefs, faculty members, employing adaptive learning, educational
learning environments, educational social studies, Saudi public education.
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خلفية الدرا�سة و�أديباتها
تتميز تقنيات التعليم بالتطور املستمر يف مستحدثاتها ،وتتطور هذه التقنيات
بشكل مطردا ً ونوعياً يف ظل الثورة املعرفية واالتصالية والتقنية ،ففي عرص الساموات
املفتوحة أصبحت فكرة االكتفاء بالتعلم اإللكرتوين ال تفي بالغرض .وهنا ظهر التعلم
املؤقلم أو التعلم التكيفي ) (Adaptive Learning: ALالذي يتكيف ويتأقلم حسب
احتياجات كل طالب ،بحيث يبدو األمر وكأن كل طالب يحظى مبعلم شخيص ال يكل،
ورفيق يتمتع بذكاء اصطناعي يدرك األمور كافة بطريقة مبهرة ،ويساعد الطالب يف
تعلّم كل ما يحتاج إليه .ومبا أن تقنية التعليم كمجال تجعل يف مقدمة أهدافها مراعاة
الفروق الفردية املختلفة بني الطلبة ،وانطالقاً من هذا الهدف واملبدأ ،ظهر ما يسمى
بالتعلم التكيفي ،والذي اعتنى بتطوير بيئات ومصادر التعلم الرقمية من خالل خلق
عملية تكيف لتلك البيئات والرقميات مع خصائص الطلبة وأمناطهم وأساليبهم املختلفة.
وتتجىل اهتاممات الرتبويني املستمرة يف البحث عن أفضل الطرق والوسائل لتوفري
بيئة تعلم تفاعلية تجذب اهتامم الطلبة وتحثهم عىل تبادل اآلراء والخربات ،وأسهم
التقدم الذي أحدثته تقنية التعليم يف ظهور أساليب جديدة يف عملية التعليم والتعلم
أهمها التعلم اإللكرتوين حيث تعد بيئة التعلم اإللكرتوين وسيلة تدعم العملية التعليمية
وتحولها من الطور التقليدي إىل طور اإلبداع والتفاعل وتنمية املهارات ،وتقدم أحدث
الطرق التي من شأنها أن تسهل التعلم ليالئم احتياجات الطلبة ويوفر بيئة تفاعلية بني
املعلم والطالب أو الطالب وأقرانه أو التفاعل مع املحتوى التعليمي (عبدالعال.)2009 ،
وينطلق التعلم اإللكرتوين من فلسفة النظرية البنائية ( ،)Constructivistحيث
يشعر الطلبة عند استخدامهم للتقنية وتطبيقاتها مبلكيتهم لنظام التعلم ،ويدفعهم نحو
النشاط املستمر داخل النظام من أجل بناء معارفهم بدالً من اكتسابها بشكل منطي،
وتحديث عملية البناء سواء أكان ذلك فردياً (البنائية الفردية) من خالل التطبيقات
الفردية التي توفرها تلك التقنية ،أو جامعياً (البنائية االجتامعية) من خالل التطبيقات
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االجتامعية التي تسمح للطلبة بالتواصل والتشارك يف بناء مجتمعات التعلم (العمريي،
2016؛ .)Schneckenberg, Ehlers & Adelsberger, 2011
ويف عام (2004م) ،اقرتح جورج سيمنز ( )George Siemensالنظرية االتصالية وأحياناً
يطلق عليها النظرية الرتابطية ( ،)Connectivismوالتي تُعد من أحدث النظريات يف
مجال التعلم ،حيث تسعى إىل توضيح وتحقيق التعلم يف ظل التدفق الكبري للمعلومات مبا
يتوافق مع احتياجات ومتطلبات القرن الحادي والعرشين ،لذلك تُعترب النظرية االتصالية
من النظريات املرتبطة بالتطور التقني املعارص ،خاصة التطور الكبري يف تقنية معلومات
االتصاالت .Information and connection Technology (ICT) :ويف ذات الوقت؛
تستفيد النظرية االتصالية من النظرية البنائية عن طريق تجميع العنارص البارزة من
الجوانب الثالث :التعليمية واالجتامعية والتقنية ،لوضع التعلم عرب البيئات والشبكات
اإللكرتونية يف إطار اجتامعي ف ّعال ،مام يتيح الفرصة للطلبة للتواصل والتفاعل فيام
بينهم أثناء عملية التعلم (الهمرشي2016 ،؛ .)Alomairi, 2009
ويف ضوء ذلك؛ أتاحت الثورة التقنية ملتخصيص التعليم الفرصة إلنشاء بيئة تعليمية
تكيفية تواكب احتياجات كل طالب بشكل فردي من خالل نظام وطريقة تعليمية
تعرف بالتعلم التكيفي فهو إحدى الطرق التعليمية الحديثة التي نشأت بهدف إيجاد
بيئة تعليمية متميزة تواكب احتياجات كل طالب عىل حدة ،بحيث يتم تحديدها بعد
الخضوع واإلجابة عىل مجموعة من األسئلة واملهام التي يُحدد من خاللها مستواه يف
كل قسم من أقسام املعرفة وتحدد جوانب الضعف والقوة لديه ،ومن ثم يتم بناء بيئة
تعليمية تواكب احتياجاته (عبد الرؤوف.)2015 ،
ويقوم التعلم التكيفي عىل الجمع بني النظرية البنائية ()Constructivist
والنظرية االتصالية ( )Connectivismمن خالل توفري محتوى متناسب مع
خربات الطالب وقدراتهم ،وكام تعرف النظرية البنائية التعلم بالتكيفات الناتجة
من املنظومات املعرفية للمتعلم بحيث يبني املعرفة اعتامدا ً عىل خرباته السابقة
(.)Qing, Shaochun, Peng, Xiaozhuo, & Xiaolin, 2010
56
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ومن الجدير بالذكر؛ أن للتعلم التكيفي نظم وتقنية مختلفة منها تقنية الوسائط
الفائقة التكيفية ( Systems (Ahss Hypermedia Adaptiveوالتي تُعرف بأنها نظم تقدم
للمستخدمني الكثري من الحرية عرب مساحات فائقة عرب شبكة اإلنرتنت ،وتدمج الوسائط
الفائقة مع منوذج املستخدم فاشينبانيا وفوبن (.)Vicheanpanya & Phobun, 2010
ويتصف التعلم التكيفي بالقدرة عىل تخفيض معدالت الترسب والرسوب الدرايس أكرث
فاعلية عن غريه من النظم يف تحقيق النتائج ويُعد أكرث كفاءة يف مساعدة الطلبة
عىل تحقيق نتائج أرسع ،وتحرير أعضاء هيئة التدريس من تقديم املساعدة واإلرشاف
املبارش وتوجيه املساعدة وفق احتياجات الطلبة ( .)Koellner& Jacobs, 2015كام
يستخدم هذا األسلوب التعليمي أجهزة الكمبيوتر كأجهزة التعليم التفاعيل ،والتنظيم،
وتخصيص املوارد البرشية وتوزيعها وفقاً لالحتياجات الفريدة لكل متعلم وتكيف
أجهزة الكمبيوتر مع طريقة عرض املادة التعليمية وفقاً الحتياجات التعلم لدى الطلبة،
كام يتبني من إجاباتهم عىل األسئلة واملهام والخربات ،وتشمل التكنولوجيا الجوانب
املستمدة من مختلف مجاالت الدراسة مبا يف ذلك علوم الكمبيوتر ،والتعليم ،وعلم
النفس ،وعلم الدماغ (.)Douglas, 2015
وخالصة القول؛ يشري التعلم التكيفي مبفهومه الواسع إىل أنه :عملية التعلم حيث
تتغري طريقة عرض املحتوى استنادا ً إىل اإلجابات الفردية لكل طالب عىل حده .وتعترب
أنظمة التعلم الرقمية أنظمة تكيفية عندما تحدث تغيريا ً حيوياً ألفضل بدائل للتعلم
ردا ً عىل املعلومات التي تم جمعها خالل التعلم وليس عىل أساس املعلومات املوجودة
مسبقا مثل الجنس والعمر ودرجة االختبار التحصييل للمتعلم .فنظم التعلم التكيفية
هي التي تستخدم املعلومات املكتسبة أثناء عمل املتعلم عليها لتغري شكل التعليم
بالطريقة التي يفهم بها املستخدم أي الطريقة التي متثل مفهومه ،وصعوبة لها،
وتسلسل املشاكل أو املهام ،وطبيعة تلميحات وردود الفعل املقدمة (املالح.)2017 ،
ويهدف التعلم التكيفي إىل تخفيض معدالت الترسب والرسوب الدرايس ،حيث
يعترب من أفضل الطرق يف مساعدة الطالب عىل تحقيق نتائج أرسع ،ومساعدة
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أعضاء هيئة التدريس وتسهيل مهامهم عند تقديم املساعدة واإلرشاف املبارش وفق
احتياجات الطلبة ( .)Koellner & Jacobs, 2015ويرى كالً من وكسامن ووونغ
) (Innovations, 2014 & Oxman, Wongأن التعلم التكيفي يهدف إىل معالجة
بعض تحديات العملية التعليمية مثل زيادة التحفيز للطلبة خصوصاً يف املحتويات
السهلة جدا ً أو الصعبة جدا ً .ويشري برييز وموراي ( )Murray & Perez, 2015إىل أن
التعلم التكيفي يهدف إىل تحسني عملية التعلم من خالل مراعاة الفروق الفردية بني
الطالب وتخصيص محتوى .بينام يكمن الهدف األسايس من التعلم التكيفي كام يراه
عبد الرؤوف ( )2016يف إمكانية التقليل من مقارنة أداء الطالب مع غريه من الطلبة،
حيث تتمحور املقارنة مبستوى تطوره الذايت وأهدافه الشخصية ،كام يركز نظر الطالب
عىل مهاراته واإليجابيات الخاصة به دون النظر إىل مهارات اآلخرين ،وهذا من شأنه أن
يطور نفسه بنفسه مع وضع هوية تعليمية خاصة به ومتابعة تقدمه .كام يهدف هذا
النوع من التعليم إىل التعامل مع نوعيات كثرية من الطلبة باختالف أمناط وأساليب
تعلمهم ومساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كام يلبي احتياجات املتفوقني
واملوهوبني وكذلك ذوي صعوبات التعلم وتقديم املحتوى التعليمي بطرق تدريس
ذكية (املالح2017،؛ .)Daoruang, Chaichomchuen & Mingkhwan, 2018
ويرى املالح ( )2017أنه ميكن االستفادة من النظرية البنائية والنظرية االتصالية يف
تصميم منوذج املتعلم من حيث تحديد قدرته املعرفية .ويتضمن التدريس باستخدام
التعلم التكيفي مجموعة من املهام األساسية تشمل تحديد املحتوى الذي سوف يتم
تغطيته وأهداف التعلم املراد تحقيقها وزمن التعلم واملوارد وطرق التدريس املناسبة
وأساليب التقييم ،كام أن للمعلمني دور كبري يف تطبيق التعلم التكيفي إذ يجب عىل املعلم
معرفة خصائص املتعلمني ،وتحديد االسرتاتيجيات املناسبة للمحتوى واملتوافقة مع الطلبة،
والحرص عىل متابعتهم وتقديم الدعم لهم (.)Bower, 2015; Kellner & Jacobs, 2015
ويرى كل من ونق ولوي ( )wong & looi, 2012أنه يجب عىل املعلم أن يحدد
األهداف التعليمية ويحلل املنهج الدرايس وأن يخطط جيدا الدرس .وينوه ياكوبسدوتري
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وستيفانسون ( .)Jakobsdottir & Stefansson, 2015يجب عىل املعلم أن يلم مببدأ
التصميم التعليمي من أجل تصميم محتوى جيد وتحقيق األهداف من التعليم.
وتعترب أنظمة التعلم الرقمية أنظمة تكيفية عندما تحدث تغريا َ حيوياً أوتوماتيكياً
وأفضل بدائل التعلم استجابة عىل املعلومات التي تم جمعها خالل التعلم ،وليس عىل
أساس املعلومات املوجودة مسبقة مثل الجنس ،ودرجة االختبار التحصييل للطالب.
ومن مناذج بعض املنصات التعليمية والتي ميكن أن تطبيق التعلم التكيفي:
1.منصة ( :)Realize itحيث يشري املوقع الرسمي لهذه املنصة ،بأنه تم تأسيسها
من قبل رشكة  CCKFيف دبلن ،إيرلندا بالتعاون مع مجموعة من املعلمني
والباحثني والتقنيني .حيث كان هدفهم مساعدة كل طالب عىل إدراك إمكانات
التعلم الخاصة به .وإثبات أن كل شخص لديه القدرة عىل التعلم ،وصمم هذا
النظام الذيك الذي يحايك أفضل املعلمني ،من أجل تقديم محتوي متكيف مع
االحتياجات الشخصية لكل فرد .وهذه الفكرة مل تكن مجرد تحديا هائال ،ولكن
أيضا واجبا أخالقيا.
2.النظام ( :)Smart Sparrowحيث أشار املوقع الرسمي لهذا النظام بتوفري منصة
تعليمية ملساعدة املعلمني لتصميم دروس قامئة عىل التعلم التكيفي حيث تتميز
هذه املنصة بالوضوح وسهولة االستخدام وال تتطلب اإلملام مبهارات برمجية خاصة،
كام تحتوي هذه املنصة عىل مقاطع فيديو داعمة للمعلمني من أجل تسهيل تصميم
املحتويات املتعددة كام ميكن االشرتاك مع مجموعات عمل مختلفة لتطوير مهارات
املعلمني يف التصميم.
3.املنصة التعليمية ( :)Acadoxأوضح املوقع الرسمي للمنصة بتوفر تقنية حديثة
إلدارة املواقف التعليمية واألنشطة التعليمية حيث تستخدم هذه املنصة
تقنيات التواصل االجتامعي وتعتمد عىل مبدأ املجتمعات األكادميية وتفاعلها
وتواصلها كام تحتوي عىل مجموعة من األدوات التقنية التي تساعد عىل إدارة
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التعلم وتنظيم املواد والتواصل مع املعلمني وتوثيق املسرية الدراسية وتسهيل
الوصول إىل األهداف التعليمية (.)Project Tomorrow, 2012
ويقوم التعلم التكيفي عىل ثالثة خصائص أساسية يذكرها عبد الرؤوف ()2015
كام ييل:
1.التخصيص :ميكن هذا النوع من التعليم من إدخال الطالب عىل مختلف
مهاراتهم وقدراتهم إىل بيئة التعلم ومن ثم يقوم بتلبية تلك االحتياجات كل عىل
حدة ،إذ يهدف إىل تعزيز الخربات الرتبية لكل طالب وقد تتطلب الصعوبة يف
تحقيق هذا إىل التوسع يف استخدام التكنولوجيا لتمكني عملية التكيف الرسيعة
مع االحتياجات التعليمية املختلفة.
2.االستفادة من تعلم الطالب :يوجه التعلم التكيف املعلم األداء بعض املهام
يف لحظة التعليم من خالل كمية البيانات التي تم جمعها طوال تجربة التعلم
وتساعد هذه العملية املعلم أيضا يف مراقبة أفكار املتعلمني وترصفاتهم وكيفية
تعاملهم مع املناهج الدراسية.
3.أداة التقنية لتطبيق النظام وتنفيذ العملية :تقدم املنصات التكيفية املحتوى
املخصص يف الوقت الحقيقي من خالل واجهة تفاعلية للمستخدم ،وتعد التقنية
املستخدمة لدعم هذه التجربة متكاملة بشكل جيد وذيك ،وعادة ما تقدم
لوحات تدريب تفاعلية تعقب تعلم الطالب وتوفر خارطة طريق لتوجيه إتقان
املحتوى وميكن االستفادة من أدوات التقنية مثل الكتب اإللكرتونية واملحاكاة
واأللعاب الرقمية ،بحيث يتم دمجها يف منصة التعلم التكيفي بهدف توفري
تجربة تعليمية رقمية سلسة.
ويتميز التعلم التكيفي مبجموعة كبرية من املزايا والتي أجمع
)املالح (Dzuban, 2016 Karlis, 2012 ; 2017 ،عليها ومن أهمها :تحسني مخرجات
التعليم ،تخطي مشكلة األعداد الهائلة من الطالب من حيث قدرته عىل تخصيص
التعلم لكل طالب .وترسيع عملية التعليم حيث يتوافق املحتوى مع احتياجات الطلبة
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املختلفة .وتوفري بيئة أكرث فعالية وتفاعلية لدعم تعلم الطلبة وجعل املتعلم مركزا ً
للعملية التعليمية .وتحقيق مبدأ تشخيص التعليم ،التعلم الشخيص والذايت ومراعاة
الفروق الفردية .ويقدم الطالب ما يناسبه وما يحتاج إليه فقط ،دون الحاجة إىل عرض
الكثري من الحشو .وينمي ثقة الطلبة بأنفسهم وقدراتهم .ويساعد عىل جعل املحتوى
دينامييك وتفاعيل .ويجعل بيئات التعلم اإللكرتونية أكرث ذكا ًء.
وبالرجوع لألدب الرتبوي؛ فقد هدفت دراسة باراميثز ولودل  -ريسنجر
()Paramythis Reisinger

( ،)Liodl, 2004إىل تحديد معايري التعلم التكيفي التي تقوم بتسهيل ودعم أنظمة
إدارة املحتوى ،واستخدمت املنهج الوصفي التحلييل وقد وضحت الدراسة املتطلبات
التمثيلية والتشغيلية لبيئية التعلم الكيفية ومدى تطبيقها للمعايري الحالية للتكيف.
حيث صنفت التكيف يف التعليم اإللكرتوين إىل أربع مجموعات هي :التفاعل التكيفي،
توزيع املساق التكيفي ،اكتشاف املحتوى ،وتجميعه ،والدعم ،والتعاوين التكيفي ،كام
أشارت إىل أربعة مناذج لبيئة التعليم اإللكرتوين وهي :أمنوذج املجال أمنوذج املتعلم،
وأمنوذج املجموعة ومنوذج التكيف.
وكشفت دراسة والكجتون ( )Walkington,2013أثر بيئات التعلم التكيفية يف
مساعدة الطالب الذين يواجهون صعوبة يف مقرر الرياضيات فقد أظهرت فعالية هذه
البيئات يف رفع مستوى مهارة حل املشكالت لدى الطالب وخصوصا يف مجال حل
املعادالت إذا يشكل صعوب ًة لدى معظم الطلبة .واستخدم الباحث املنهج املسحي
الوصفي ،وأجريت الدراسة عىل عينة بلغت ( )145طال ًبا من طالب الصف التاسع من
مادة الجرب بشكل عشوايئ يف برنامج املعلم املعريف ( )Algebra ITSوأظهرت النتائج أن
تقنيات التعلم التكيفية يف البيئات التعليمية هي وسيلة لتخصيص التعليامت لخلفية
املتعلمني وخرباتهم ومعرفتهم السابقة .وهنا ،تم استخدام تدخل التخصيص القائم عىل
التكنولوجيا داخل نظام التدريس الذيك ( )ITSللرياضيات الثانوية لتكييف التدريس
مع االهتاممات الشخصية للطالب.
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وهدفت دراسة محمد ( )2015إىل قياس أثر اختالف منط التفاعل (معلم-متعلم/
متعلم-متعلم) يف الوسائط الفائقة التكيفية عرب الويب عىل تنمية مهارات تصميم
مواقع اإلنرتنت لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بجامعة عني شمس مبرص ،واستخدم
الباحث املنهج الوصفي التحلييل ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α≤0,05بني متوسطات درجات طالب املجموعات التجريبية يف
التطبيق البعدي لالختبار التحصييل وبطاقة تقييم املنتج ترجع إىل أثر اختالف منط
التفاعل (معلم-متعلم/متعلم-متعلم).
واعتمدت دراسة اإلمام ( )2017عىل تصميم بيئة تكيفية باستخدام الويب الداليل
لتنمية مهارات إنتاج أدوات التقويم اإللكرتوين لدى املعلمني مبحافظة الدقهلية مبرص،
ويف سبيل ذلك قامت الباحثة باستخدام املنهج الوصفي وبتصميم بيئة تعلم تكيفية
قامئة عىل الويب الداليل وفق أساليب التعلم الحيس (السمعي -البرصي -الحريك)،
ومتثلت أدوات البحث يف :اختبار التحصيل املعريف ،وبطاقة املالحظة ،وبطاقة تقييم
املنتج النهايئ (االختبار اإللكرتوين) ،وتكونت عينة البحث من ( )30معلم من معلمي
التعليم العام بإدارة غرب املنصورة التعليمية ،وبعد إجراء تجربة البحث األساسية،
توصل البحث إىل النتائج التالية :فاعلية بيئة التعلم التكيفي القامئة عىل الويب الداليل
يف تنمية التحصيل املعريف لدى معلمي التعليم العام مبحافظة الدقهلية.
وقصدت دراسة خليل ( )2018التعرف إىل العالقة بني منط العرض التكيفي
(املقاطع/الصفحات) وأسلوب التعلم يف بيئة تعلم افرتاضية وأثرها عىل تنمية مهارات
إنتاج العنارص ثالثية األبعاد واالنخراط يف التعلم لطالب تكنولوجيا التعليم يف جامعة
املنصورة مبرص ،تعددت األدوات ،بحيث جاءت عىل النحو اآليت :قامئة مهارات إنتاج
العنارص ثالثية األبعاد واالنخراط يف التعلم ،مقياس أساليب التعلم ،اختبار تحصييل،
بطاقة تقييم منتج ،مقياس االنخراط يف التعلم لطالب تكنولوجيا التعليم .طُبقت هذه
األدوات عىل عينة من طالب الفرقة الثالثة قسم تكنولوجيا التعليم .اعتمدت الدراسة
ما يتناسب وطبيعتها منهج املسح الوصفي ،وتطوير النظم .تعددت نتائج الدراسة،
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وأبرزها :وجود فرق بني متوسطي درجات طالب املجموعتني يف االختبار التحصييل،
وبطاقة التقييم ومقياس االنخراط يف التعلم يرجع للتأثري األسايس لنمط العرض التكيفي
لصالح مجموعة الدراسة التي درست وفق منط العرض التكيفي (املقاطع املتنوعة).
ووجود فرق بني متوسطي درجات طالب املجموعتني التجريبيتني للدراسة يف االختبار
التحصييل وبطاقة التقييم ومقياس االنخراط يف التعلم يرجع للتأثري األسايس ألسلوب
التعلم لصالح املجموعة التجريبية التي درست بأسلوب (التعلم التسلسيل) وأظهرت
النتائج أن األثر األكرب كان لنمط املقاطع املتنوعة مقارنة بنمط الصفحات.
وهدفت دراسة محمود ( )2018إىل معرفة مدى أثر استخدام برنامج التعلم
التكيفي الذيك لدى معلم مادة التاريخ مبحافظة ديايل بالعراق .ولقد استخدم الباحث
املنهج النوعي ،وجد الباحث أن معظم مناذج التصميم التعليمي تصب يف تعزيز وبناء
اإلدراكية لدى املعلم وقياس أثرها عىل املتعلم .ووجدت الباحثة أن معظم مناذج
التصميم الرتبوي تكون يف مجال تعزيز وبناء اإلدراك لدى املعلم وقياس تأثريه عىل
مهتم بالنظريات اإلنشائية للرتبية القامئة
املتعلم .علم النفس السلويك ،الذي أصبح ً
عىل منوذج النقاط الخمس .لذلك اعتمد الباحث عىل هذا النموذج لتعزيز التصميم
بالبيانات واملعلومات املتعلقة بنطاق التعلم ومجال التطبيق ،األهداف واملهام مع
الظروف املحيطة بالعملية التعليمية واستعداد املعلم لتلقي مثل هذا النوع من
أساليب التدريس الحديثة من أجل بناء تجربة تعليمية تجعل عملية اكتساب املعرفة
فعالة وجذابة .والتأكد من صالحية وجاهزية تطبيق هذا النوع من الربامج الرتبوية
الحديثة .اعتمدت الباحثة آلية علمية تقوم عىل بناء برنامج لكشف أمناط التفاعل بني
مدخالت ومخرجات النظام التعليمي الذيك واستخدام التغذية الراجعة لتصحيح مسار
هذا الربنامج.
وكشفت دراسة ميالد ( )2018فاعلية تطوير نظام للدعم التكيفي يف بيئات التعلم
اإللكرتوين وقياس فعاليته عيل تنمية مهارات الربمجة لدى طالب الفرقة األوىل بقسم
تكنولوجيا التعليم يف جامعة القاهرة مبرص وقياس مدى رضائهم عىل النظام ،ولقد
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استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل ،ولقد تكونت عينة البحث من ( )150طالبًا
وطالبة من طالب الفرقة األوىل ،وتم اختيار هذه العينة ألن املادة موضع البحث من
املقررات التي يدرسها الطالب بقسم تكنولوجيا التعليم طبقاً لالئحة الداخلية بالكلية،
وتكونت أدوات القياس يف البحث الحايل من ادوات جمع املعلومات تضمنت (قامئة
االحتياجات التعليمية -قامئة مهارات الربمجة -قامئة معايري تصميم نظام الدعم التكيفي-
قامئة معايري تصميم املحتوى العلمي) ،أدوات القياس والتي تضمنت (االختبار التحصييل
املعريف ،بطاقة املالحظة ،مقياس الرضا -مقياس أسلوب التعلم لـ فليدر وسيلفرمان)،
أدوات التجريب تضمنت (بيئة إلكرتونية تكيفية قامئة عىل الدعم التكيفي) ،واتضح أن
تأثري نظام الدعم التكيفي املصمم يف تنمية مهارات الربمجة.
وسعت دراسة ياسني وسعيد ( )2018التعرف إىل تصميم بيئة تدريب تكيفية
قامئة عىل مستويات املعرفة السابقة لتنمية الكفايات املهنية األدائية لدى فني مصادر
التعلم مبدارس البحرين ،واتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي .ثم أعدت الباحثة
أدوات البحث التي متثلت يف بطاقة مالحظة الكفايات األدائية الفنية وبطاقة مالحظة
الكفايات األدائية اإلدارية .وطبقت النظام عىل عينة مكونة من ( )64فني مصادر التعلم
مبملكة البحرين ،قسمتهم إىل ثالث مجموعات ،املجموعة األوىل ذات املستوى املبتدئ
وعددهم ( )42واملجموعة الثانية ذات املستوى املتوسط عددهم ( )16واملجموعة
الثالثة ذات املستوى املتقدم وعددهم ( )6واستخدم املنهج التطويري يف إجراء تجربة
البحث .وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني املجموعات الثالث يف
كل من (الكفايات األدائية الفنية–الكفايات األدائية اإلدارية).
وتناولت دراسة الهوميل ( )2019قياس فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية يف تنمية
مهارات األمن الرقمي ،وتنمية الدافعية للتعلم املوجه ذاتياً ،ولتحقيق أهداف الدراسة
تم بناء قامئة ملهارات األمن الرقمي ،وتصميم بيئة إلكرتونية تكيفية .واتبعت الدراسة
املنهج شبه التجريبي– ذو املجموعتني املتكافئتني؛ ُدرست األوىل منهام عن طريق البيئة
اإللكرتونية التكيفية ،و ُدرست األخرى عن طريق البيئة اإللكرتونية التقليدية .تم تطبيق
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الدراسة عىل ( )57طالباً من طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة الرياض .ولجمع
بيانات الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار تحصييل معريف يف مهارات األمن الرقمي،
وبطاقة مالحظة األداء ملهارات األمن الرقمي ،ومقياس الدافعية للتعلم املوجه ذاتياً.
وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≤05,0
يف درجات طالب مجموعة الدراسة بني القياس القبيل والبعدي يف االختبار التحصييل
املعريف ،ويف مقياس الدافعية للتعلم املوجه ذاتياً تُعزى إىل التعلم عن طريق البيئة
اإللكرتونية التكيفية ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α ≤05,0بني طالب املجموعتني يف درجات االختبار التحصييل املعريف ،ويف بطاقة
مالحظة األداء .ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤05,0بني
املجموعتني يف درجات مقياس الدافعية للتعلم املوجه ذاتياً.
وقصدت دراسة شتا ( )2020قياس فاعلية اختالف واجهة التفاعل لوحدة مقرتحة
قامئة عىل التعلم التكيفي يف تحصيل وأداء طالب املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا
التعليم ملهارات إنتاج االنفوجرفيك ،واتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي -ذو
تصميم املجموعتني املتكافئتني عىل عينة مكونة من ( )50طالباًُ ،درست املجموعة
األوىل باستخدام واجهة تفاعل كلية ودرست املجموعة الثانية باستخدام واجهة تفاعل
تسلسلية ،واستخدم البحث أداتني بحثيتني ،هام( :اختبار التحصيل املعريف املرتبط
باملهارات-وبطاقة مالحظة أداء تلك املهارات) ،وبعد تطبيق مواد املعالجة التجريبية
عىل أفراد العينة وتطبيق أدايت البحث قبلياً وبعدياً .توصلت النتائج إىل وجود فرق دال
إحصائيا بني أفراد العينة ككل يف التطبيق القبيل والتطبيق البعدي الختبار التحصيل
املعريف ،وبطاقة مالحظة أداء املهارات ،لصالح التطبيق البعدي ،وإثبات فاعلية الوحدة
املقرتحة القامئة عىل التعلم التكيفي ،كام أسفرت نتائج البحث أيضا عن عدم وجود فرق
دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب املجموعة األوىل التي درست الوحدة بالوجهة
(الكلية) واملجموعة الثانية التي درست الوحدة بالواجهة (التسلسلية) يف التطبيق
البعدي الختبار التحصيل املعريف ،وبطاقة مالحظة أداء املهارات.
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وهدفت دراسة املحامدي ( )2020إىل تصميم بيئة تعلم تكيفية قامئة عىل الذكاء
االصطناعي وفاعليتها يف تنمية مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلم
والوعي املعلومايت املستقبيل لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية مبكة الكرمة،
وأتبعت املنهج املختلط القائم عىل الجمع بني املنهجني الكمي والنوعي .وتكونت العينة
من ( )54من الطالبات املوهوبات ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤05,0بني متوسطي درجات طالبات عينة الدراسة
يف التطبيق القبيل والبعدي لالختبار التحصييل يف الجوانب املعرفية املرتبطة مبهارات
تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي وكانت جميع الفروق لصالح التطبيق
البعدي ،كام أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α ≤05,0بني متوسطي درجات طالبات عينة الدراسة يف التطبيق القبيل والبعدي
لبطاقة مالحظة الجوانب األدائية املرتبطة مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف
البحث العلمي وكانت جميع الفروق لصالح التطبيق البعدي ،كام أكدت النتائج عىل
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤05,0بني متوسطي درجات
طالبات عينة الدراسة يف التطبيق القبيل والبعدي الختبار الوعي املعلومايت املستقبيل
وكانت جميع الفروق لصالح التطبيق البعدي.
وكشفت دراسة مرياتا وهريت وبريغامني ويستهويز & Mirata, Hirt, Bergamin.

 )2020( ،Westhuizenعن التحديات والسياقات يف إنشاء التعلم التكيفي يف التعليم
العايل بواشنطن بالواليات املتحدة األمريكية؛ وتبحث هذه الدراسة يف التحديات التي
متنع مؤسسات التعليم العايل من تبني مفاهيم التعلم التكيفي يف التدريس .ولقد
استخدم الباحث املنهج الوصفي ،واستخدم تصميم دلفي من أربع مراحل لتحديد
وتصنيف وترتيب أولويات تحديات التعلم التكيفي بشكل تجريبي والتي أثارها وصنفها
خرباء من جامعتني ذات سياقات تنظيمية واجتامعية اقتصادية مختلفة ،واحدة من
سويرسا واألخرى من جنوب إفريقيا .سمح له النظر يف السياقات املختلفة بتضمني
وجهات نظر مختلفة حول موضوع البحث وبالتايل توسيع وجهة النظر حول تحديات
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التعلم التكيفي .بشكل عام ،تم تحديد ثالثة أبعاد رئيسية تتعلق بالتحديات التقنية
والتدريسية والتعليمية والتنظيمية مع مثاين فئات مقابلة .كشفت نتائجها عن اختالفات
واضحة بني الجامعتني فيام يتعلق بالتحديات الناشئة وترتيبها .ترتبط هذه االختالفات
بخلفيات اجتامعية واقتصادية مختلفة (جنوب إفريقيا وسويرسا) وسياقات تنظيمية
(عىل سبيل املثال ،نوع الجامعة ومنوذج التدريس ومرحلة التنفيذ) للجامعات.
سعت دراسة محمد ( )2021إىل تنمية مهارات إنتاج املحتوى التفاعيل لدى طالب
كلية الرتبية من خالل قياس فاعلية أمناط عرض املحتوى ببيئة التعلم التكيفية ،حيث
قامت الباحثة بوضع قامئة معايري تصميم بيئة التعلم التكيفية القامئة عىل منطي (النص
املمتد/النص املعتم) لعرض املحتوى ،اتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي .وأعدت
الباحثة أدوات البحث التي متثلت يف االختبار التحصييل لقياس الجوانب املعرفية
املرتبطة مبهارات إنتاج املحتوى التفاعيل ،وبطاقة مالحظة لقياس الجوانب األدائية
املرتبطة مبهارات إنتاج املحتوى التفاعيل ،وبطاقة تقييم املنتج النهايئ ،وتكونت عينة
البحث من ( )30طالب من طالب الفرقة الثالثة بكلية الرتبية جامعة املنصورة ،وتم
تقسيمهم إىل مجموعتني درست األوىل من خالل بيئة تعلم تكيفية قامئة عىل منط النص
املمتد لعرض املحتوى وعددهم ( )15طالب ،واملجموعة الثانية درست من خالل بيئة
تعلم تكيفية قامئة عىل منط النص املعتم لعرض املحتوى وعددهم ( )15طالب ،وتم
تطبيق أساليب املعالجة اإلحصائية وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بني
املجموعتني التجريبيتني يف كل من االختبار التحصييل وبطاقة املالحظة وبطاقة تقييم
املنتج النهايئ.
وكشفت دراسة داملان ( )Dahlmann, 2021مبادئ توجيهية للتعلم التكيفي
الفعال يف جامعة بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي التحلييل ،وكشفت النتائج عن تكيف التعلم التكيفي مع احتياجات الطالب
لتحسني نتائج التعلم ،لكن منصات التعلم التكيفية تتعامل مع هذا الهدف بطرق
مختلفة إىل حد كبري .عند اختبار هذه املنصات ،وكشفت أيضً ا مستويات متفاوتة من
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النجاح يف تحسني التعلم .الهدف من هذا التحليل التلوي هو تطوير مبادئ توجيهية
إلنشاء وتنفيذ التعلم التكيفي عىل أساس الدراسات التي تم فيها استخدام التعلم
التكيفي.
وتأسيساً عىل ذلك؛ أنصب اهتامم الرتبويون يف تهيئة البيئة التعليمية املبدعة واملالمئة
للتعلم ،ومساعدة املعلمني يف استخدام الطرق واالسرتاتيجية والنامذج التدريسية الحديثة
التي تؤثر عىل مستوى أداء الطلبة وتوظيف أمناط حديثة للتعلم كالتعلم التكيفي يف
البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية .ومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن
معتقدات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية
للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.

م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها
ساهمت نظم التعليم الحديثة يف تطوير أساليب التعلم وانتقال الرتكيز من بيئات
معتمدة عىل املعلم إيل بيئات معتمدة عىل املتعلم ،والحظ الباحثان من خالل دراستهام
واطالعهام عىل دراسات تكنولوجيا التعليم االعتامد الكيل عىل بيئات التعلم التقليدية
والعرض التقليدية لتقديم املحتوى للطالب ،مام ال يراعي الفروق الفردية للمتعلمني
وكذلك عدم مراعاة اهتامماتهم وميولهم ،إضافة إىل ندرة الدراسات لبيئات التعلم
التكيفية.
وأكدت دراسة بورغوس وتاترسال وكوبر ()Burgos, Tattersall, & Koper,2006
التي أجريت فـي مجـال توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية وجود ضـعف
فـي توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية.
وانطالقاً مام أشارت إليه توصيات الدراسات الرتبوية كـدراسة (األشقر وعقل2009 ،؛
أحمد2015 ،؛ عبد املقصود )2016 ،االستفادة من تكنولوجيا الوسائط التكيفية يف تنمية
مهارات الطلبة واملعلمني ومتابعة خطوات وتفاعالت الطلبة خالل العملية التعليمية،
وتقديم املحتوى املناسب الحتياجاتهم وأسلوب تعلمهم ،وإجراء املزيد من البحوث
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حول التعلم التكيفي وتطبيقاته لتحسني العملية التعليمية ،ورضورة توظيف التعلم
التكيفي يف البيئات التعليمية  ،ميكن تحديد مشكلة الدراسة يف الكشف عن معتقدات
أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات
االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية .ومن هنا تحاول الدراسة
الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
1.مامعتقدات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعلم التكيفي يف البيئات
التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية
السعودية؟
2.ما املوجهات الرتبوية التي ينبغي الرتكيز عليها عند توظيف التعلم التكيفي يف
البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية
السعودية؟
3.ما مبادئ التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
4.ما هي أساليب التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية
مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
5.هل توجد صعوبات تعرتض توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية
للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟

�أهداف الدرا�سة
سعت الدراسة الحالية إىل تحقيق األهداف اآلتية:
1.التعرف إىل معتقدات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعلم التكيفي يف
البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية
السعودية.
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2.الكشف عن املوجهات الرتبوية التي ينبغي الرتكيز عليها عند توظيف التعلم
التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف
اململكة العربية السعودية.
3.تحديد مبادئ التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
4.التعرف إىل أساليب التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية
مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
5.الوقوف عىل الصعوبات التي تعرتض توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية
لدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.

�أهمية الدرا�سة
1.ت ُعد هذه الدراسة من الدراسات املواكبة للتوجهات التعليمية العاملية يف الوقت
املعارص ،إضافة إىل مواكبتها للرؤية السعودية 2030م التي تدعوا إىل تحسني
البيئة التعليمية الجاذبة واملحفزة لإلبداع واالبتكار باستخدام تطبيقات حديثة
للتعليم تتامىش مع العرص.
2.تساعد خرباء املناهج وطرق التدريس يف التعرف عىل آليات توظيف التعلم
التكيفي عىل املستوى املحيل والعاملي ،ومدى إسهامها يف حل العديد من
املشكالت الرتبوية ،كونها تسهم يف تنشئة الطلبة وتنمية قدراتهم عىل اتخاذ
القرار.
3.توجه اهتامم القامئني عىل تدريس الدراسات االجتامعية بآليات تفعيل تطبيقات
التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية.
4.تفسح الدراسة مجاالً خصباً ألبحاث ودراسات يف مجال التعلم التكيفي للمساهمة
يف زيادة جودة بيئات التعلم يف التعليم العام السعودي.
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حمددات الدرا�سة
ميكن تعميم نتائج الدراسة يف ضوء املحددات اآلتية:
1.املحددات املوضوعية :اقترصت الدراسة عىل التعرف إىل معتقدات أعضاء
هيئة التدريس نحو توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات
االجتامعية بالتعليم العام السعودي.
2.املحددات البرشية :أُجريت الدراسة عىل عينة متيرسة من أعضاء هيئة تدريس
الدراسات االجتامعية الرتبوية.

3.املحددات املكانية :الجامعات الحكومية يف اململكة العربية السعودية.
4.املحددات الزمانية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدرايس
1442هـ (2020م).

م�صطلحات الدرا�سة
1.املعتقدات ( :)Beliefsيعرفها إبراهيم ( )29،2016بأنها :إطار فكري يتشكل
بفعل الخربة الشخصية واملعرفة املهنية يستند إليه املعلم يف التخطيط واتخاذ
القرارات وتحديد املهام املرتبطة باملواقف الصفية ،ويستدل عليه بالقول والفعل.
2.ويقصد مبعتقدات أعضاء هيئة التدريس إجرائياً :بأنها إطاري فكري يتكون
لدى عضو هيئة التدريس من خالل الخربة الشخصية ،واملعرفية ،واملهنية نحو
توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية ويستند
إليها يف التخطيط ،واتخاذ القرارات ،وتحديد مهامه املرتبطة باملواقف الصفية،
ويستدل عىل ذلك من خالل سلوكهم التعليمي.
3.التعلم التكيفي ( )AL:Adaptive Learningيعرف بأنه" :أحد أساليب التعلم
التي يقدم فيها التعلم وفقا ألمناط وأساليب وخصائص املتعلمني املختلفة ،وفقا
لطريقة تعلم كل متعلم ،سواء أكانت طريقة تقليدية أو إلكرتونية ،وذلك مبراعاة
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الفروق الفردية ،ويحدث هذا التكيف للبيئة التعليمية واملحتوى وطريقة عرضه
والطالب واملعلم بشكل كمي وكيفي" (املالح.)33 ،2017 ،
4.ويقصد به إجرائياً بأنه :طريقة من الطرق الحديثة للتعلم والتي تقوم عىل توفري
بيئة تعميمية مخصصة لكل طالب وفق احتياجاته وقدراته عرب نظم إلكرتونية
خاصة ،إضافة إىل القدرة عىل تعديل مادة التعلم بناء عىل إجابات املتعلم أثناء
العملية التعميمية لتصبح متالمئة مع تلك الحتياجات.
5.بيئة التعلم التكيفي ( :)ALE): adaptive learning environmentيعرفها
سعفان ( )73 ،2010بأنها" :نظم تقدم للمتعلم كثري من الحرية لتجول عرب
مساحات فائقة ،حيث تدمج الوسائط الفائقة مع منوذج املستخدم الذي يقدم
محتوى متوافقاً مع معرفة املستخدم ،وأهدافه ،وتفضيالته".
6.وتعرف إجرائيا بأنهاً :املحيط التعليمي القائم عىل البيئة املادية كمباين الجامعة
أو املدرسة ،والعوامل البرشية ،ومنها :املعلم الناقل للعلم ،والطالب امل ُتلقي
للعلم ،إىل جانب املادة الدراسية ،ومستوى التفاعل بني الطالب واملعلم ،والنتيجة
التي تخرج بها حلقات العلم (التغذية الراجعة).
7.الدراسات االجتامعية ( :)Social Studiesعرفها قطاوي ( )17 ،2007بأنها:
"ذلك الجزء من املنهج املدريس املرتبط يف عالقته وتعامله الفعال مع بيئته
البرشية والطبيعية وهذا الجزء تم اختياره من العلوم االجتامعية لتحقيق
أهداف محددة تساعد الطلبة عىل أن يكونوا أعضاء صالحني يف املجتمع مبا
ينتهي إىل دعم النمو االجتامعي واالقتصادي الوطني".
8.مراحل التعليم العام ( :)Stages of public educationهو مجموع سنوات
الدراسية ( )12سنة ،التي يقضيها الطلبة يف املدرسة ،وتشمل املراحل التعليمية
الثالث (االبتدائية ،واملتوسطة ،والثانوية) ،قبل التحاقهم بالتعليم الجامعي،
ويكون الطلبة يف أعامر  18-7سنة (وزارة التعليم السعودية.)2021 ،
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها
مجتمع الدراسة وعينها
تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف تخصص الدراسات االجتامعية
الرتبوية يف الجامعات الحكومية السعودية ،والبالغ عددهم ( )43عضوا ً .وتم اختيار
عينة عشوائية متيرسة منهم مكونة من ( )16عضوا ً ،وهو ما يعادل ( )37,2%من أفراد
مجتمع الدراسة .ووفقاً إلجراءات املنهج النوعي ،فقد عدت هذه العينة مناسبة وكافية
القريني ( 2020؛ .)Lune &Berg, 2017
منهج الدراسة
نظرا ً لطبيعة هذا الدراسة وأهدافها فقد اتبع املنهج النوعي -منط النظرية املتجذرة
(التجذيرية) لرصد معتقدات أعضاء هيئة التدريس يف تخصص الدراسات االجتامعية
الرتبوية ،وقد عرفه العبد الكريم ( )30 ،2020بأنه ":كل بحث يسعى بشكل منظم
الستكشاف وفهم ظاهرة اجتامعية ما يف سياقها الطبيعي املمكن دون االعتامد
عىل املعطيات العددية واإلحصائية" .وميكن إيجاز مربرات استخدام املنهج النوعي
( ،)Qualitative Approachيف اعتامده عىل املنظور الشامل والكلِّ ملوضوع البحث
العلمي ،وال يهتم بالجزئيات غري املفيدة بالنسبة ملوضوع الدراسة نظ ًرا لعدم وجود
وسائل قياس كمي .واهتاممه بالتفاصيل الدقيقة والرشوحات امل ُستفيضة للظواهر
وامل ُشكالت االجتامعية .ومتكينه الباحث الرتبوي للوصول إىل املعلومات والبيانات من
مصادرها الطبيعية (.)Farrugia, 2019
أداة الدراسة
تم بناء أسئلة املقابلة شبه املقننة ( )Semi-structured interviewللكشف عن
معتقدات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية
للدراسات االجتامعية بالتعليم العام يف اململكة العربية السعودية .وذلك من قبل
الباحثان بنا ًء عىل خربتهام يف مجال البحث العلمي الرتبوي .باإلضافة إىل الرجوع
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للدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة الحالية كدراسة (العمريي2019 ،؛
العمريي والطلحي2020 ،؛  .)Lindsey, 2015وعليه تكونت املقابلة شبه املقننة يف
نسختها األولية من ( )7أسئلة .وللتحقق من صدق أسئلة املقابلة ،تم عرضها عىل عدد
من املحكمني من الخرباء واملختصني يف الدراسات االجتامعية الرتبوية والبحث النوعي،
لغرض التأكد من أن أسئلة املقابلة تقيس الهدف الذي وضعت من أجله ،وذلك من
حيث مالمئة األسئلة ،وصياغتها ،ووضوحها .واستنادا ً عىل ذلك؛ تم حذف وإضافة بعض
األسئلة ،كام تم إعادة الصياغة لبعض األسئلة ،وأصبح عددها ( )5أسئلة .ويُعد هذا
اإلجراء مدعاة للثقة يف صدق األداة (كريسويل وبوث2019 ،؛ القريني2020 ،؛ Lune
.)& Berg, 2017
وقد تم التأكد من ثبات األداة من خالل إجراء مقابلة -تكررت مرتني مع إثنني
من املشاركني من خارج عينة الدراسة ،وتخلل املقابلة األوىل والثانية فاصل زمني
مدته عرشون يوماً .وبعد تحليل البيانات لوحظ أن االختالف بني إجابات أعضاء هيئة
التدريس يف املرة األوىل وإجاباتهم يف املرة الثانية كان محدودا ً .وبنا ًء عىل ذلك؛ تكونت
أداة املقابلة شبة املقننة يف نسختها النهائية من ( )5أسئلة.
1.جمع البيانات :قام الباحثان بإجراء املقابالت شبة املقننة عرب الشبكة املعلوماتية
(اإلنرتنت) ،و ُجمعت البيانات بعد بيان الهدف من الدراسة وعرضها عىل املشاركني.
حيث تم إخبارهم أن البيانات التي يتم الحصول عليها تعامل برسية كاملة ،ولن
تستخدم إال ألغراض البحث العلمي الرتبوي .ويف ضوء ذلك ،تم الحصول عىل املوافقة
املسبقة من أعضاء هيئة التدريس عىل إجراء املقابلة وتدوين حديثهم .وقد طُرحت
أسئلة املقابلة املقننة عىل أعضاء هيئة التدريس ،مع التوضيح التام للسؤال املوجه
لهم بغية الحصول عىل مصداقية عالية أثناء جمع البيانات باستخدام املقابلة شبه
املقننة ،التي هي أحدى األدوات املهمة يف منهج البحث النوعي (;Creswell, 2012
.)Farrugia, 2019
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وقد تم ذلك وفقاً ملا يأيت:
•بناء عالقة قامئة عىل الود واالحرتام واأللفة مع أعضاء هيئة التدريس عينة
الدراسة قبل البدء باملقابلة شبه املقننة؛ بغرض توفري ظروف مناسبة إلجراء
املقابلة.
•تجنب التعريف باسم عضو هيئة التدريس ،إذ أعطى كل عضو رقامَ؛ لتحفيزه
عىل التعبري عام ميتلكه من معتقدات حول موضوع الدراسة.
•تم طرح أسئلة املقابلة شبه املقننة عىل عضو هيئة التدريس بصيغ مختلفة،
وذلك للتأكد من درجة دقته للتعبري عن رأيه .وهذا اإلجراء ينبئ عن مصداقية
إجابات عينة الدراسة.
•تم عرض املقابلة -بعد تدوينها عىل عضو هيئة التدريس لبيان رأيه حول ما قاله
يف املقابلة ،مع السامح له بحذف أو إضافة ما يراه مناسباً.
2.تحليل البيانات :تم تحليل اإلجابات عن أسئلة املقابلة يف ضوء منهجية تحليل
األبحاث النوعية ( )Creswell, 2012; Saldana, 2021املتمثلة يف منط النظرية
التجذيرية أو املتجذرة ( ،)Gounded Theory Approachحيث تم االعتامد عىل
األفكار التي ظهرت من بيانات الدراسة ،وذلك يف ضوء الخطوات اآلتية:
•القراءة الفاحصة لكل كلمة وجملة وفقرة ذكرها أفراد عينة الدراسة.
•القيام برتميز اإلجابات.
•وضع األفكار املتشابهة (املتقاربة) يف مجاالت فرعية (.)Sub - categories
•وضع املجاالت الفرعية ( )Sub- categoriesضمن املجموعات الرئيسة (Main
.)Categories
•التحقق من ثبات تحليل البيانات من خالل قيام أحد الزمالء املدربني بإعادة
عملية التحليل ،حيث كشفت هذه العملية عن توافق تام بني املحللني
فيام يتعلق بتحليل البيانات ،وفقا للمجاالت الرئيسة ()Main Categories
واملجاالت الفرعية ( .)Sub–categoriesويؤكد هذا اإلجراء سالمة عملية
المجلة العربية للمعلومات
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التحليل ودقتها -حساب التكرارات والنسب املئوية لإلجابات كام توزعت ضمن
املجاالت الفرعية.
•استخدام برنامج التحليل النوعي ( )MAXQDAكربنامج مساعد يف تحليل البيانات
النوعية وتحديد املجاالت الرئيسة والفرعية.)Kuckartz & Rädiker, 2019( .

�إجراءات الدرا�سة
تحددت إجراءات الدراسة يف الخطوات اآلتية:
1.مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات الرتبوية ذات الصلة ،بهدف تحديد مشكلة
الدراسة ،وأسئلتها ،وأهدافها ،وأهميتها.
2.تحديد مجتمع الدراسة.
3.تحديد منهج الدراسة.
4.بناء أداة الدراسة ،وعرضها عىل املحكمني املتخصصني يف الدراسات االجتامعية
الرتبوية والبحث النوعي ،وتعديلها يف ضوء مالحظاتهم ومقرتحاتهم.
5.اختيار عينة الدراسة وجمع بياناتها.
6.تحليل النتائج وتفسريها ومناقشتها.
7.الوصول إىل خالصة الدراسة ،وتقديم االستنتاجات والتوصيات وطرح املقرتحات.

نتائج الدرا�سة
اإلجابة عن السؤال األول
ما معتقدات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعلم التكيفي يف البيئات
التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
كشفت نتائج تحليل بيانات الدراسة ،أن جميع أفراد عينة الدراسة أكدوا إمكانية
توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
76
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العام يف اململكة العربية السعودية ،وفيام يأيت بعض االقتباسات من إجابات أفراد
العينة:
•"ميكن تقديم املحتوى املعريف والعلمي للمقرر من خالل تعديل وتغيري وتعدد
أساليب وأمناط تعلم الطلبة ،فيمكن عرض املحتوى لفظياً وكتابياً لنمط التعلم
اللفظي ،وعرضه برصياً باستخدام الخرائط الرقمية واالنفوجرافيك لنمط التعلم
البرصي".
•"أرى التوظيف يكون يف إعداد مقرر إلكرتوين وفقاَ الحتياجات الطلبة".
•"استخدام وسائط تقديم املحتوى داخل أساليب التعلم املختلفة مبا يتوافق
مع طبيعة مقرر الدراسات االجتامعية مثل :استخدام االنفواليف يف الجغرافيا
للنمط الحريك ،والخرائط التاريخية يف التاريخ للنمط البرصي .واستخدام أساليب
التعلم التي تتوافق مع كل مرحلة تعليمية ،فبالطبع تختلف أساليب تعلم
املرحلة االبتدائية عن الثانوية ،فالطلبة يف املراحل األوىل من التعليم برصيون
أكرث ،وكلام ترتفع املرحلة التعليمية يتجهون نحو التجريد واللفظية أكرث".
•"أرى أن التعلم التكيفي ميكن عرضه بأكرث من أسلوب أخر وفق تعدد مناذج
تحديد أساليب التعلم املعروفة".
•"إن التعلم التكيفي وبيئاته ال يقترص وال يختص ببيئة جغرافية معينة أو
تخصص درايس معني أو مادة تعليمية معينة ،وذلك يرجع لكونه فكرة قابلة
للتطبيق يف كافة التخصصات والبيئات التعليمية ،حيث يعترب من مؤسساته
األساس السيكولوجي أو دراسة الفروق الفردية بني الطلبة من خالل دمج
التقنية مبفهومها العام يف التعليم عن طريق تنوع املحتوى ومسايرة الواقع".
•"إعداد التعلم التكيفي داخل املناهج الدراسية بحيث يكون تنويع يف عرض
املحتوى واألنشطة حتى يناسب الفروق الفردية بني الطلبة".
تكشف اإلجابات السابقة عن اتفاق عينة الدارسة عىل إن التعلم التكيفي وبيئاته
ال يقترص وال يختص ببيئة جغرافية معينة أو تخصص درايس معني أو مادة تعليمية
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معينة ،وذلك يرجع لكونه فكرة قابلة للتطبيق يف كافة التخصصات والبيئات الجغرافية
والتعليمية ،واختلفوا يف تحديد أساليب التعلم املعروفة ،ومام يجدر ذكره وجود قناعة
راسخة لدى عينة الدراسة الذين متت مقابلتهم بوجود حاجة ملحة لتوظيف التعلم
التكيفي يف بيئات الدراسات االجتامعية لتحقيق األهداف والغايات الرتبوية ،وتتوافق
هذه النتائج من الدراسة مع التوجهات املعارصة من حيث تحسني جودة التعليم من
خالل توظيف التعلم التكيفي كام تطرقت له األدبيات السابقة من تغيري وتعدد أساليب
وأمناط تعلم الطالب ،فيمكن عرض املحتوى لفظياً وكتابياً لنمط التعلم اللفظي ،وعرضه
برصياً باستخدام الخرائط واألفالم والواقع االفرتايض واملعزز.
ال شك أن التعلم التكيفي له دور كبري يف تعليم الدراسات االجتامعية ،وقد أمكن
الخلوص من إجابات عينة الدراسة إىل إمكانية توظيف التعلم التكيفي يف تحقيق
الغايات للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
وت ُعد بيئة التعلم التكيفية أكرث كفاءة وفعالية ،خاصة مع تقدم التقني .حيث
التطور يف العتاد املادي والربمجي يساعد عىل توظيف التعلم التكيفي يف الدراسات
كل من (املالح2017،؛ .)Project Tomorrow, 2012
االجتامعية ويرى ُ
1.أن املنصات التعليمية عرب شبكة اإلنرتنت توفر فرصة أكرب لتوظيف التعلم التكيفي
من قبل املعلمني الذين ليست لديهم الكفاءة العالية يف استخدام برمجيات
الحاسوب التي تعتمد عىل الذكاء االصطناعي لبناء بيئات التعلم التكيفية.
2.بيئات التعلم التكيفية تتيح للمعلمني إمكانية تقديم الخربات املختلفة لطالبهم
بنا ًء عىل احتياجاتهم وخصائصهم واهتامماتهم ،وهذا ما يصعب توفريه يف بيئات
التعلم التقليدية ،وخاصة يف الفصول الدراسية ذات الكثافة الطالبية العالية ،كام
هو الحال يف معظم الدول النامية.
3.إمكانية تنويع املصادر التعليمية املقدمة لكل متعلم مبا يتناسب مع االستجابات
التي يقدمها خالل مسار تعلمه عرب الربامج التكيفية ،حيث تشمل الرسوم
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املتحركة ،وأرشطة الفيديو ،والرسوم البيانية التفاعلية وامليزات األخرى القامئة
عىل الويب التي تم إدخالها عند الحاجة إليها من قبل املتعلم.
4.التقنية املتقدمة متكن املتعلمني من اختيار املحتوى التكيفي وفقا ملستوى
املعرفة لدى الطلبة ،أو الحالة املعرفية الحالية ،كام ميكن لألنظمة مراقبة عملية
بناء املعرفة لكل متعلم يف وقت واحد ،وتقديم التغذية الراجعة الفورية وفقًا
الستجابات كل متعلم.
5.دور املعلم التفاعيل يف النظام يتمحور حول مساعدة املتعلمني عىل إتقان كل
مهارة ،وإعطاء اختبارات قصرية حول املحتوى ،والحفاظ عىل رسية النتيجة لكل
طالب ،وتقديم املساعدة اإلضافية ،وأيضا يستطيع التعلم التكيفي أن يعطي
املتعلمني تلميحاً عن مدى تقدمهم بالدرس ،وما تبقى لهم إلكامله.
ويعكس االهتامم الجوهري الذي حظي به هذا املجال من التصورات نحو التعلم
التكيفي اإليجابية العالية لهذا املدخل ملا له من أثر فعال يف إحداث تغيري مرغوب يف
تطوير وتحسني جودة العملية التعليمية التعلمية يف الدراسات االجتامعية الرتبوية،
ولعل املتأمل يف اإلجابات يستخلص وجود حاجة ماسة لتوظيف التعلم التكيفي فطبيعة
التعلم التكيفي تفرض نوعاً معيناً من االهتامم بتوظيفه كمدخل لتحسني جودة التعليم
مبراعاة الفروق الفردية ،كام ال بد من اإلشارة إىل أن تركيز رد عينة الدراسة عىل التعلم
التكيفي يتفق مع التوجه املعارص يف االتجاه إىل التقنية الحديثة.
اإلجابة عن السؤال الثاين
ما املوجهات الرتبوية التي ينبغي الرتكيز عليها عند توظيف التعلم التكيفي يف
البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية
السعودية؟
كشفت نتائج تحليل بيانات الدراسة عن معتقدات عينة الدراسة للموجهات الرتبوية
التي ينبغي الرتكيز عليها ،وفيام يأيت بعض االقتباسات من إجابات أفراد عينة الدراسة:
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•"أرى بأنه البد من مراعاة خصائص الطلبة ،وطبيعة املادة العلمية ،وطبيعة
التغريات الحاصلة ملواجهة االنفتاح الفكري".
•"مراعاة اختيار منوذج تحديد أساليب التعلم املناسب لطبيعة مقررات الدراسات
االجتامعية ،والتي منها فارك وفيلدر وسيفرمان ،وروجرز".
•"أرى بأنه البد من مراعاة الفروق الفردية ،وأساليب التعلم لدى الطلبة ،وطبيعة
املحتوى التعليمي".
• "التحول الرقمي ومواكبة العرص التقني أصبح توظيف التعلم التكيفي رضورة،
إلنه يعالج مشكالت كثرية موجودة يف التعليم التقليدي منها عدم مراعاة
الفروق الفردية ،وت ُعد التقنية يف مجال التعلم التكيفي عنرصا ً أساسياً يف تفعيلها
ونجاحها".
•"اختيار أساليب التعلم املناسب لطبيعة مقرر الدراسات االجتامعية مع مراعاة
الفروق الفردية بني الطلبة".
•"االستعانة باملختصني لتوفري بيئات تعلم تكيفي مناسبة لكل مرحلة تعليمية".
•"استخدام أساليب التعلم التي تتوافق مع كل مرحلة تعليمة".
•"استخدام وسائط مختلفة ومتنوعة لتقديم املحتوى".
يتضح من اإلجابات السابقة أن هناك عدة موجهات ينبغي مراعاتها عند توظيف
التعلم التكيفي ويأيت يف طليتها مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يف اختيار أساليب
التعلم املناسب لطبيعة مقرر الدراسات االجتامعية.
والشك أن التعلم التكيفي يعمل عىل تقديم املحتوى بأمناط متعددة ،مثل "سمعي،
وبرصي ،وحريك ،وشمويل ،وتسلسيل ،وتأميل" وهكذا وفقاً ألساليب التعلم حيث تقدم
األنشطة التعليمية داخل بيئات التعلم التكيفية بشكل يتناسب مع كل أسلوب تعلم
وفقاً لطبيعته ،بينام يف بيئات التعلم اإللكرتونية التقليدية يتم تقديم األنشطة التعليمية
بشكل عام للطالب جميعهم دون مراعاة ألمناط تعلمهم املختلفة (املالح.)2017 ،

80

المجلة العربية للمعلومات

وميكن الخلوص باملوجهات التي ينبغي الرتكيز عليها عند توظيف التعلم التكيفي
وهي كااليت:
1.مواءمة املحتوى الحتياجات الطلبة املتباينة أو تفريد التعليم بحيث يتلقى كل طالب
املحتوى بطريقه تناسبه لذلك فإن ما يتكيف يف العملية التعليمية هو املحتوى
التعليمي ،حيث يتم إعداده بطرق مختلفة تتناسب مع اختالفات أمناط وأساليب
تعلم املتعلمني ،وبالتايل تكييف طريقة عرض املحتوى ،فيعرض نفس املحتوى عىل
طالبني بطريقتني مختلفتني ،فيعرض مثالً بطريقة صوتية وسمعية للطالب صاحب
األسلوب السمعي ،وبطريقة مرئية مصورة للطالب صاحب األسلوب البرصي .وكرس
منطية القالب الواحد للمحتوى لجميع الطلبة ،وبرغم مام تبدو عليه متطلبات
تنفيذ بيئات التعلم التكيفي من ارتفاع التكاليف وصعوبة التنفيذ.
2.تحديد التقنيات والتطبيقات التي تناسب مستوى الطلبة ،وتنمي قدراتهم يف
أمناط التفكري املختلفة والذكاءات املتعددة ومتطلبات االقتصاد املعريف املتصلة
مبناهج الدراسات االجتامعية .حيث يعزز استخدام هذه التطبيقات القدرة عىل
الفهم الصحيح وتنمية القدرة عىل التعليل والربط والتفسري والتقويم الطلبة
للقضايا والتحديات واملشكالت املتصلة الدراسات االجتامعية.
3.استخدام أساليب وأدوات تقويم متطورة تساعد معلمي الدراسات االجتامعية
يف تقويم الطلبة بدقة وتقديم التغذية الراجعة املناسبة لهم.
اإلجابة عن السؤال الثالث
ما مبادئ التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية؟
كشفت نتائج تحليل بيانات الدراسة عن مبادئ التعلم التكيفي يف الدراسات
االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ،وفيام يأيت بعض
االقتباسات من إجابات أفراد عينة الدراسة:
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•" التنوع يف عرض محتوى املادة التعليمية واستخدام الصور والخرائط التفاعلية".
•"استخدام الوسائط التقنية يف عرض الدرس".
•"تصميم املحتوى التعليمي يف وسائط سمعية وبرصية".
•"تقديم املحتوى التدرييس عىل هيئة أشكال حاسوبية ،وصور ،وخرائط رقمية
لتناسب أمناط تعلم الطلبة".
•"اعتامد التعلم التكيفي عىل التقنية والواقع املعزز".
•"التنوع يف األنشطة التقنية ،والتقليدية".
•"مبادئ التعلم النشط املتمركزة حول الطالب".
•"يوجد العديد من املبادئ للتعلم التكيفي التي ينبغي االهتامم بها من جانب
املعلمني واملديرين واملرشفني الرتبويني الحريصني عند تطبيق هذا التوجه من
أمناط التعلم الفعال".
استنادا ً عىل إجابات العينة يتضح أن هناك قناعة تربوية بوجود مبادئ للتعلم
التكيفي تتمحور حول طريقة تقديم املحتوى التعليمي باستخدام التقنية والواقع
املعزز .ويرى باور ( )Bower, 2015أن مبدأ التصميم التعلم التكيفي والذي يقصد به
العملية التي من خاللها يقوم املربني بتعديل تصميم التعلم أثناء الدرس من أجل تلبية
االحتياجات الناشئة للمتعلمني .حيث يقوم هذا التصميم عىل عدة مبادئ ،وهي:
1.مبدأ الوسائط املتعددة :حيث يتعلم الطلبة بشكل أكرث فعالية من الكلامت
والصور أكرث من الكلامت وحدها.
2.مبدأ التنوع يف الطريقة :من خالل تقديم أجزاء من املحتوى التعليمي بطريقة
برصية وأجزاء أخرى منه بطريقة سمعية حيث ميكن أن يؤدي إىل املزيد من
التعلم الفعال بصورة أكرب من استخدام النصوص املكتوبة فقط.
3.مبدأ التعاون بني املعلمني :وذلك إلنشاء البيئة التعليمية ،وتصميم مهام وأنشطة
متنوعة للطالب مام يعود بالفائدة عىل العملية التعليمية (Low& 2005,
.)Sweller, 2005; Maiyer
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اإلجابة عن السؤال الرابع
ما هي أساليب التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
أظهرت نتائج تحليل بيانات الدراسة ،أن جميع أفراد عينة الدراسة حددوا أساليب
تدريس التعلم الكيفي يف الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية
السعودية ،وفيام يأيت بعض االقتباسات من إجاباتهم:
•"هناك التعلم املقلوب والتعلم التكيفي املنترش وهو من أحدث أساليب التعلم
التكيفي ويعتمد عىل أجهزة االستشعار وتستخدم فيه تقنية ( )rifdو ()nfc
والبلوتوث املتوافرة يف أجهزة الهاتف الجوال ،وهناك خدمة ( )rssاملتوافرة يف
معظم املواقع اإللكرتونية .وهو أحد تقنيات الويب وهناك نظم التكيف الخبرية
ولها منصات إلكرتونية متخصصة"
•"استخدام اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة مع دمج التقنية -التدريس املتاميز-
الفصل املقلوب وغريها من االسرتاتيجيات التي تالئم أمناط التعلم املختلفة
ويكون فيها التعلم تكيفي".
•"التدريس املدمج ،والتعليم عن بعد .الفصل املقلوب .وعموماً جميع األساليب
التي تعتمد عىل استخدام التكنولوجيا ستكون أساليب فعالة مثل الرحالت
املعرفية ،والواقع املعزز".
ت ُظهر إجابات العينة رضورة تنوع استخدام أساليب التعلم التكيفي اإللكرتونية عىل
حسب الفروق الفردية عند املتعلم التي تتكيف عىل حسب الطالب احتياجاته وقدراته
ضمني التعليم التفاعيل باستخدام الوسائط املتعددة وأدوات التعليم اإللكرتوين املختلفة
لضامن التدرج املتفرد بالتعليم لكل طالب عىل حسب ما يراه مناسب له.
والشك أن التعلم التكيفي يستند عىل عدة نظريات تربوية ،ومن أهمها :نظرية
أمناط التعلم التي قدمها فيلدرسيلفرمان ( ،)Truong, 2015حيث صنف أساليب التعلم
إىل أربعة أساليب:
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1.األسلوب العلمي-التأميل ( :)Active -Reflective Styleويتميز أصحاب هذا
األسلوب بتفضيلهم التجريب والعمل يف مجموعات يف مقابل التعلم بالتفكري
املجرد والعمل الفردي.
2.األسلوب الحيس-الحديس ( :)Sensing -Intuitive Styleوحيث يتم التعلم
من خالل التفكري الحيس أو العياين مع التوجه نحو الحقائق واملفاهيم يف مقابل
التفكري التجريدي والتوجه نحو النظريات وما وراء املعني.
3.األسلوب اللفظي-البرصي ( :)Visual -Verbal Styleوحيث مييلون إىل األشكال
البرصية للامدة من صور ورسوم بيانية مقابل التفسريات الشفهية واملكتوبة.
4.األسلوب التتابعي-الكيل ( :)Sequential -Globalوالتعلم يكون يف هذا األسلوب
من خالل خطوات دقيقة تتابعية مقابل التفكري الكيل أو الشمويل للموقف.
وميكن تقديم املحتوى املعريف وفق تلك األساليب كام يراها العبيكان ودوخي
( )2019وفق اآليت:
1.األسلوب الحيس–الحديس :وفيه يتم التعلم من خالل التفكري الحيس أو العياين
مع التوجه نحو الحقائق واملفاهيم يف مقال التفكري التجريدي والتوجه نحو
النظريات وما وراء املعنى.
2.األسلوب العميل–التأميل :وفيه يتم عرض الظاهرة املراد دراستها وتوزيع العمل
يف مجموعات وتقوم كل مجموعة بالتجريب واملحاولة مقابل التعلم بالتفكري
املجرد.
3.األسلوب اللفظي–البرصي :بحيث يتضمن املحتوى التعليمي عدد من األشكال
والخرائط البرصية والصور والبيانات ميكن قرأتها وتفسريها.
4.األسلوب التتابعي–الكيل :ويتم من خالله عرض الظاهرة االجتامعية والتعرف
عليها من خالل خطوات دقيقة تتابعية مقابل التفكري الكيل أو الشمويل للموقف.
ومن الجدير بالذكر؛ تسهم تلك األساليب يف اآليت:
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1.إضفاء الطابع الشخيص عىل تجربة التعلم :مسارات تعليمية فريدة تستجيب
بشكل حديس ملختلف أساليب التعلم واسرتاتيجيات التعلم املؤسيس يف كل
نقطة يف رحلة التعلم.
2.اإلرشاك والتمكني :ميكن للمتعلمني السيطرة عىل تعلمهم واالختيار بني أشكال
املحتوى التعليمي الخاص بهم للبقاء كمشاركني ومتابعني يوما بيوم لتقدمهم
وإنجازهم األكادميي.
3.تحسني نتائج التعلم :يعمل التعلم التكيفي باستمرار عىل التكيف مع مسارات
التعلم لتمكني املتعلمني من تطوير معرفتهم والتقدم نحو تحقيق األهداف
التعليمية الفردية.
4.تسخري محتوى التعلم الخاص :باستمرار يتم الرتكيز عىل تقديم محتوى التعلم
ذي العالقة والذي يوفر البيئة الداعمة التي يحتاجها املتعلمون من أجل التقدم.
5.مراقبة تطور الطالب وإنجازاته :تتسم طرق التعلم الشخصية بتوليد أسس
دينامية من خاللها يتم إنجاز أهداف التعلم والتي تظل تلك التي ينبغي
تحقيقها ،وتوفري منافذ ثابتة للمتعلمني واملعلمني للتطور األكادميي.
اإلجابة عن السؤال الخامس
هل توجد صعوبات تعرتض توظيف التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية الدراسات
االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
أظهرت نتائج تحليل بيانات الدراسة ،أن جميع أفراد عينة الدراسة اتفقوا عىل وجود
صعوبات تواجه التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ،وفيام يأيت بعض االقتباسات من إجاباتهم:
•"نعم توجد صعوبات تعرتض توظيف التعلم التكيفي يف بيئات الدراسات
االجتامعي ،ومن أشدها عدم وعي املعلم بأهميته البيئات التعليمية ،حيث
ينحرص هدفه يف إنهاء محتوى الدرس فقط".
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•"أنا أرى عدم توافر األجهزة والربمجيات الالزمة إلعداد املحتوى .وعدم وجود
خربة كافية لدى املعلمني يف كيفية استخدام أدوات املحتوى الرقمي".
•"ندرة الربامج التعليمية املصممة للتعلم التكيفي والدراسات االجتامعية".
•"تصمم الربامج املعتمدة عىل التعلم التكيفي مكلفة وتتطلب جهد كبريا ً"
•"عدم دراية املعلم بهذا النوع من التعلم ،وأيضا عدم معرفة املعلم بكيفية
استخدام هذا النوع من التعلم ،وعدم دراية الطالب بدوره يف التعلم التكيفي".
•"قلة الوعي بأهمية التعلم التكيفي ،يف جميع العلوم وليس الدراسات االجتامعية
مام قد يؤثر تأثريا ً سلبياً عىل الطلبة".
• "قلة املتخصصني يف مجال التعلم التكيفي ،وارتفاع تكلفة تصميم برامجه ،وقلة
املادة العلمية املتوفرة عن التعلم التكيفي".
•"صعوبة تحديد الفروق الفردية بني الطلبة ،وصعوبة توفري أجهزة اآليباد لجميع
الطلبة ،وصعوبة تقديم عدة محتويات للدرس الواحد بالنسبة للمعلم".
•"إعداد املعلمني واإلدارة واملوارد البرشية القادرة عىل توظيف هذا التعلم
التكيفي".
•"يجب إعادة تصميم املناهج بحيث تناسب هذا النمط من التعلم ،والتأكد من البنى
التحتية التقنية ،تأهيل املعلم والطالب وتطوير مهارتهام يف التعامل مع التقنية".
توضح اإلجابات أن ( )80%منها كانت تركز عىل الصعوبات ،مثل :عدم توفري بنية
خوادم وشبكة أنرتنت عالية الرسعة ،عدم توافر األجهزة والربمجيات الالزمة إلعداد
املحتوى ،وكذلك عدم توفري مساحات يف الفصول مع توفري أنشطة تعليم وتعلم ،وعدم
وعي املعلم بأهميتها ،تدريب الطلبة عىل استخدام أساليب التعلم التكيفي ،تصميم
برامج التعلم التكيفي تحتاج لتقنني وخرباء تربويني بحيث تصمم عدة مسارات تتكيف
مع طبيعة الطالب ،وإعادة تأهيل وتدريب املعلمني والطالب عىل استخدام التقنية
والحاسب اآليل واألجهزة الذكية ونرش ثقافة التعلم التكيفي بني أولياء األمور ورسد
فوائده عىل توسعة مدارك الطالب ورفع درجة وعيه مبا يناسب رسعته وقدراته العقلية.
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ويؤكد كالً من املالح )Flitcher & Topayas, 2005( :2017 ،أن التعلم التكيفي
تعرتضه مجموعة من الصعوبات يف التطبيق ،ومنها:
1.أن برمجيات التعلم التكيفي مرتفعة التكلفة ،ولن تستطيع العديد من الدول
رشاؤها.
2.أن عملية تحديد منط كل متعلم عىل حدة عملية معقدة للغاية وشاقة إذا متت
بشكل تقليدي يف البيئة التقليدية.
3.قد يأيت التعلم التكيفي بنتائج عكسية نتيجة األخطاء التقنية والربمجية يف تحديد
أسلوب التعلم املناسب والصحيح للطالب.
4.الحاجة املاسة إىل تدريب املعلمني عىل تقنياته قبل محاولة استخدامها.
5.تدين ثقة املعلم يف قدرة برامج البيئات التكيفية يف تحديد منط املتعلم وأسلوب
تعلمه الصحيح.

خال�صة الدرا�سة
االستنتاجات
ُعنيت هذه الدراسة بالتعرف إىل التعلم التكيفي وتوظيفه يف البيئات التعليمية
للدراسات االجتامعية الرتبوية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ،وقد
أمكن من خالل نتائج الدراسة الخلوص إىل االستنتاجات اآلتية:
1.إمكانية توظيف التعلم التكيفي يف تجويد نتاجات الدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية من خالل عرض املحتوى التعليمي
اإللكرتوين وتنويعة لفظياً وكتابياً ،وعرضه برصياً باستخدام الخرائط الرقمية،
واألشكال الحاسوبية ،واألفالم التعليمية ،والواقع االفرتايض واملعزز .وكذلك
تقديم األنشطة الصفية والغري صفية عرب تطبيقات تقنية تعمل عىل تحقيق
أهداف التعلم بفاعلية أكرب وتسهم يف زيادة تفاعل الطلبة مع املادة التعليمية،
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وكذلك زيادة الدافعية نحو التعلم ومساعدتهم عىل تصميم بيئة تعلم خاصة
بهم تناسب احتياجاتهم ،وتلبي رغباتهم ،وتُنمي مهارات التعلم الذايت لديهم.
2.ينبغي الرتكيز عىل ( )3من املوجهات الرتبوية عند توظيف التعلم التكيفي يف
البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية ،وتتمثل يف :املحتوى التعليمي املقدم
املالئم مع احتياجات الطلبة واملراعي لتبايناتهم وقدراتهم وثقافتهم وخلفياتهم
وتفضيالتهم وأساليب تعلمهم ،وتحديد التقنيات والتطبيقات التي تناسب
مستوى الطلبة وكذلك تحديد املنصات التعليمية التي ميكن تطبيق التعلم
التكيفي من خاللها ،وأخريا ً استخدام أساليب وأدوات تقويم متطورة تناسب
الثورة الرقمية وتتواكب مع تغريات العرص املتسارعة.
3.يلزم مراعاة ( )3مبادئ للتعلم التكيفي عند توظيفه يف البيئات التعليمية
للدراسات االجتامعية يف مراحل التعليم العام السعودي ،وتتمثل يف مبدأ
الوسائط املتعددة ،ومبدأ التنوع يف الطريقة ،ومبدأ التعاون بني املعلمني.
4.ظهرت أساليب مناسبة للتعلم التكيفي ،وتتمثل يف األسلوب الحيس– الحديس،
واألسلوب العميل– التأميل ،األسلوب اللفظي– البرصي ،األسلوب التتابعي–
الكيل.
5.وجود عدد من الصعوبات التي تعرتض التعلم التكيفي يف البيئات التعليمية يف
الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام السعودي ،وميكن حرصها يف ()5
صعوبات ،وهي :ت ُعد برمجيات التعلم التكيفي مرتفعة التكلفة ،كام أن عملية
تحديد منط كل طالب عىل حدة عملية معقدة للغاية وشاقة إذا متت بشكل
تقليدي يف البيئة التقليدية ،قد يأيت التعلم التكيفي بنتائج عكسية نتيجة أخطاء
تقنية يف تحديد األسلوب املناسب والصحيح للطالب ،الحاجة املاسة إىل تدريب
املعلمني عىل تقنياته قبل استخدامه ،قلة ثقة املعلم يف البيئات التكيفية يف
تحديد منط الطالب وأسلوب تعلمه الصحيح.
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التو�صيات
يف ضوء ما سبق تقدم الدراسة التوصيات اآلتية:
1.تطوير البيئات التعليمية الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام السعودي من
خالل تبني مرشوع وطني عىل مستوى وزارة التعليم يضم مجموعة من الخرباء
لتصميم البيئات التعليمية وفق املوجهات واملبادئ واألمناط التي يجب األخذ بها
يف االعتبار عند توظيف التعلم التكيفي يف حقل الدراسات االجتامعية الرتبوية.
2.االستفادة من تجارب الدول املتقدمة يف توظيف مبادئ التعلم التكيفي يف تطوير
نتاجات الدراسات االجتامعية يف مراحل التعليم العام السعودي.
3.تقويم املامرسات التدريسية الحالية لدى معلمي ومعلامت الدراسات االجتامعية
مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية يف ضوء الكفايات واملهارات
التدريسية الالزمة للتعلم التكيفي.
4.أهمية تحليل محتوى كتب الدراسات االجتامعية يف مراحل التعليم العام
السعودي يف ضوء مبادئ التعلم التكيفي بغية الوقوف عىل درجة تضمينها لتلك
املبادئ.

املقرتحات
ميكن تفعيل توصيات الدراسة من خالل املقرتحات اآلتية:
1.تصميم برنامج تعليمي مقرتح قائم عىل مبادئ التعلم التكيفي ،وقياس فاعليته
يف ضوء بعض املتغريات التابعة كتنمية مهارات حل املشكالت إبداعياً ،ومهارات
اتخاذ القرار لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية.
2.بناء برنامج تدريبي مقرتح قائم عىل الكفايات واملهارات التدريسية للتعلم
التكيفي ،وقياس فاعليته لدى معلمي ومعلامت الدراسات االجتامعية أثناء
الخدمة يف مراحل التعليم العام السعودي.
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3.إجراء دراسة مقارنة ملنهج الدراسات االجتامعية املعتمدة عىل مبادئ التعلم
التكيفي مبراحل التعليم العام يف بعض الدول املتقدمة ومقارنتها مبا يناظرها يف
اململكة العربية السعودية.
 4إجراء دراسة تحليل محتوى لكتب الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العامالسعودي يف ضوء مبادئ التعلم التكيفي املتصلة بعنارص املنهج الدرايس.

املراجـــع:
أوالً-املراجع العربية
•إبراهيم ،بسام .)2016( .معتقدات معلمي العلوم يف مدارس األونروا يف األردن
حول طبيعة العلم وعالقتها ببعض املتغريات ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات
الرتبوية والنفسية-بغداد -العراق.15-1 ،)3( 24 ،
•أحمد ،حنان .)2015( .منطان لعرض املحتوى التكيفي القائم عىل النص املمتد
واملعتم ببيئة تعلم إلكرتونية وفقا ألسلوب التفكري التحلييل والكيل وأثرهام عىل
تنمية بعض مهارات الربمجة والتنظيم الذايت ،مجلة تكنولوجيا التعليم -سلسلة
دراسات وبحوث محكمة -جامعة املنصورة -مرص.237-99 ،)3( 25 ،
•األشقر ،عبد الكريم وعقل ،مجدي .)2009( .تطوير األداء التكيفي لربنامج
إدارة املحتوى التعليمي Moodle ،سلسلة من الدراسات الطبيعية والهندسية-
الجامعة اإلسالمية-غزة.150-123 ،)2( 1،
•اإلمام ،تسنيم .)2017( .تصميم بيئة تكيفية باستخدام الويب الداليل لتنمية
مهارات إنتاج أدوات التقويم اإللكرتوين لدى املعلمني مبحافظة الدقهلية،
أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة املنصورة ،املنصورة ،مرص.
•خليل ،شيامء .)2018( .العالقة بني منط العرض التكيفي املقاطع الصفحات
املتنوعة وأسلوب التعلم تسلسيل شمويل يف بيئة تعلم افرتاضية وأثرها
عىل تنمية مهارات إنتاج العنارص ثالثية األبعاد واالنخراط يف التعلم لطالب
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تكنولوجيا التعليم ،مجلة تكنولوجيا الرتبية -دراسات وبحوث-كلية الرتبية-
جامعة املنصورة -مرص.392-279 ،)35( 3 ،
•سعفان ،سامي .)2010( .أثر الدمج بني نظم التعليم الذكية والوسائط الفائقة
املتكيفة يف نظم إدارة التعلم اإللكرتوين عىل تنمية مهارات التفكري االبتكاري.
املؤمتر العلمي السادس للجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية الحلول الرقمية
ملجتمع التعلم باالشرتاك مع معهد الدراسات الرتبوية ،جامعة القاهرة ،القاهرة،
مرص 4-3 ،نوفمرب .78-68 ،2010
•شتا ،بهاء .)2020( .فاعلية اختالف واجهة التفاعل لوحدة مقرتحة قامئة عىل
التعلم التكيفي يف تنمية عض مهارات إنتاج اإلنفوجرافيك لدى طالب شعبة
تكنولوجيا التعليم ،رسالة ماجستري غري منشورة قسم املكتبات واملعلومات
وتكنولوجيا التعليم ،كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مرص.
•عبد العال ،عبداللّه .)2009( .تصميم وادارة بيئة التعلم اإللكرتوين يف ضوء
املتطلبات الرتبوية والتكنولوجية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة املنصورة ،املنصورة ،مرص.
•عبد املقصود ،مروة .)2016( .تصميم بيئة تعلم الكرتونية تكيفية وفقًا ألساليب
التعلم يف مقرر الحاسب اآليل وأثرها عىل تنمية مهارات تصميم مواقع الويب
والقابلية لالستخدام لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة ،كلية الدراسات العليا الرتبوية ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،مرص.
•العبد الكريم ،راشد .)2020( .البحث النوعي يف الرتبية ،ط ،3الرياض :مكتبة
الرشد نارشون.
•العبيكان ،ريم ودوخي ،تهاين .)2019( .درجة توافر كفايات التعلم التكيفي لدى
معلامت الحاسب اآليل بالرياض من وجهة نظرهن وعالقته ببعض املتغريات،
املجلة الرتبوية -كلية الرتبية -جامعة سوهاج ،مرص.60-30 ،)61( 1 ،
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•العمريي ،فهد .)2016( .العوامل املؤثرة يف توظيف التعلم البنايئ يف بيئات تعلم
الدراسات االجتامعية والوطنية بالتعليم العام يف اململكة العربية السعودية،
املؤمتر الخامس إلعداد وتدريب املعلم يف ضوء مطالب التنمية ومستجدات
العرص ،املنعقد خالل املدة من  4-2فرباير2016م ،كلية الرتبية-جامعة أم
القرى-مكة املكرمة -اململكة العربية السعودية.430 - 388 ،2 ،
•العمريي ،فهد .)2019( .بناء برنامج تعليمي قائم عىل تطبيق برزي ضمن
مقررات السنة التحضريية وقياس فاعليته يف تنمية مفاهيم املواطنة الرقمية
ومهاراتها لدى طالب جامعة امللك عبد العزيز يف مدينة جدة ،مجلة األلكسو
الرتبوية-املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم -تونس.136-81 ،)1( 38 ،
•العمريي ،فهد والطلحي ،محمد .)2020( .توظيف تطبيقات الثورة الصناعية
الرابعة يف الجغرافيا الرتبوية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية،
مجلة جامعة فلسطني لألبحاث والدراسات-عامدة البحث العلمي -جامعة
فلسطني-غزة -فلسطني.396-347 ،)2( 10 ،
•القريني ،سعد .)2020( .البحث النوعي :االسرتاتيجيات وتحليل البيانات،
الرياض :دار جامعة امللك سعود للنرش والتوزيع.
•قطاوي ،محمد .)2007( .طرق تدريس الدراسات االجتامعية ،عامن :دار الفكر
للنرش التوزيع .كريسويل ،جون وبوث ،شرييل .)2019( .تصميم البحث النوعي
دارسة معمقة يف خمسة أمناط ،ترجمة:أحمد الثوايبةّ ،عامن :دار الفكر نارشون
وموزعون.
•املحامدي ،غدير .)2020( .تصميم بيئة تعلم تكيفية قامئة عىل الذكاء االصطناعي
وفاعليتها يف تنمية مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي
والوعي املعلومايت املستقبيل لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.
أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
اململكة العربية السعودية.
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•محمد ،سارة .)٢٠٢١( .فاعلية أمناط عرض املحتوى ببيئة التعلم التكيفية يف
تنمية مهارات إنتاج املحتوى التفاعيل لدى طالب كلية الرتبية واتجاهاتهم
نحوه ،رسالة ماجستري غري منشورة ،تكنولوجيا التعليم ،كلية الرتبية ،جامعة
املنصورة ،مرص.
•محمد ،رشيف .)2015( .أثر اختالف منط التفاعل يف الوسائط الفائقة التكيفية
عرب الويب عىل تنمية مهارات تصميم مواقع اإلنرتنت لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية النوعية ،جامعة عني شمس،
القاهرة ،مرص.
•محمود ،فراس .)2018( .أثر استخدام تقنيات التعلم التكيفي الذيك بيناء برنامج
قادر عىل إمناء القدرات التعليمية لدى معلمني املستقبل يف مادة التاريخ ،مجلة
الفتح كلية الرتبية األساسية -جامعة ديايل-العراق.230-246 ،)73( 14 ،
•املالح ،تامر .)2017( .التعلم التكيفي ثورة تعليمية قادمة ،القاهرة :دار السحاب
للنرش والتوزيع.
•ميالد ،مينا .)2018( .تطوير نظام للدعم التكيفي يف بيئات التعلم اإللكرتوين
وقياس فعاليته عىل تنمية مهارات الربمجة لدى طالب الفرقة األوىل بقسم
تكنولوجيا التعليم وقياس مدى رضائهم عىل النظام ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة القاهرة ،جامعة القاهرة ،مرص.
•الهشمري ،عزيز .)2016( .النظريات االرتباطية ،عامن :دار الكتاب للنرش
والتوزيع.
•الهوميل ،سعد .)2019( .فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية يف تنمية مهارات األمن
الرقمي والدافعية نحو التعلم املوجه ذاتيا لطالب الصف الثالث املتوسط،
أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية -جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
اململكة العربية السعودية.
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 بيئة تدريب إلكرتوين تكيفي عن بعد قائم.)2015( . أحمد، منى وسعيد،•ياسني
عىل مستوى املعرفة السابقة وأثره عىل تنمية الكفايات األدائية لفنيي مصادر
جامعة عني- مجلة البحث العلمي يف الرتبية،التعلم مبدارس مملكة البحرين
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.إصدارات وزارة التعليم
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ملحق �أ�سئلة املقابلة �شبه املقابلة
1.ما معتقدات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعلم التكيفي (Adaptive
 )learningيف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف
اململكة العربية السعودية؟
2.ما املوجهات الرتبوية التي ينبغي الرتكيز عليها عند توظيف التعلم التكيفي
( )Alيف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة
العربية السعودية؟
3.ما مبادئ التعلم التكيفي ( )Alيف البيئات التعليمية للدراسات االجتامعية
مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
4.ما هي أساليب التعلم التكيفي ( )Alيف البيئات التعليمية الدراسات االجتامعية
مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
5.هل توجد صعوبات تعرتض توظيف التعلم التكيفي ( )Alيف البيئات التعليمية
تدريس الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
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التعليم بالتناوب و�أثره على التح�صيل الدرا�سي لدى
عينة من تالميذ ال�سلك الثانوي الت�أهيلي -مديرية
مديونةمنوذجا

د .حممد زمراين

�أ�ستاذ التعليم الثانوي الت�أهيلي وباحث يف الرتبية والتعليم الإلكرتوين

د .ال�سعيد الزاهري

�أ�ستاذ التعليم العايل وباحث يف التكنولوجيا وهند�سة الرتبية والتكوين
د .عمر بن �سكا

مفت�ش تربوي وباحث يف الفكر الإ�سالمي ومقارنة الأديان

فريق البحث يف املعرفة والقيم جامعة عبد امللك ال�سعدي -اململكة املغربية

امللخـــ�ص
تهدف الدراسة إىل البحث يف التجربة املغربية ضمن سياق اعتامدها لنمط التعليم
بالتناوب كحل لتجاوز عواقب جائحة كوفيد  19عىل املنظومة التعليمية ،وذلك من
خالل البحث يف أثر اعتامد هذا النمط عىل مستوى التحصيل الدرايس لدى عينة من
( )143تلميذا ً وتلميذة بالسلك الثانوي التأهييل ،وبعد جمع املعطيات ومعالجتها
إحصائيا بربنامج ( ،)SPSSتم تسجيل مجموعة من النتائج أبرزها :وجود متثالت خاطئة
لدى املتعلمني ملفهوم منط التعليم بالتناوب؛ تفضيل العينة لنمط التعليم الحضوري
عىل باقي األمناط التعليمية؛ مواجهة العينة لصعوبات مختلفة يف التعلم الذايت؛ تسجيل
تراجع عىل مستوى التحصيل الدرايس العام للعينة يف السنة األخرية؛ التحصيل الدرايس
ملادة الرياضيات هو األكرث تراجعاً بني املواد الدراسية .هذا وتقرتح الدراسة مجموعة
من التوصيات أهام :نجاح منط التعليم بالتناوب ال ميكن أن يتحقق إال عرب تبني مرشوع
تربوي متكامل ،رضورة إطالق برامج موازية لتأهيل املتعلم ومتكينه من مهارات القرن
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الحادي والعرشين وخاصة مهارات التعلم الذايت ،وإدارة الذات ،وتدبري الوقت؛ رضورة
تصحيح املفاهيم املتعلقة بالتعلم بالتناوب لدى املتعلمني واآلباء؛ رضورة التعامل مع
املواد الدراسية بطريقة ُمكيفة تراعي الطبيعة املعرفية للامدة وخصائصها املهارية؛
رضورة إطالق سلسلة من األبحاث والدراسات لتشخيص مستوى الفاقد التعليمي جراء
هذه الجائحة ،واملسارعة يف إطالق برامج لسد الفجوة التي حصلت بسبب هذه األزمة،
االستفادة من هذه التجربة يف بناء تصورات استباقية لضامن التعلم يف وقت األزمات.
الكلامت املفتاحية :التعليم بالتناوب ؛ التحصيل الدرايس ؛ التعلم الذايت ؛ التعلم عن
بعد ؛ املدرسة املغربية.
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The impact of the rotation-model learning on students’
achievments among a sample of high school students Mediouna directorate as a modelZemrani mohammed
Ezzahri said
Saga Omar

Abstract

This paper aims to examine the Moroccan experience of adopting the rotation
model of learning as a solution to overcome the consequences of the Covid-19
pandemic on the educational system, by investigating the effect of this pattern
on the educational achievement of a sample of 143 high school pupils, using the
statistical method.
The paper has recorded a set of results, most notably: A problem of learners’
perceptions on rotation model of learning; The preference of the sample of an
on-site model of learning over other types of education; The sample encountered
various self-learning difficulties; A general decline in academic achievement of the
sample last year; Math achievement is the most declining of all subjects.
The paper noted a set of recommendations, mainly: The success of rotation
model of learning can only be achieved through the adoption of an integrated
educational project, the need to launch parallel programmes to train and empower
the learner with twenty-first-century skills, in particular, self-learning, self-management and time-management skills; The need to rectify the misconceptions
about rotation learning among learners and parents; The need to deal with school
subjects in an adapted manner that takes into account the cognitive peculiarities
of school subjects and its skills requirements; A series of research studies should
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be conducted to diagnose the level of educational loss caused by this pandemic,
and programmes should be launched hurriedly to bridge the gap caused by this
pandemic.
Keywords: Rotation model of learning ; Academic Achievement ; Self-Learning ;
Moroccan School.
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تقديـــم
يف إطار التدابري االحرتازية الرامية إىل الحد من انتشار وباء كورونا ،وما رافقها
ٍ
تقليص يف زمن التعلامت
من إجراءات وتدابري عىل مستوى املنظومة الرتبوية من
الحضورية ،وتفويج للمتعلامت واملتعلمني ،...أقدمت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العايل والبحث العلمي عىل اعتامد صيغ وأمناط تربوية جديدة مل يعهد
أن عملت بها املدرسة املغربية من قبل .نجد يف طليعتها منط "التعليم عن بعد"،
وصيغة التدريس بالتناوب الذي يقيض باملزواجة بني حصص محددة للتعليم الحضوري،
وحصص أخرى ت ُحتسب ضمن الغالف الزمني الكتساب التعلامت خارج املؤسسات
التعليمية وهي "أنشطة التعلم الذايت" ،ناهيك عن التوجيهات الرامية إىل تطوير وتنويع
النامذج واملقاربات البيداغوجية ،وتكييف املضامني واملحتويات املعرفية مبا يخدم
املتغريات املذكورة وينسجم والسياقات املستجدة.
الرئيس من ذلك كله ضامن ما ُعرف باالستمرارية البيداغوجية؛ إذ
لقد كان الهدف
ُ
ال سبيل للحديث عن توقيف تام للتحصيل الدرايس ،أو حرمان أبناء وبنات املغاربة من
الحق يف التعلم والتمدرس .غري أن هذه التجربة "الفتية" واجهت العديد من التحديات
واإلكراهات إ ْن عىل مستوى التنزيل وتوفري الرشوط املوضوعية املالمئة إلنجاحها؛ أو
تعلق األمر باالستعدادات الذاتية للمدرسني واملتمدرسني وأوليائهم واتجاهاتهم عىل حد
سواء ،وكذا مدى قدرة هؤالء عىل متلُّك الكفايات الرضورية لتبني هذا النمط الرتبوي
الجديد وضبط مستلزماته ووسائله ،أو ما يتعلق فضال عن ذلك بواقع املنظومة الرتبوية
من حيث مؤهالتُ التدبري االستثنايئ وتوافر البنيات املادية ووسائل االشتغال الكفيلة
بإنجاح الرهانات املأمولة.
بالفعل ُوضع هذا النمط الرتبوي مبختلف صيغه وأشكاله أمام العديد من األسئلة
الوجيهة التي انصبت باألساس عىل املردودية الرتبوية املرج َّوة من ورائه ،وعىل آثاره
املختلفة عىل املتعلمني واملتعلامت سواء من الناحية النفسية واالجتامعية ،عالوة
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عىل درجات ونسب التحصيل الدرايس املحققة من جرائه .فال غرابة إذا أن نجد اآلراء
والتقديرات والتقييامت تتضارب حوله؛ فالقامئون عىل هذا االختيار الرتبوي والبيداغوجي
يع ِّددون مزايا ُه وإيجابياتِه ،وخاصة يف ظل موجة التحديث والرقمنة واالعتامد الكبري
عىل الكفايات املنهجية والتواصلية والنامذج البيداغوجية املتطورة ،وكلها صارت بال
شك مكونات ومداخل ال مناص منها يف التعليم الحديث .يف املقابل نشري إىل أن البعض
(من املدرسني ،واملتعلمني ،واآلباء واألولياء ،وعدد من الفاعلني الرتبويني) مل يضع ثقته
نهائيا يف هذا النمط معتربا إياه سببا حقيقيا يف زيادة وترية هدر الزمن املدريس ،وترسيخ
التفاوتات والفوارق ،وتعطيل التعلامت األساس باملدرسة املغربية ،وتراجع التحصيل
الدرايس ،واستنزاف طاقات املدرسني وإضعاف معنوياتهم ،وغري ذلك.

م�شكلة الدرا�سة
معلوم أن سؤال جود ًة التعلامت ومردودية التحصيل الدرايس ودرجة اإلقبال عليه،
وأيضا مدى نجاعة تدخالت وأداء الفاعل الرتبوي ،وغريها من املرتكزات ،تع ُّد أسئلة
جوهرية يف صلب اهتاممات املنشغلني بحقل الرتبية والتكوين ،فقد كانت اآلمال
دامئا معقودة عىل إصالح املنظومة الرتبوية من مختلف املداخل يف سعي دؤوب نحو
التجويد والتطوير وزيادة جاذبية املدرسة املغربية وكفاءتها .وتظل تلك األسئلة قامئة
إىل حدود الساعة بحكم ما يستشعر الجميع من مشكالت وتحديات ال تزال منظومتنا
الرتبوية ترزح تحتها.
ضمن السياق نفسه ،تأيت هذه الدراسة لتسلط الضوء عىل تبعات وآثار تنزيل منط
التعليم بالتناوب عىل مستويات التحصيل الدرايس ،مقترصة يف شقها التطبيقي عىل
عينة محددة من متعلمي ومتعلامت السلك الثانوي التأهييل .وتسائل أيضا حدود
نجاعة هذا النمط يف ضامن الحد األدىن من جودة املكتسبات املعرفية ،إن مل نقل مدى
قدرة هذا النمط أصال عىل الحفاظ عىل نسق التعلامت األساس واملكتسبات القبلية،
وذلك بناء عىل النتائج املحصل عليها والتي ستكون قاعدة للمعالجة اإلحصائية.
104
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ومادام الحديث منصبا عىل منط التعليم بالتناوب ،فال مندوحة من َس ْ ِب أبعاده
العملية مبا يف ذلك واقع التنزيل وإكراهات املامرسة التي وقفت سدا منيعا أمام إنجاح
هذا النمط عىل نطاق واسع يحفظ مبدأ رئيسا لطاملا نادت به املدرسة املغربية ،وهو
مبدأ تكافؤ الفرص .وخاصة أننا سنكون بحاجة لتفسري واضح يضع النتائج املتوصل
إليها يف سياقها الصحيح ،وضمن مجالها املتمثل يف املامرسة الرتبوية حتى ال نحيد عن
األهداف املنشودة من الدراسة.
بناء عىل ما سبق ،نحن أمام سؤال عريض يؤطر هذه الدراسة نصوغه كاآليت :ما
أثر اعتامد منط التعليم بالتناوب باملؤسسات التعليمية عىل مستوى املردودية الرتبوية
والتحصيل الدرايس لدى الفئة املعنية؟
1.أسئلة فرعية:
يتفرع عن السؤال أعاله عدد من األسئلة املحورية نقترص عىل البعض منها:
1.ما هو التعليم بالتناوب وما هي خصائصه؟
2.ما هي أهم اإلكراهات والتحديات التي جابهت تنزيل هذا النمط الرتبوي؟
3.ما طبيعة االتجاهات التي نحا نحوها جل املتعلمني واملتعلامت بإزاء االنتقال
إىل التعليم التناويب؟
4.ما األثر الرتبوي الذي ترتب عن تبني منط التعليم بالتناوب من حيث درجات
تحصيلهم الدرايس؟
2.أهداف الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة يف األهداف التي تنشدها والتي نلخصها فيام ييل:
1.التحقق من رشوط ومعايري تنزيل منط التعليم بالتناوب؛
2.التحقق من نتائج وآثار اعتامد منط التعليم بالتناوب عىل التحصيل الدرايس؛
3.رصد وجهات نظر التالميذ حول منط التعليم بالتناوب ومتثالتهم حول مفاهيمه؛
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4.تقديم مقرتحات لتطوير منط التعليم بالتناوب وتجاوز التعرثات التي شابت
عملية التنزيل؛
3.التعريفات اإلجرائية:
sالتعليم بالتناوب:
بناء عىل التعريف الذي قدمته وزارة الرتبية الوطنية للتعليم بالتناوب ،ميكن القول:
بأنه ذلك النمط التعليمي الذي يقوم عىل أساس التدريس بالتناوب بني تخصيص فرتات
للتعليم الحضوري ،وأخرى للتعلم الذايت ،بشكل تناويب تقسم فيه الحصة الزمنية املقررة
للتدريس بشكل متساوي بينهام.1
sالتعلم الذايت:
يعرف عىل أنه" :اسرتاتيجية تتمركز حول املتعلم ،تتيح له التعلم بدافع من ذاته
وانطالقا من قدراته وميوله واستعداداته ويف الوقت الذي يناسبه ،ومن ثم يصبح مسؤوال
عن تعلمه وعن مستوى متكنه من املكتسبات املقصود تنميتها وإكسابها."2
sالتعليم عن بعد:
بعد مطالعة العديد من التعريفات 3التي أعطيت للتعليم عن بعد ميكن الخروج
بتعريف إجرايئ يعرب عن مجمل داللته :إنه مسار من التعلم واالكتساب املنتظم للمعارف
يقوم عىل أساس متكني املتعلم من التحصيل املعريف بشكل مستقل نسبيا ،ودون التقيد
املبارش بإكراهات الجدولة الزمنية أو التنقل إىل فصول الدراسة .مع االستفادة من أشكال
1
2
3

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والبحث العلمي والتعليم العايل ،املذكرة الوزارية رقم  20×39بتاريخ:
 28غشت .2020
البحريي ،وليد وآخرون ،2021 .دليل التعلم الذايت ،جامعة كفر الشيخ ،ص3 :
الهاممي ،حمد بني سيف وآخرون .منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة" ،2020 .التعليم عن بعد:
مفهومه ،أدواته واسرتاتيجياته" ،بريوت .ص.19-14 :
كام تعرف "اليونسكو" هذا النمط التعليمي بأنه" :استخدام منظم للوسائط التي ينبغي أن تكون معدة إعدادا
متقنا من اجل التواصل بني املعلم واملتعلم ،عىل اعتبار أن هذه الوسائط متثل الوسيلة الوحيدة للتواصل بني
الطرفني"؛ انظر:
Information technologies in teacher education ; Issues and experiences for countries in transition. UNESCO.
2015
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متنوعة من الدعم والتوجيه من طرف املرشفني عىل هذا النمط الرتبوي .ويتم ذلك عرب
استثامر جملة من التقنيات والوسائط التكنولوجية الحديثة يف نقل املعلومة.
sالتحصيل الدرايس:
بناء عىل التعاريف التي قدمتها مجموعة من الدراسات تم استخالص التعريف
حصلة التعليم والتعلم ،أو املدى الذي يحقق عنده
التايل :التحصيل الدرايس هو ُم ّ
املتعلم أهداف العملية التعليمية ،وميكن قياسه عن طريق اختبارات التحصيل الدرايس
املقننة ،أو تقديرات املدرسني ،أو هام معا .ويعرب عنه بأرقام ومؤرشات.4

الإطار النظري للدرا�سة:
شكل تعليق الدراسة الحضورية إجرا ًء "استثنائيا" ،أ ْملَته الرضورة الصحية التي
فرضها انتشار وباء كورونا ،وما دام التعليم عن بعد -يف البلدان النامية -يتطلب إمكانات
مادية وتقنية ومؤهالت خاصة عىل مستوى توظيف الوسائل التكنولوجية ،وإنتاج املوارد
والدعامات الرقمية ،وحسن استثامرها .ومن أجل مواكبة املتعلمني وضامن االستمرارية
البيداغوجية فقد تم اعتامد منط جديد للتعليم أطلق عليه "التعليم بالتناوب" .فام هو
التعليم بالتناوب؟ وما خصائصه؟ وما أبرز تلك التحديات التي تحول دون تنزيله؟
1.تعريف منط التعليم بالتناوب:
يتخذ التعليم بالتناوب (املندمج) طابعا مزدوجا يجمع بني حصص للتعليم الحضوري،
كام يدمج ضمن مسار التعلامت حصصا للتعلم الذايت أو عن بعد .وكأننا بصدد الحديث
عن بيداغوجيا الفصل املعكوس ( ،)Flip teachingالتي من صورها أن يتلقى املتعلمون
دروسا وتعلُّامت بواسطة دعامة أو مورد رقمي محدد ،أو حامل من الحوامل املسموعة
4

بوعزة فايزة)2018( ،؛ أمناط التعلم وعالقتها بالتحصيل الدرايس وفق ما جاءت به مناهج الجيل الثاين ،جامعة
عبد الحميد بن باديس-مستغانم.
ودراسة صفاء قناين)2017( ،؛ العوامل املدرسية وعالقتها بالتحصيل الدرايس ،جامعة الشهيد حمه لخرض،
الوادي-الجزائر.
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أو املرئية ،ثم يكون الفصل الدرايس فضاء للمناقشة والتجربة واالكتشاف ،ومامرسة
األنشطة التفاعلية .كام نجد يف األدبيات الرتبوية كذلك نقاشا عن طريقة ميكن تسميتها
بالتعليم املفتوح أو متعدد الخيارات ( ،)la formation comodaleأو (la formation
 ،)Hyflexوفيها يخري املتعلم بني الحضور لفصول الدراسة ،أو بني املكوث يف البيت
ملتابعة الدروس عن بعد إما بشكل متزامن أو غري متزامن.
ويطرح هنا (الدريج )2020 ،صيغتني للتعليم التناويب :األوىل صيغة نصف الزمن
التعليمي بحيث يقسم الربنامج واستعامل الزمن إىل نصفني؛ يقدم جزؤه األول حضوريا،
وجزؤه الثاين يف البيت إما بصيغة التعلم عن بعد أو بصيغة التعلم الذايت .أما الصيغة
الثانية وهي اعتامد نصف عدد املتعلمني بحيث إذا حرض نصف املتعلمني إىل الفصل
الدرايس يبقى النصف اآلخر يف املنزل أو يف املكتبة أو يف أي مكان يضمن لهم التحصيل
عن بعد ،متناوبني عىل ذلك.5
2.خصائص اعتامد منط التعليم بالتناوب:
عىل الرغم من كل االنتقادات التي وجهت لنمط التعليم بالتناوب ،يؤكد الكثري
من الخرباء والرتبويني عىل أنه ال يعدم مزايا وإيجابيات كثرية .وخاصة إذا انخرط يف
هندسته وتنزيله كل املتدخلني بنجاعة ورؤية متبصِّ ة كل من موقعه ،مع الحرص عىل
توفري الرشوط املوضوعية واملادية التي تكفل إنجاحه ،وتعمل عىل تحفيز املامرسني له
عىل أرض الواقع يف املؤسسات التعليمية .فام أبرز خصائص هذه الصيغة التعليمية التي
صارت أمرا واقعا؟
•آفاق تربوية وبيداغوجية ر ْحبة بإيقاع ذايت متحكم فيه :أي كونه مناسبة وفرصة
حقيقية للتعلم واالكتساب ،وذلك بعيدا عن االلتزام املطلق بحضور جميع
الحصص الدراسية ومواكبة مختلف األنشطة وفق تنظيمها الزمني والرتبوي
5
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ميكن مراجعة :الدريج ،محمد .)2020( .أفق بناء النموذج التناويب :أسس ومكونات الدمج بني االفرتايض
والحضوري يف الفصول الدراسية" ،ندوة اإليسيكو التفاعلية عن بعد؛  10مايو  ،2020بعنوان :توظيف
تكنولوجيا املعلومات والذكاء الصناعي لالرتقاء بجودة التعليم .تم االسرتداد منhttps://ktabpdf.com/ :
 uploads/files/636681621.pdfبتاريخ  16يناير .2021
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مهام قل َّْت أو عل َْت درجة أهميتها .مع العلم أنها تفرض وترية منطية وخطيّة
يف تقديم الدروس وإنجاز التعلامت .ومنط التناوب الذي نحن بصدد ذكر
مزاياه من شأنه أن يخفف الكثري من الضغط عىل رشائح واسعة من املتعلمني
الذين يجدون صعوبات جمة مثال يف التنقل إىل فصول الدراسة ،أو ال ميتلكون
الكفايات الرضورية لالندماج يف دينامية جامعة الفصل بكل تحدياتها ورهاناتها،
وعىل وجه الخصوص بالنسبة لهؤالء الذين ال يجدون يف فصول الدراسية مراعا ًة
حقيقية للفروق الفردية وتعدد مستويات الذكاء وتن ُّوعه (الذكاءات املتعددة).
وبذلك الشكل ميكن إعطاء معنى حقيقيا لتكافؤ الفرص ،ومجاال أرحب لتقديم
الدعم الرتبوي مبختلف أشكاله.
•تنمية الكفايات املنهجية وتطوير مهارات التفكري واالبتكار :ونخص بالذكر
هاهنا الشق املوكول للتعلم الذايت ،إذ يكون املتعلم مجربا عىل البحث بنفسه
عن معلومات أساسية أو تكميلية ثم التحقق منها ،أوحل متارين والقيام مبهام
محددة؛ فرسعان ما يندمج يف تقليب صفحات املعاجم وتصفح الشبكة العنكبوتية
والنبش يف املقررات واملنجزات السابقة ،فضال عن تشغيل آليات املقارنة والتحليل
والرتكيب والدمج من أجل إنجاز املهام املنوطة به أو املشاريع الشخصية التي
يبلورها .من جهة أخرى ،يكون مدعوا -يف غضون ذلك -لطلب املساعدة والدعم
واملشورة ،والعمل عىل تقاسم املعارف والخربات مع زمالئه واإلفادة منهم...
وكفى بذلك منهجا وطريقة لتنمية عدد ال يستهان به من الكفايات املنهجية
والتواصلية التي ال غنى عنها اليوم يف التعليم الحديث واملتقدم.
•أريحية وفعالية أكرب للمؤسسات التعليمية :وذلك من جهة تخفيف الضغط
الذي تجابهه جل املؤسسات التعليمية من جراء االكتظاظ وتشابك البنيات
الرتبوية ،وأيضا النقص يف املوارد البرشية .فضال عن تقادم فضاءات التمدرس
وتواضع البنيات املادية وقلة الوسائل الديداكتيكية ،هذا دون غض الطرف عن
الظواهر السلبية التي تقض مضجع املدرسة عموما كالهدر املدريس والعنف
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وتفيش الكثري من السلوكيات غري املدنية .وال نقصد يف هذا املقام توسيع هامش
الفراغ للقامئني عىل الشأن التعليمي ،بل نأمل أن تكون املؤسسات التعليمية
فضاء ملامرسة األنشطة املوازية واالنفتاح ،ومكانا للدعم املندمج ومواكبة
املتعلمني تربويا ونفسيا واجتامعيا .وملا ال تكون أيضا حاضنة للتعلم الذايت عرب
استثامر املكتبات والقاعات متعددة الوسائط.
الهم التعليمي :إذ أن املدرسة
•تعزيز منطق الرشاكة وإدماج اآلباء واألولياء يف ِّ
اليوم ال تعد الطرف الوحيد املسؤول عن تربية األجيال الناشئة ،وال املصدر األوحد
6
لنقل املعرفة والقيم .ويزداد األمر استفحاال عندما نقرر بأن املدرسة يف أزمة
بشكل أو بآخر ،وبأنه من السهل أن تكون تحت رحمة املجتمع ذاته خاصة
مع سطوة وسائل االتصال والتواصل واإلعالم التي لها كلمتها الفصل يف العديد
من املجاالت والتوجهات والرؤى املستقبلية .ما يهمنا تحديدا هو أن التعليم
والتعلم يجب أن يكون محكوما مبنطق التعاقد والرشاكة بحيث يضطلع اآلباء
واألولياء والهيئات املمثلة لهم بدور هام يف تتبع ومواكبة تعلامت فلذات
أكبادهم والحرص عىل جودتها.
3.تحديات تنزيل منط التعليم بالتناوب:
االنتقال من التعليم الحضوري إىل منط التعليم بالتناوب صاحبه كم هائل من
التدابري واملراسالت واملذكرات ،واالجتهاد يف اقرتاح الربامج والصيغ الرتبوية املمكنة .وبعد
التجربة التي مررنا بها منذ بداية الجائحة ،ال ينبغي أن متيض هذه التجربة من دون
تقييم موضوعي يسعى إىل تثمني وترصيد مكامن القوة والنجاعة ،ويف نفس الوقت
تشخيص نقاط الضعف ومظاهر االختالل .التجربة بحاجة إىل وقفة ونظرة نقدية ال
يتسع لها املقام ،لذا نقترص عىل بعض الجوانب التي نراها اكتنفت تجربة التعليم
6
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بن سكا ،عمر" .أزمة املدرسة وإشكالية إعادة اإلنتاج"؛ مقاربة سوسيولوجية من خالل أطروحة ''François
( ،''Dubetيف جزئني) مجلة اإلصالح ،العدد  ،146بتاريخ :شتنرب  /2019ذو القعدة  ،1441الصفحات،73-68 :
والجزء الثاين منه يف عدد 147 :بتاريخ أكتوبر  /2019محرم 1441هـ ،ص.73 68- :
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بالتناوب بوضوح ،وخلفت انعكاسا وانطباعات متباينة لدى كل املتدخلني وامل ُسهمني يف
أجرأة هذا النظام ،ومن ذلك ظروف العمل ،جودة التعلامت ،اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف
ولوج التعليم عن بعد واستغالل املوارد الرقمية ،حكامة التدبري ،التجديد الرتبوي وتحيني
النامذج البيداغوجية.
sعدم اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال:
عىل الرغم من الجهود املبذولة من أجل إدماج ( )TICEيف الرتبية والتعليم ،عرب
الدالئل واملشاريع املخصصة 7لهذا الغرض ،نجد أنفسنا يف مجابهة حقيقية مع إكراهات
عديدة تساؤل مدى ضامن استفادة كل املتعلمني من املوارد الرقمية وشبكة اإلنرتنيت
والربامج املوجهة لبناء التعلامت وتطوير املكتسبات بشكل متكافئ ومنصف وآمن أيضا.
فيكفي أن نستعرض مثال وضعية عدد ال يستهان به من املؤسسات التي ال تستفيد
من خدمات اإلنرتنيت ،كام أن القاعات متعددة الوسائط بها ال تخضع للصيانة وال
للتحديث ،وال تقوم بوظيفتها األم من جراء اإلهامل وغياب املؤطرين وشح املوارد املالية
وما إىل ذلك .وال شك أن الظاهرة أكرث بروزا يف العامل القروي واملناطق النائية األخرى.
من األسئلة األخرى التي تفرض نفسها تلك املتعلقة بتكوين األطر الرتبوية واإلدارية
يف هذا املجال ،فالكفايات املعرفية والتقنية تبدو محتشمة لدى الكثري من املامرسني
يف الحقل الرتبوي ،إىل درجة أن الكثريين يحرصون املوارد الرقمية يف الدروس املصورة،
مام يفرض إعادة النظر يف قنوات وطرق التكوين املستمر ،دون تجاهل حتمية تأهيل
املؤسسات التعليمية وتحسني جودة التعلامت وتهيئ ظروف االشتغال املناسبة بها.
sمشكلة التجديد الرتبوي ورهان النموذج البيداغوجي:
من ضمن أولويات اإلصالح التي نصت عليها الرؤية االسرتاتيجية 2030-2015
والقانون اإلطار  51.17العمل عىل تطوير النموذج البيداغوجي السائد يف املدرسة
املغربية ،والذي يجب أن يتصف "مبقومات التنوع واالنفتاح واملالءمة والنجاعة
7

للمزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إىل املشاريع التي تندرج ضمن تفعيل االسرتاتيجية الوطنية إلدماج تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال -Guide TICE :مرشوع سيغام ...TICE- Taalimtice- -Telmidtice Soutienscoالخ
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واالبتكار" .8لكن يبدو أن البون شاسع بني املأمول وبني واقع الحال ،فطرق اإللقاء
والتلقني واألساليب العقيمة تنال الحظوة الكربى سواء يف سياق التعليم الحضوري
املعهود كام يف صيغة التعليم بالتناوب ،ذلك أن تحديات تدبري زمن التعلامت وقلة
الوسائل الديداكتيكية تنتصب مربرا ومسوغا لرتسيخ املامرسات التقليدية يف تداول
املعرفة وبنائها.
وارتباطا بتنزيل منط التعليم بالتناوب ،من املؤسف حقا أن يكون التجديد الرتبوي
وتطوير النموذج البيداغوجي مبا يف ذلك املناهج والطرق واملقاربات املعتمدة بعيدا عن
املستوى املطلوب ،وتحديدا يف ظل الوضعية الجديدة التي استلزمت مراجعة املضامني
واملحتويات املقررة ،9بل وإعادة هيكلتها وتنظيمها مبا يتناسب وخصوصيات املرحلة،
باالعتامد عىل طرق ومقاربات مبتكرة وقاصدة .إن االجتهاد يف هذا الباب ُوسم بالخمول
واالتكالية والركون إىل املبادرات الفردية يف غياب واضح لرؤى تتأسس عىل "براديغم"
واضح املعامل يضبط االشتغال الديداكتييك داخل الفصول ،ويعطى معنى معقوال للتعلم
الذايت .لذا مل يجد الكثري من املامرسني والرتبويني غضاضة يف اعتبار املسألة مجرد تقليص
واختزال للدروس ونسقا تربويا يستحيل مجاراته ،كام مل يجد الكثري من املتمدرسني
الغرض منها إنجاح املوسم الدرايس
حرجا يف اعتبار مسألة التعلم الذايت مجرد أكذوب ٍة
ُ
بأقل تكلفة.
إذن نحن بإزاء ثقافة تربوية جانحة ال تراعي تدبري األزمات مبنطق واقعي،
وال تحرتم الحد األدىن املستساغ من عقلنة وحوكمة تدبري الفعل الرتبوي .وال أدل
عىل ذلك من عدم االمتثال للتوجيهات الرتبوية التي ينادي بها املختصون ،والتنزيل
الفعيل ملقتضيات القوانني واملذكرات التنظيمية عىل مستوى التسيري والتدبري اإلداري
والرتبوي.
8
9
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الرؤية االسرتاتيجية  .2030-2015املرشوع املندمج (رقم  )8ضمن حافظة املشاريع الرامية إىل تنزيل القانون
اإلطار .51.17
تعيني التعلامت األساس املخصصة للتعليم الحضوري ،وتحديد األنشطة والتعلامت املخصصة للتعلم الذايت،
أشكال ومجاالت التقويم ،تحيني األطر املرجعية...
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sوهم املتعلم املستقل:
منذ تبني املقاربة بالكفايات كثريا ما تم التأكيد عىل رضورة تنويع وتكييف املقاربات
الرتبوية 10لتتناسب مع مختلف الوضعيات التعليمية ،فالعالقات الرتبوية ينبغي أن تنحو
منحى التفاعل اإليجايب وحفز روح املبادرة واالبتكار وتنمية التفكري النقدي وإعطاء املعنى
للمعارف التي يكتسبها املتعلم .وقد تبوأ هذا األخري يف إطار هذا التصور مكانة تجعله يف
قلب الفعل التعليمي التعلمي ،إذ هو مدعو أكرث من أي وقت مىض إىل االستقاللية يف بناء
التعلامت ،ذلك أنه مل يعد تلميذا باملعنى املعهود وإمنا هو اليوم "متعلم."Apprenant/
معنى ذلك أن هذا التوجه يقتيض عدم الرتكيز عىل البعد املعريف يف ذاته ،وإمنا عىل املتعلم
الذي من املفرتض أن يكون سيد مسريته ومشواره التعليمي!
يبدو الكالم أعاله طوباويا جدا إذا ما تم إسقاطه عىل جل املتعلمني باملدرسة
املغربية ،وخاصة يف املرحلة االبتدائية واإلعدادية .كام أن االنطباع الذي يرتدد صداه يف
تجربتي التعليم عن بعد ومنط التعليم التناويب،
صفوف املدرسني واآلباء واألولياء بعد
ْ
ال يعكس الصورة املثالية التي حكم بها عىل املتعلم؛ فال مجال للحديث عن االستقاللية
ألن نسبة املتعلمني الذين يواظبون عىل إنجاز أنشطة التعلم الذايت تكاد تكون مخجلة.
أكرث من ذلك فهناك مشاكل حقيقة تطفو عىل السطح أغلبها يحيل عىل التفاوتات
السوسيو-اقتصادية ،إذ ال وجود لتكافؤ يف الفرص عىل مستوى الحصول عىل املعلومة
والولوج إليها واستثامر املوارد الرقمية وغريها ،أو تلقي الدعم الرتبوي الذي يكون يف
غالب األحيان حكرا عىل امليسورين واملنتسبني لطبقات اجتامعية محظوظة .خالصة
يطلب يف ظل
القول إن جودة التعلامت واالستفادة من الدعم والتقوية كانت أع َّزما
ُ
الظروف الصعبة التي رافقت املوسمني املنرصمني ،كام أن الخشية من طغيان "النخبوية"
وإعادة إنتاج الفوارق االجتامعية تظل مطروحة.
 10وهو األمر الذي يظهر جليا يف كل من املادة  107من امليثاق الوطني للرتبية والتكوين .و"إطار األداء لتتبع
الرؤية االسرتاتيجية ،املستوى الوطني ،"2018-2015 :ص 38 :وما بعدها .الصادر عن املجلس األعىل للرتبية
والتكوين والبحث العلمي .وكذا املادة  ،20و 28و 29من القانون اإلطار.51.17
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من جهة أخرى ،تتوارى خلف تلك املشكالت صعوبات تقنية وفنية تتصل أساسا
بجودة العرض الرتبوي الرقمي ونجاعة املوارد والدعامات البيداغوجية املوظفة يف
التعليم عن بعد ،أو عرب األقسام االفرتاضية التي مل تلق اإلقبال املأمول .فالسؤال الذي
يظل مالزما لرقْ َمنة املحتوى املعريف والتعليمي هو مستوى النجاعة وحدود االنضباط
واملواظبة يف هذه الصيغ التعليمية املستجدة يف الساحة الرتبوية ،ثم مدى الجاذبية
والقدرة عىل التحفيز .يزداد األمر التباسا حينام يُبوأ امل ُدرس أو امل ُد ِّرسة موقع "املنشّ ط"
أو"امل ُيسِّ " ،وهنا نساءل مدى نجاح األقسام االفرتاضية والتواصل عرب التطبيقات املعروفة
يف ضامن تواصل بيداغوجي فعال ومثمر ،وتحديدا يف القدرة عىل بلوغ العمق املطلوب
يف تناول املعارف واملضامني العلمية املقررة.
وال شك أن هناك دراسات أنجزت بهذا الصدد يف بلدان أخرى ،حيث أكد أصحابها أن
التعليم عن بعد عىل سبيل املثال ال يسمح ببلوغ نفس املستوى من العمق يف التعلامت،
وبخاصة إذا تزامن مع إكراهات تقنية ولوجستية عديدة ،أو تم بصيغة غري متزامنة .ومن
املعطيات التي يجدر بنا إيرادها هنا ما ذكره أحد الباحثني ،حيث قال بأن التعليم عن
بعد ال ُيكِّن إال من بلوغ مرحلة ثالثة من سبعة مراحل تهم اكتساب تعلامت معينة.11

الإطار التطبيقي للدرا�سة
1.منهج الدراسة:
من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة قمنا باستخدام املنهج اإلحصايئ يف معالجة
معطيات الدراسة التي تم تجميعها عرب مسارين:
األول :استقصاء أراء املتعلمني حول منط التعليم بالتناوب ورصد الصعوبات التي
واجهوها خالل هذه املرحلة.
الثاين :تتبع التحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ السلك الثانوي التأهييل
( )143تلميذا وتلميذة عىل مدى ثالث مواسم دراسية متتابعة (.)2021-2018
11 Dreyfus, H.L. (2008), On the internet (Thinking in Action), 2 nd edt. NEWYORK ; Routledge. (Https://cryp)tome.org/2013/01/aaron-swartz/On-the-Internet.pdf
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2.حدود الدراسة:
•الحدود الزمنية :أنجزت الدراسة خالل املنتصف األول من املوسم الدرايس
 ،2021-2020كام شملت العودة إىل نتائج التحصيل الدرايس بكل من املوسم
 2018-2019واملوسم .2019-2020
•الحدود املكانية والبرشية :طبقت الدراسة امليدانية عىل تالميذ السلك الثانوي
التأهييل قسم الجذع مشرتك شعبة العلوم التجريبية ،بثانوية عثامن بن عفان
باملديرية اإلقليمية مديونة التابعة لألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين الدار
البيضاء سطات.
•الحدود املوضوعية :اهتمت الدراسة مبعرفة أثر تطبيق التعليم بالتناوب عىل
التحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ السلك الثانوي التأهييل.
3.مواصفات العينة:
تَ ثّل مجتمع الدراسة امليدانية يف تالميذ ثانوية عثامن بن عفان باملديرية اإلقليمية
مديونة األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين الدار البيضاء سطات .يف حني شملت العينة
جميع تالميذ مستوى الجذع مشرتك شعبة العلوم التجريبية بذات املؤسسة وعددهم
( )143تلميذا ً وتلميذة.
وبعد تفريغ االستامرات وشبكة التحصيل الدرايس ،تم تصحيح عدد العينة ليتم االحتفاظ
فقط بـ ( )80تلميذا ً وتلميذة يف العينة النهائية للدراسة ،الحرتام رشط توفر املعطيات
الكاملة حولهم .وتتوزع العينة النهائية حسب
الجنس
أنثى
ذكر
الجنس عىل الشكل التايل:
يظهر الرسم البياين ( )1توزيع أفراد العينة
حسب نوع الجنس ،وأن نسبة اإلناث أكرث
بقليل من نسبة الذكور ،إذ نجد ( )46تلميذة
بنسبة  57.5باملئة ،يف مقابل ( )34تلميذا
بنسبة  42.5باملئة من مجموع العينة.

رسم بياين 1توزيع أفراد العينية حسب الجنس
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4.أدوات الدراسة وإجراءاتها:
لتُحقق الدراسة أهدافها قمنا ببناء استامرة لرصد انطباعات واتجاهات املتعلمني
نحو منط التعليم بالتناوب ،وقد وزعت خالل منتصف املوسم الدرايس .2021/2020
كام تم صياغة شبكة لتفريغ نتائج التحصيل الدرايس للتالميذ املشاركني يف الدراسة
لتشمل ثالث مواسم متتالية ،ابتداء من املوسم الدرايس  2019/2018والذي يقابل السنة
الثانية إعدادي للعينة ،واملوسم  2020/2019الذي يقابل السنة الثالثة من التعليم
اإلعدادي للعينة ،واملوسم  2021/2020الذي يقابل مس توى الجذع مشرتك عند العينة.
هذا وقمنا مبعالجة البيانات املحصل عليها باالعتامد عىل برنامج التحليل اإلحصايئ ،SPSS
سواء يف الحصول عىل معدل التكرار أو املنوال أو الوسيط وكدا معامل االنحراف .يف حني تم
االعتامد يف مقارنة التطور الدرايس للعينية ومدى تأثرها بفرتة الطوارئ الصحية ،وكذا منط
التعليم بالتناوب عىل حساب)  12ومقارنة تطوره خالل السنوات املواسم الدراسية الثالث.

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
1.اتجاهات التعليم بالتناوب لدى أفراد العينة:
السؤال  :1ماذا يعني بالنسبة لك مفهوم التعليم بالتناوب؟
من املهم جدا يف نجاح أي تجربة تربوية امتالك الفئة املعنية ملفاهيم دقيقة ورؤى
واضحة لنمط التعليم املعتمد ،لذا طرحنا السؤال التايل عىل العينة :ماذا يعني بالنسبة
لك منط التعليم بالتناوب؟ فكانت اإلجابات كالتايل:
Pourcentage Fréquence

53
منط يعتمد املزاوجة بني التعليم الحضوري والتعلم الذايت
10
 Valideليس لدي أي فكرة
9
منط يخفف من ساعات الدراسة الحضورية
منط من التعليم يقوم فيه األستاذ بتدريس حصة واحدة يف األسبوع 8
80
Total

جدول  1متثالت العينة ملفهوم التعليم بالتناوب

 12يتم حساب معامل االختالف وفق املعادلة التايلCV (A)= SA 100 :
x
A
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66,3
12,5
11,3
10,0
100,0

يوضح الجدول ( )1أحد متثالت املتعلمني ملفهوم منط التعليم بالتناوب ،إذ نجح ما
نسبته  66,3باملئة يف تحديد أدق تعريف لهذا النمط ،يف حني عرب ما نسبته  12,5باملئة
عن كونهم ال ميتلكون أي فكرة عن معنى منط التعليم بالتناوب ،واعترب  11,3باملئة أنه
منط يخفف من ساعات الدراسة الحضورية.
كام هو واضح فإن هذه التمثالت تتباين بني املتعلمني وعىل الرغم من كون الغالبية
تحمل متثال صحيحا إال أن النسبة املتبقية تحتاج إىل املواكبة وتصحيح املفاهيم.
السؤال  :2ماذا يعني بالنسبة لك مفهوم التعلم الذايت؟
Pourcentage Fréquence

العمل عىل اكتساب املعارف واملهارات بشكل فردي
بالبيت أو مع الزمالء.
14
القيام بالواجبات التي أوىص بها األستاذ
3
ليس لدي أي فكرة
80
Total
63

Valide

جدول  2متثالت العينة ملفهوم التعلم الذايت

78,8
17,5
3,8
100,0

يوضح الجدول ( )2مجموعة من التمثالت التي عرب عنها املشاركون يف الدراسة عام
فهموه من عملية التعلم الذايت إذ أجاب ما مجموعه  63من املشاركني أي ما يعادل 78
باملئة بأنه عبارة عن العمل عىل اكتساب املعارف واملهارات بشكل فردي بالبيت أو مع
الزمالء ،يف حني عرب ما نسبته  17,5باملئة عن أنه مجرد القيام بالواجبات التي أوىص بها
املدرس ،يف حني أبدى ما نسبته  3,8باملئة أنهم ال ميكون أية فكرة عن ذلك.
هذه األرقام توضح أن الغالبية من املشاركني يفهمون معنى التعلم الذايت غري
أن النسبة املتبقية إما تحمل مفهوما ملتبسا أو ال تحمل أية فكرة وهي التي تحتاج
إىل املساعدة عىل تصحيح املفاهيم وتوضيح األهداف من هذا النمط التعليمي حتى
تتمكن من املسايرة بشكل صحيح.
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السؤال  :3ما رأيك يف التعلم وفق منط التعليم بالتناوب؟

Valide

مناسب
غري مناسب
مناسب جدا
غري مناسب بتاتا
Total

Pourcentage Fréquence
31
38,8
25
16
8
80

جدول  3رأي العينة يف التعلم من خالل منط التعليم بالتناوب

31,3

20,0
10,0
100,0

يبدو من خالل معاينة الجدول ( )3أن هناك تباين يف اآلراء بخصوص مالءمة
منط العليم بالتناوب للعينة ،إذ اعترب ما نسبته 38,8باملئة أن منط التعليم بالتناوب
يناسبهم بدرجة متوسطة ،يف حني عرب ما نسبته  31,3باملئة أن هذا النمط من التعليم
ال يناسبهم ،بينام شدد 20باملئة عىل أن هذا النمط مناسب جدا لهم ،يف حني خالفهم
 10باملئة من أفراد العينة عىل أنه غري مناسب بتاتا.
السؤال  :4ما الصعوبات التي واجهتك يف حصة التعلم الذايت؟
واجه أفراد العينة صعوبات كثرية يف التأقلم مع منط التعليم بالتناوب ،خاصة يف
تدبري حصة التعلم الذايت ،وهو ما يعكسه الرسم البياين أسفله.

رسم بياين  2ترتيب صعوبات التعلم الذايت لدى العينة
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يظهر الرسم البياين ( )2أن العينة واجهت صعوبة يف تنظيم الوقت أثناء فرتة التعلم
الذايت باملنزل ،وذلك بنسبة  62,1باملئة من املشاركني ،أما  27,6باملئة فقد عربوا عن كونهم
واجهتهم صعوبات تقنية مرتبطة باألنرتنت والوصول إىل مصادر التعلم ،يف حني عرب ما
نسبته  24,1باملئة أنهم واجهوا صعوبة يف التنظيم الذايت للتعلم ،أما 20,7باملئة فقد واجهوا
صعوبات مرتبطة بكرثة الدروس وتواليها يف فرتة زمنية متقاربة ،يف حني عرب ما نسبته 13,8
باملئة عن صعوبات مرتبطة بعدم التوفر عىل األجهزة اإللكرتونية الالزمة للمتابعة.
السؤال  :5ما هي املواد الدراسية التي صعب عليك متابعتها من خالل اعتامد
منط التعليم بالتناوب؟

رسم بياين  3ترتيب املواد الدراسية حسب صعوبة املتابعة أثناء اعتامد منط التعليم بالتناوب

يالحظ من خالل معاينة الرسم البياين ( )3وجود صعوبات لدى عدد من املتعلمني
يف متابعة بعض املواد الدراسية كامدة الرياضيات ،إذ وجد ما نسبة  55,20باملئة صعوبة
يف متابعة هذه املادة ،تليها مادة علوم الحياة واألرض ومادة اللغة الفرنسية بنفس
النسبة  36,20باملئة ،ثم مادة الفيزياء والكيمياء بنسبة  22,40باملئة .لتسجل املواد
األدبية نسبة أقل عىل مستوى الصعوبات التي عرب عنها املشاركون إذ سجلت مادة
التاريخ والجغرافيا ما نسبته  15,50باملئة ،ثم مادة اللغة العربية بنسبة 13,80باملئة،
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لتسجل مادة الرتبية اإلسالمية أدىن نسبة ضمن املواد التي صعب عىل املتعلمني متابعتها
من خالل منط التعليم بالتناوب.
استنتاج :عالقة تفضيل التعليم بالتناوب بالمستوى الدراسي من وجهة نظر العينة
ما تقييمك لنتائج هذه السنة مقارنة بالسنوات الثالث
األخيرة من مسارك الدراسي؟
أحسن من السنوات
Total
السابقة
مماثلة للسنوات
أسوء من السنوات
السابقة ال يوجد فرق
السابقة
8
7
غري مناسب
25 10
ما رأيك
غري مناسب
2
6
0
8
يف هذا
بتاتا
النمط من
9
4
مناسب
31 18
التعليم؟
3
4
9
مناسب جدا
16
80
33
27
20
Total

جدول  4ترابط املوقف من التعليم بالتناوب عىل التحصيل الدرايس

يظهر الجدول ( )4التقاطعات بني وجهة نظر العينة من منط التعليم بالتناوب
عموما ،وتقييم ذات العينة لطبيعة التحصيل الدرايس من وجهة نظرها يف السنة األخرية
التي عرفت تطبيق هذا النمط من التعليم مقارنة بنتائج الدراسية للسنوات السابقة،
وبناء عىل النتائج املحصل عليها ميكن تقسيم العينة إىل فئتني متقاربتني كالتايل:
تذهب الفئة األوىل من العينة إىل تقييم نتائجها الدراسية بشكل مياثل السنوات
السابقة بنسبة  ،33%وتحمل هذه الفئة موقفا يصف التعليم بالتناوب بأنه منط
تعليمي مناسب بنسبة .31%
يف حني أن الفئة الثانية وهي ذات نسبة متقاربة مع الفئة األوىل ،تعترب أن التعليم
بالتناوب منط غري مناسب وأنه يؤثر عىل نتائجهم الدراسية بنسبة  ،25%كام اعتربوا أن
نتائجهم الدراسية لهذا املوسم أسوء من السنوات السابقة بنسبة .27%
أمام هذا التضارب يف املواقف بني املشاركني يف هذه الدراسة بني مؤيد بدرجة
متوسطة وبني معارض ،وبني من يرى عدم تأثره يف النتائج الدراسية ،وآخرون يرون
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تأثريه األسوأ عىل نتائجهم الدراسية ،سنعمد يف املحور التايل إىل محاولة الحسم يف هذه
املواقف من خالل اللجوء إىل إجراء دراسة إحصائية عىل النتائج الدراسية للدورة األوىل
من املوسم الدرايس  ،2021/2020ونقارنها بنتائج نفس الفرتة من املواسم ،2020/2019
واملوسم .2019/2018
2.تطور التحصيل الدرايس لدى العينة وتأثره بنمط التعليم بالتناوب:
sتطور األداء حسب املعدل العام لدى العينة خالل املواسم الثالث:
الموسم الدراسي

2019/2018
2020/2019
2021/2020

العدد

80
80
80

المعدل األدنى

9,57
9,95
7,84

المعدل األعلى

18,57
18,80
17,96

المجموع

1089,29
1092,69
1052,42

الوسيط

13,62
13,66
13,16

االنحراف
المعياري

2,37
2,30
2,17

جدول  5إحصاءات وصفية لنتائج العينة عرب ثالث مواسم

يعرض الجدول ( )5وصفا لتطور معدالت التالميذ حسب املواسم الثالث املتتالية،
ويالحظ وجود فرق عىل مستوى كل من املعدل األدىن إذ انخفض من  9,57إىل ،7,84
بفارق  .1,73وعىل مستوى املعدل األعىل إذ انخفض هو األخر من  18,57إىل ،17,96
بفارق  .0,61األمر الذي انعكس عىل املجموع العام للمعدالت الذي عرف ايضا انخفاضا
بفارق  36,87نقطة .كام يالحظ نفس االنخفاض عىل مستوى املعدل املتوسط إذ انتقل
من  13,61إىل .13,15
أما فيام يخص االنحراف املعياري لكل مستوى فنالحظ وجود اختالف من موسم
درايس إىل أخر ،إذ يقل االنحراف املعياري بني مجموع التالميذ لينتقل من  2,36إىل .2,17
وقبل إبداء أي مالحظة أو تعميم عىل تأثري هذه الظرفية عىل أداء املتعلامت واملتعلمني
املشاركني يف الدراسة ،سنعمد إىل التحقق من هذه النتائج عرب رصد الفوارق حسب
املواد ومدى حفاظ العينة عىل تجانسها ،وذلك من خالل حساب معامل االختالف.
فنطرح السؤال التايل :هل املجموعة تتجه نحو تحقيق التجانس أم نحو تحقيق التشتت
وتعزيز الفوارق البينية؟
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sتطور معامل االختالف خالل املواسم الدراسية الثالث:
الموسم الدراسي

الوسيط

2019/2018

13,62

2020/2019

13,66

2021/2020

13,16

االنحراف المعياري

2,37
2,30
2,17

معامل االختالف

17,39%
16,84%
16,50%

جدول  6تطور معامل االختالف حسب املستوى الدرايس للعينة

يظهر الجدول ( )6نسب معامل االختالف وتطوره حسب السنوات الثالث للعينة
إذ انتقل من  17,39%يف مستوى الثانية إعدادي للعينة إىل  16,84%يف مستوى الثالثة
إعدادي لينتقل إىل  16,50%يف مستوى الجذع مشرتك ،وهو ما يدل عىل أن قيمة
التشتت بني أفراد العينة تنحو نحو التجانس أكرث فأكرث عرب السنوات .لكن نود تسجيل
مالحظتني هامتني يف هذا التحليل ،وهام:
املالحظة األوىل :كون العينة مرت باختبارات ونجحت يف امتحانات كانت موجبة
للرسوب والفصل من الدراسة ،فتم فصل التالميذ الحاصلني عىل أقل معدل ،واالحتفاظ
بالحاصلني عىل معدل أقرب من الوسيط ،لذلك كلام تقدم املستوى الدرايس كلام تم
إقصاء األبعد عن الوسيط واالحتفاظ باألقرب ومن تم التوجه نحو تجانس املجموعة.
املالحظة الثانية :اختلفت نسبة االنتقال نحو التجانس من موسم إىل آخر إذ سجل
االنتقال من مستوى الثانية إعدادي إىل مستوى الثالثة إعدادي نسبة تحول نحو التجانس
يف معدل  ،0,55%لتنخفض هذه النسبة إىل  0,34%يف املوسم املوايل ،وميكن أن يعزى
هذا الرتاجع يف معدل التسارع نحو التجانس إىل كون انتقال العينة من مستوى الثالثة
إعدادي إىل مستوى الجذع مشرتك قد تزامن مع إلغاء االمتحان اإلشهادي للسنة الثالثة
إعدادي ،وتم االكتفاء مبعدل املراقبة املستمرة ،لذلك لوحظ تدين يف نسبة التسارع نحو
التجانس لدى العينة يف املوسم األخري ،وكان من املمكن لو تم إجراء االمتحان اإلشهادي
أن نالحظ ارتفاع يف معدل التسارع نحو التجانس بشكل كبري.
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sتطور األداء حسب املواد الدراسية خالل املواسم الثالث:
الموسم
الدراسي

الرياضيات

32,83% 2019/2018
45,86% 2020/2019
32,35% 2021/2020

العلوم
الطبيعية

الفرنسية

27,51% 22,81%
34,10% 19,56%
26,23% 27,17%

الفيزياء

االجتماعيات

19,41% 14,62%
24,25% 19,34%
22,27% 17,16%

جدول  7معامالت االختالف للتحصيل الدرايس حسب املواد والسنوات

اللغة
العربية

17,51%
19,06%
17,29%

التربية
اإلسالمية

23,81%
28,42%
15,19%

رسم بياين  4تطور التحصيل الدرايس حسب معامل االختالف

يظهر الجدول ( )7والرسم البياين ( )4تطور التحصيل الدرايس العام حسب معامل
االختالف بني أفراد العينة حسب املواد الدراسية وعرب ثالث سنوات متتالية ،ويالحظ أن
مادة الرياضيات دامئا ما تضم أعىل معامل اختالف بني أفراد العينة وأن هذه الخاصية
استمرت عرب السنوات الثالث ،إذ سجلت عىل مستوى قسم الثانية إعدادي  32باملئة ،ثم يف
السنة الثالثة  45باملئة ،ثم يف الجذع مشرتك  32باملئة ،وهي األعىل دوما بني جميع املواد.
يف حني أن أدىن معامل اختالف ُسجل يف السنوات الثالث تغري يف كل سنة من مادة
إىل أخرى ،فقد سجلت مادة الفيزياء أدىن معامل اختالف يف السنة الثانية إعدادي
بنسبة  14باملئة ،ثم مادة اللغة العربية يف السنة الثالثة إعدادي بنسبة  19باملئة ،وأخريا
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مادة الرتبية اإلسالمية يف الجذع مشرتك بنسبة  15باملئة .وميكن أن نسجل مجموعة من
املالحظات من خالل هذه القراءة ،أهام:
sاملالحظة األوىل :حافظت مادة الرياضيات عىل أعىل معامل اختالف وبالتايل زيادة
نسبة تشتت العينة وعدم تجانسها يف هذه املادة ،وهو أمر ميكن ارجاعه إىل طبيعة
املادة املعرفية للرياضيات وصعوبة مفاهيمها بالنسبة للمتعلمني وكونها مادة تنبني
عىل الرتاكم الحاصل عرب السنوات.
sاملالحظة الثانية :أن ترتيب املواد األكرث تشتتا عند العينة يف مستوى الجذع مشرتك ،جاء
موافقا الستطالع الرأي الذي تم إجراؤه سابقا حول املواد التي وجد فيها أفراد العينة
صعوبة يف التأقلم ومتابعة تحصيلها من خالل منط التعليم بالتناوب ،وهي كالتايل :مادة
الرياضيات ،متبوعة مبادة العلوم الطبيعية ،ثم مادة اللغة الفرنسية ومادة الفيزياء
والكيمياء .ومن تم فقياس التحصيل الدرايس وتطبيق معامل االختالف يؤكد رأي العينة
حول صعوبات متابعة التعلم بنمط التعليم بالتناوب يف هذه املواد الدراسية بالتحديد.
sاملالحظة الثالثة :أن هناك مواد دراسية ستكون أكرث ترضرا سواء بالتوقف املفاجئ
عن التعليم الحضوري أو بسبب اعتامد منط التعليم بالتناوب ،وسينعكس أثر ذلك
مستقبال عىل طبيعة التحصيل الدرايس للمتعلمني ،خصوصا يف تلك املواد التي تتسم
باالستمرارية يف مناهجها التعليمية ،إذ تحتاج إىل تراكامت معرفية خاصة.

خامتـــــة
ختاما ،أفادت معطيات الدراسة عن وجود عدة تحديات أمام املنظومة التعليمية؛
خلفها التوقف املفاجئ عن الدراسة ،واالنتقال إىل منط تعليمي جديد عن البيئة
التعليمية ،ومن أبرز نتائج هذه الدراسة نسجل ما ييل:
•عدم امتالك عدد ُمهم من املشاركني يف الدراسة ألية فكرة حول منط التعليم بالتناوب،
وهو ما أحدث ارتباكا عىل مستوى متثالتهم ملفهوم التعليم بالتناوب ومنهجية
االشتغال ضمن هذا النمط التعليمي.
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•ت ُظهر املؤرشات أن غالبية املشاركني يف الدراسة يفضلون التعليم الحضوري عىل
باقي األمناط التعليمية كالتناوب والتعليم عن بعد ،ومل يُعرب سوى  16,3باملئة أنهم
يفضلون التعليم بالتناوب كنمط تعليمي.
•واجه أفراد العينة صعوبات مختلفة يف التعلم الذايت أهام :صعوبات مرتبطة بتنظيم
وتدبري الوقت ،وصعوبات تقنية مرتبطة باستعامل شبكة األنرتنت والوصول إىل مصادر
التعلم ،ثم صعوبة يف التنظيم الذايت للتعلم ،وكذلك صعوبات مرتبطة بكرثة الدروس
وتواليها يف فرتة زمنية متقاربة ،وأخريا صعوبات مرتبطة بعدم التوفر عىل األجهزة
اإللكرتونية الالزمة لالطالع عىل املوارد التعليمية الرقمية.
•يكشف التتبع العام لألداء الدرايس عرب السنوات الثالث األخرية للعينة عن تسجيل
تراجع عىل مستوى التحصيل الدرايس بسبب التوقف عن الدراسة الحضورية كليا،
وكذا االنتقال إىل منط التعليم بالتناوب .وهو ما سينعكس مستقبال عىل التحصيل
الدرايس للعينة ،إن مل يتم تدارك النقص وتشخيص مكامن التعرث الحقيقية.
•سجلت مادة الرياضيات أعىل معدل تشتت للعينة تلتها مادة العلوم الطبيعية ،ثم مادة
اللغة الفرنسية ومادة الفيزياء والكيمياء وهو ما يؤكد رأي العينة يف كونها واجهت
صعوبات يف متابعة تحصيل هذه املواد من خالل منط التعليم بالتناوب.
•االستغناء عن االمتحان اإلشهادي يف السنة الثالثة إعدادي ،كان له أثر يف انخفاض
معدل التسارع نحو تحقيق التجانس ،وهو ما سيرتتب عنه مستقبال تسجيل نتائج
أدىن من املعتاد يف السنوات السابقة.
•يظهر من خالل النتائج السالفة الذكر ،أنه من املتوقع أن يُسجل املستوى التعليمي
العام تراجعا كبريا سواء عىل املدى القريب أو البعيد ،نظرا آلثار األزمة الصحية التي
عرفها العامل عىل املنظومة التعليمية ،وكذا بسبب عدم تكافئ الفرص التي أحدثها
التوقف عن الدراسة واالنتقال إىل التعليم عن بعد والتعليم بالتناوب ،الذي يتطلب
امتالك املتعلم للمقومات املادية واملؤهالت املهارية ملواكبة التعلم والتمكن من
تحقيق التحصيل الدرايس الناجع .عىل ضوء ما سبق تقرتح الدراسة مجموعة من
التوصيات ،نلخصها فيام ييل:
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•نجاح منط التعليم بالتناوب ال ميكن أن يتحقق إال عرب تبني مرشوع تربوي متكامل يتضمن
إدماج التكنولوجيا يف التعليم ،وإعادة النظر يف الربامج واملناهج الدراسية كام وكيفا.
•نجاح هذا النمط من التعليم رهني مبستوى متلك املتعلمني والطالب للمهارات
الذاتية كمهارة إدارة الذات ،وتنظيم الوقت ،والتعلم الذايت ...لذا وجب االهتامم
بربامج تنمية املهارات الحياتية والذاتية لدى املتعلمني.
•تصحيح املفاهيم وضبطها لدى املتعلمني عامل مهم لنجاح أي تجربة تربوية جديدة،
وتصحيح متثالتهم يُجنب املنظومة الرتبوية إهدار الكثري من الطاقات واملوارد.
•التعامل مع املواد الدراسية بطريقة ُمكيفة تراعي الطبيعة املعرفية للامدة وخصائصها
املهارية ،إذ يسهل عىل عدد من املواد اعتامد منط التعليم بالتناوب ،يف حني أن مواد
أخرى تحتاج إىل تكيفها أو إعادة النظر يف مناهجها لتساير طبيعة هذا النمط التعليمي.
•تجديد مهام املدرس وتعزيز تكوينه األساس واملستمر ملواكبة هذه املستجدات ،إضافة
إىل تفعيل أدوار األرسة لتنخرط يف عملية الرتبية الحديثة بفعالية وتواكب مستجداتها.
•فتح الباب أمام الباحثني وتشجيعيهم عىل التجديد واإلبداع يف الطرق واألساليب
البيداغوجية الجديدة ،وتجريب أساليب مثل بيداغوجية الفصل املعكوس ،أو اعتامد
بيداغوجية املرشوع لكونهام تتناسبان وطبيعة هذا النمط التعليمي.
•رضورة إطالق سلسلة من األبحاث والدراسات حتى تغطي جل مستويات التعليم
لتشخيص مستوى الفاقد التعليمي جراء هذه الجائحة ،واملسارعة يف إطالق برامج
لسد الفجوة التي حصلت بسبب هذه األزمة.
•تعميم مثل هذه الدراسة عىل املستوى الوطني من خالل استغالل ما توفره منظومة
مسار من تغطية شاملة لجميع الرتاب الوطني ،وكذا ملا توفره من قاعدة بيانات ضخمة
وجب استثامرها يف قياس الفارق التعليمي والتعرث الذي حصل خالل هذه املرحلة.
•توجيه البحث يف االسرتاتيجيات االستباقية لضامن استمرارية التعليم يف أوقات
األزمات ،باالستفادة من التجربة الحالية ،ورصد تحدياتها ،وافرتاض السيناريوهات
املحتملة ،واقرتاح البدائل املناسبة.
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مهارات التعلم االجتماعي العاطفي ( )SELودرجة حتققها
عند الطالب من وجهة نظر املعلمني يف التعليم الأ�سا�سي
(درا�سة ميدانية يف مدار�س مدينة دم�شق)

د .مايزه عزيز ر�سوق

دكتوراه يف املناهج وطرائق التدري�س من جامعة دم�شق

(دكتورة يف املركز الوطني لتطوير املناهج الرتبوية)

امللخ�ص
هدف البحث إىل تعرف درجة تحقق مهارات التعلم االجتامعي العاطفي عند
الطالب من وجهة نظر املعلمني ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل ،وأعدت
استبانة رأي مكونة من خمسة محاور ،طبقت عىل عينة عشوائية من املعلمني يف مدارس
تربية دمشق مرحلة التعليم األسايس وعددهم ( )486معلم ومعلمة بنسبة ( )3%من
أعداد املجتمع األصيل ،وكان من أهم النتائج تحقق مهارات التعلم االجتامعي العاطفي
(الوعي الذايت -العالقات االجتامعية-اتخاذ القرارات وتحمل املسؤولية) بدرجة منخفضة
ومهارة (الوعي االجتامعي -إدارة الذات) بدرجة متوسطة ،و املقياس ككل كان محقق
بدرجة منخفضة ،عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط إجابات املعلمني تعزى
ملتغريي الجنس وسنوات الخدمة.
الكلامت املفتاحية :مهارات – التعلم االجتامعي العاطفي-درجة التحقق-التعليم
األسايس.
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Social-Emotional Learning Skills (SEL) and The
Degree of its Achievement Among Students from the
Point of View of Teachers in Basic Education (A field
study in the schools of the city of Damascus)
Dr. Mayza Azez Rassouq: PhD in Curricula
and Teaching Methods, Faculty of Education,
University of Damascus. (Dr at NCCD)

Abstract

The aim of the research is to recognize the degree to which students’ social
and emotional learning skills are achieved from the teachers’ point of view. The
researcher used the descriptive analytical approach, and prepared an opinion questionnaire consisting of five axes, which was applied to a random sample of teachers
in Damascus schools at the basic education stage, and their number is (486) teachers that is (3%) of the original community, and one of the most important results
was that the achievement of social emotional learning skills (self-awareness - social
relations - decision-making and responsibility) was at a low degree and the skill
(social awareness - self-management) was at a medium degree, and the scale as a
whole was achieved with a low degree, there is no statistically significant difference
between the average answers of teachers due to the variables of gender and years
of service.
Keywords: skills - social-emotional learning - degree of achievement - basic education.
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مقدمــة
تع ّد الرتبية ركناً أساسياً يف املجتمع ويقع عىل عاتقها مسؤوليات وأدوار متعددة كبناء
الرؤية الفكرية الدافعة للتغيري والتقدم يف املجتمع ،وإكساب األفراد االتجاهات والقيم،
وتنمية مواهبهم وقدراتهم ،وتعليمهم املهارات الحياتية الرضورية للمستقبل ،وشهد
العقدين املاضيني اهتامماً بالجوانب االجتامعية العاطفية يف التعليم يف العديد من الدول
األجنبية ،مام فرض عىل املدارس عدم االكتفاء بالنتائج التحصيلية ,وإمنا املساعدة يف إعداد
املتعلمني أكادميياً واجتامعياً ووجدانياً ،وألجل ذلك قدم معهد " "Fetzerللعقول الرائدة
يف مجال البحوث واملامرسة والتعليم عام ()1994مفهوماً جديدا ً هو التعلم االجتامعي
العاطفي ( ،Social - Emotional Learning (SELوقد أكد هؤالء الخرباء عىل أهمية
 SELكعملية تربوية من شأنها أن متكن الطالب من تطوير الكفاءات التي متنع السلوكيات
الغري مرغوبة وتعزز نقاط القوة واملهارات املوجودة لديهم ،ويف نفس الوقت نرش جوملان
( )Golemanكتابه الذكاء االجتامعي ولفت األنظار إىل التعلم االجتامعي العاطفي ،SEL
ونتيجة لذلك تأسست الجمعية التعاونية األكادميية للتعلم االجتامعي العاطفي
()Collaborative for Academic Social and Emotional Learning CASEL
يف الواليات املتحدة األمريكية ،وهي منظمة رائدة تعد من أهم املؤسسات العاملة
يف مجال التعليم عىل مدى عقود طويلة والتي تهدف إىل تعزيز مامرسة التعلم
األكادميي واالجتامعي والعاطفي املتكامل لجميع األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة
حتى إمتام املدرسة الثانوية.
وقد ع ّرفت  CASELالتعلم االجتامعي العاطفي  SELبأنه" العمليات التي من
خاللها يكتسب األطفال والكبار املعارف ويطبقونها بفاعلية ،واملهارات الالزمة لفهم
وإدارة العواطف وتحقيق األهداف اإليجابية ،والتعاطف مع اآلخرين والحفاظ عىل
العالقات اإليجابية واتخاذ القرارات املسؤولة" (.)Casel, 2003
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وقد بدأ يف السنوات األخرية االهتامم بهذا النوع من التعلم يف العديد من الدول
العربية ومنها الجمهورية العربية السورية حيث أقرت برضورة التعلم العاطفي
الوجداين وعملت عىل مرشوع تدريسه كامدة أساسية يف التعليم األسايس.

م�شكلة البحث
ترتك الحروب واألزمات يف البلدان أثارا ً عىل جميع قطاعات املجتمع ومؤسساته ،وال
يسلم الصغار واملراهقني من هذه اآلثار البل إنها ترمي ثقلها عليهم ،فالنزوح والترشد
والفقر يولد بيئات مختلفة لألطفال وهذا يتطلب إدماجهم فيها وحاميتهم من التنمر
وتقوية شخصياتهم وتعزيز اإليجابيات لديهم بشكلٍ يحقق منوهم وتقدم املجتمع،
ومن خالل عمل الباحثة وجدت الكثري من تداعيات أزمة البلد عىل املتعلمني من
حيث وجودهم يف بيئات مختلفة عن بيئاتهم ويف ظروف اقتصادية سيئة وهذا ما ترك
أثارا ً سلبية عىل شخصياتهم وعدم ضبط انفعاالتهم أو قدرتهم عىل إقامة العالقات مع
أقرانهم وغري ذلك من السلوكيات غري املرغوبة ،وبالرجوع إىل تجارب دول عديدة يف
مجال التعلم االجتامعي العاطفي ومنها التجربة الدامناركية حيث يتعني عىل األطفال
يف مرحلة ما قبل املدرسة اجتياز برنامج إلزامي يدعى "خطوة بخطوة،"Step by Step-
ويعمل عىل استيعاب األطفال لألحاسيس املختلفة لديهم وعند اآلخرين وفهمها ،من
أجل تعلم التعاطف واملشاركة واستقراء مشاعر اآلخرين ،واحرتامها وعدم الحكم عليها,
وليس هذا الربنامج الوحيد ،ففي برنامج " "CAT-kitيتعلم الطالب كيفية تحسني
وعيهم العاطفي ،والتعبري عن خرباتهم وأفكارهم ،وتنمية حس التعاطف لديهم ،ويف
الواليات املتحدة األمريكية يلتحق أكرث من مليون طالب مبدارس تتبع أنظمة التعلم
االجتامعي العاطفي فيُطلب منهم إدارة املدرسة ،وقد تجد أحدهم يعلق إعالنًا ،أو
يقوم باستدعاء حافالت املدرسة ،أو يسقي زهور الحديقة ،حيث إن الطالب يتناوبون
عىل املهام اإلدارية باملدرسة ،وذلك وفق برنامج "القائد بداخيل" ويتعلم خالله الطالب
كيفية إقامة عالقات صحية ،ويتعرفون إىل احتياجاتهم وتقاطعها مع اآلخرين.
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وقد أظهرت اليونسكو يف الوثيقة التوجيهية التعلم كوسيلة للتعايف :معالجة صدمة
النزوح من خالل التعلم االجتامعي العاطفي ،فالظروف التي تدفع األفراد إىل النزوح
والهجرة إىل مناطق وبلدان أخرى من املمكن أن تكون مؤملة وصادمة ،وهو ما يسمى
بالنسبة لألطفال (التوتر السام) الذي يؤدي إىل عدم منو الوعي الذايت واإلدارة الذاتية
والوعي والعالقات االجتامعية واتخاذ القرارات املسؤولة وهذا ما يك ّون نهج التعلم
االجتامعي العاطفي (اليونسكو.)7-1 ،2019,
وميكن أن تتحدد مشكلة البحث يف السؤال اآليت:
ما درجة تحقق مهارات التعلم االجتامعي العاطفي عند الطالب من وجهة نظر
املعلمني؟

�أهمية البحـــث
تنطلق أهمية البحث من النقاط التالية:
1.أهمية تحقق مهارات التعلم االجتامعي العاطفي لدى املتعلمني مبا ينعكس عىل
حياتهم املستقبلية ،وهذا ما يتفق مع نتائج العديد من الدراسات.
2.الحاجة امللحة لهذا النوع من التعلم والسيام يف البلدان التي تعاين الحروب
والنزوح.
3.حداثة املوضوع حيث مل يتطرق أحد الباحثني لدراسته يف الجمهورية العربية
السورية عىل حد علم الباحثة (عىل الرغم من اهتامم وزارة الرتبية والتعليم
بهذا املوضوع).
4.قد تلفت نتائج هذا البحث اهتامم املعلمني بشكل خاص واملجتمع بشكل عام
للعمل عىل تنمية مهارات التعلم االجتامعي العاطفي عند املتعلمني يف املدارس
واملنازل.
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�أهداف البحث:
يهدف البحث إىل تع ّرف:
1.مهارات التعلم االجتامعي العاطفي (.)SEL
2.الكشف عن درجة تحقق مهارات التعلم االجتامعي العاطفي عند الطالب.
3.تع ّرف الفروق عند املعلمني وفقاً ملتغريات (الجنس /سنوات الخربة) يف درجة
تحقق مهارات التعلم االجتامعي العاطفي عند الطالب.

�أ�سئلة البحـــث
ما درجة تحق مهارات التعلم االجتامعي العاطفي لدى الطالب عند النسبة ()70%
فأكرث من درجة توافرها العظمى من وجهة نظر املعلمني؟

فر�ضيات البحـــث
يسعى البحث للتحقق من الفرضيات اآلتية:
الفرضية األوىل :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني
متوسطات درجات املعلمني أفراد العينة فيام يتعلق بدرجة تحقق التعلم االجتامعي
العاطفي لدى الطالب ميكن أن تعزى ملتغري الجنس.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني
متوسطات درجات املعلمني أفراد العينة فيام يتعلق بدرجة تحقق التعلم االجتامعي
العاطفي لدى الطالب ميكن أن تعزى ملتغري سنوات الخدمة.

منهج البحـــث
اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل ،حيث يعتمد عىل جمع الحقائق وتحليلها
وتفسريها واستخالص داللتها كام أنه يتجه إىل الوصف الكمي أو الكيفي للظواهر
املختلفة يف املجتمع للتعرف عىل تركيبها وخصائصها (غباري وآخرون.)24 ،2010،
134
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حدود البحــث
1.الحدود الزمنية :قامت الباحثة بتطبيق البحث يف العام (.)2021
2.الحدود املكانية :قامت الباحثة بتطبيق البحث يف مدارس دمشق.
3.الحدود البرشية :شمل املجتمع األصيل للبحث جميع املعلمني يف مرحلة التعليم
الثانوي والبالغ عددهم ( )16189واقترص البحث عىل عينة منهم وعددهم ()486
أي بنسبة ( )3%من املجتمع األصيل.

�أدوات البحـــث
استخدمت الباحثة استبانة من إعدادها لتحديد مهارات التعلم االجتامعي العاطفي
عند الطالب ،وتكونت هذه االستبانة من خمسة محاور ،ميثل كل محور مهارة من هذه
املهارات.

جمتمع البحث وعينته
1.مجتمع البحث" :ميثل جميع العنارص أو األفراد أو األشياء التي يتناولها البحث
املتعلقة باملشكلة التي حددت" (أبو زينة وآخرون.)20 ،2006 ،
ويشمل املجتمع األصيل يف البحث الحايل جميع املعلمني يف مرحلة التعليم األسايس
يف مدارس دمشق والبالغ عددهم ( )16189للعام .2021
2.عينة البحث :تكونت عينة البحث الحايل من ( )486من املعلمني واملعلامت ،وبنسبة
( )3%من املجتمع األصيل للبحث ،اختريت بطريقة عشوائية.

متغريات البحـــث
1.املتغري املستقل" :وهو املتغري الذي يستطيع الباحث أن يعالجه ويغريه وفقاً لطبيعة
البحث" (الرمياوي.)50 ،2003 ،
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واملتغريات املستقلة يف البحث الحايل هي:
•الجنس :ذكر  /انثى.
•سنوات التدريس :من  1إىل أقل من 10سنوات 10 /سنوات وأكرث.
2.املتغري التابع" :هو املتغري الذي يتأثر باملتغري املستقل ،فكلام تغري أو عدل املتغري،
فإن الباحث يالحظ املتغريات التي تحدث للمتغري التابع وذلك ملالحظة العالقة
بينهام" (املنيزل.)14 ،2006 ،
واملتغري التابع يف البحث الحايل هو درجات إجابات املعلمني عىل استبانة الرأي
املع ّدة من قبل الباحثة.

م�صطلحات البحث والتعريفات الإجرائية
التعلم العاطفي االجتامعي :ع ّرفت  CASELالتعلم االجتامعي العاطفي SEL
بأنه" العمليات التي من خاللها يكتسب األطفال والكبار املعارف ويطبقونها بفاعلية،
واملهارات الالزمة لفهم وإدارة العواطف وتحقيق األهداف اإليجابية ،والتعاطف مع
اآلخرين والحفاظ عىل العالقات اإليجابية واتخاذ القرارات املسؤولة" (.)Casel, 2003
كام يع ّرفه ( )Ceisel, 2010بأنه "دعم مهارات الفرد االجتامعية والوجدانية
والتي تتضمن ضبط الذات ومهارات بناء العالقات وكذلك فهم انفعاالت وسلوكيات
اآلخرين".
وتع ّرف الباحثة مهارات التعلم االجتامعي العاطفي قدرة الطالب بعد تعلم موادهم
التعليمية عىل الوعي الذايت وإدارة ذاتهم وإقامة العالقات االجتامعية واتخاذ القرارات
املناسبة وتحمل املسؤولية.
درجة التحقق :هي درجة محددة وضعتها الباحثة إلجابات املعلمني عىل االستبانة
وت ّم تحديدها وفقاً للنسبة املئوية (أقل من 50منخفضة من 50وحتى دون 70متوسطة
ومن  70وما فوق عالية).
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مرحلة التعليم األسايس :هي مرحلة تعليمية مدتها تسع سنوات تبدأ من الصف
األول وحتى الصف التاسع وهي مجانية وإلزامية وتقسم إىل مرحلتني ،الحلقة األوىل
للتعليم األسايس :تبدأ من الصف األول وحتى السادس والحلقة الثانية من الصف
السابع وحتى الصف التاسع (وزارة الرتبية.)2 ،2015،

الدرا�سات ال�سابقــة
1.الدراسات العربية:
•دراسة الزغبي ( )2018يف اململكة العربية السعودية بعنوان :تأثري التعلم
االجتامعي الوجداين يف تحسني النهوض األكادميي للمتعرثات أكادميياً يف جامعة
طيبة باملدينة املنورة.
هدفت الدراسة التعرف عىل تأثري التعلم االجتامعي الوجداين يف تحسني النهوض
األكادميي للمتعرثات لعينة من طالبات الجامعة ،ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة
مكونة من ( )67طالبة من الطالبات ت ّم تقسيمهن إىل مجموعتني تجريبية ()32
ومجموعة ضابطة ( ،)35طبق عليهن مقياس النهوض األكادميي من إعداد الباحثة
قبلياً ،ثم تطبيق الربنامج املعد عىل املجموعة التجريبية ،وتوصلت الدراسة إىل
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس النهوض األكادميي ككل ويف أبعاده
ويف أبعاده الفردية ،ولصالح املجموعة التجريبية.
•دراسة مهدي ومحمد ( )2017يف مرص بعنوان :فاعلية برنامج قائم عىل كفاءات
التعلم االجتامعي الوجداين وأثره يف تنمية دافعية التعلم ومهارات التعلم
االجتامعي الوجداين.
هدفت الدراسة التعرف عىل مدى فعالية الربنامج املقرتح يف تنمية دافعية التعلم
ومهارات التعلم االجتامعي الوجداين ،وللتحقق من ذلك تم تصميم الربنامج يف
ضوء كفاءات التعلم االجتامعي الوجداين وبناء مقياس دافعية التعلم ومهارات
التعلم االجتامعي الوجداين ،وتكونت عينة البحث من ( )100طالب وطالبة،
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قسموا مناصفة عىل مجموعتني تجريبية وضابطة ،وأسفرت النتائج عن وجود
فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )0.01بني متوسطي درجات املجموعتني يف
مقياس الدافعية ومقياس مهارات التعلم االجتامعي الوجداين لصالح املجموعة
التجريبية وإمكانية التنبؤ بالدافعية للتعلم من خالل درجات طالب املجموعة
التجريبية يف مقياس مهارات التعلم االجتامعي الوجداين.
•دراسة الليثي ( )2017يف مرص بعنوان :فاعلية برنامج للتعلم االجتامعي
الوجداين يف تنمية مهارات إدارة الغضب لدى عينة من طالب املرحلة اإلعدادية.
هدف الدراسة إىل التحقق من فاعلية برنامج للتعلم االجتامعي الوجداين يف
تنمية مهارات إدارة الغضب لدى عينة من من املراهقني يف املرحلة اإلعدادية
تراوحت أعامرهم بني ( )14-13سنة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )60طالباً
تم تقسيمهم عىل مجموعتني برواقع ( )30طالب لكل من املجموعة التجريبية
والضابطة من بعض مدارس املرحلة اإلعدادية مبحافظة القاهرة ،ويتضمن
الربنامج اسرتاتيجيات متنوعة كالتدريب عىل مهارات االسرتخاء ،الحديث الذايت
اإليجايب ،التنفيس االنفعايل ،التحكم يف الذات ،الكفاءة الوجدانية ،وقد أسفرت
نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات املجموعتني
بعد تطبيق الربنامج لصالح املجموعة التجريبية ،ماميشري إىل فاعلية برنامج
التعلم االجتامعي الوجداين يف تنمية مهارات إدارة الغضب لدى عينة البحث.
2.الدراسات األجنبية:
•دراسة كارنس وأيربشت ( )Carnes & Albarecht.2007يف الواليات املتحدة
األمريكية.
Academic and social-emotional effects of full-day kindergarten:
the benefits of time.
التأثري األكادميي واالجتامعي والوجداين لربنامج اليوم الكامل يف رياض األطفال.
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هدفت الدراسة معرقة التأثريات األكادميية واالجتامعية والوجدانية لربنامج
اليوم الكامل يف روضة األطفال من خالل تعرف داللة الفروق يف اإلنجاز بني
يوم كامل يف الروضة إضافة إىل آبائهم ،ومعلمة تعمل يف روضتني ،ومعلمتني
إداريتني ،واستخدم الباحثان املؤرشات الديناميكية ملهارات القراءة املبكرة
والبسيطة ،اختبارات املعيار املرجعية ،اختبارات تقييم التطور لألطفال الصغار،
وكان من نتائج الدراسة أنه مل يوجد فروق واضحة بني نتائج التعليم بيوم كامل
أو بنصف يوم من ناحية العالمات املحصلة  ،أما من ناحية آراء املعلمني فقد
شجع معظمهم التعليم بيوم كامل ،ومن ناحية التطور االجتامعي الوجداين
كانت ميزات التعلم بيوم كامل واضحة وإيجابية عىل األطفال ،حيث أعطت
املعلمة فرصة ملشاركة الطفال يف ألعاب جامعية ونشاطات اجتامعية تنمي
لديهم السلوكيات االجتامعية.
•دراسة بيكنز ( )Pickens.2009يف الواليات املتحدة األمريكية بعنوان:
Socio-Emotional Training Promotes Positive Behavior in Preschoolers.
أثر التعليم العاطفي واالجتامعي يف السلوك اإليجايب ألطفال ماقبل املدرسة.
هدفت الدراسة إىل قياس النتائج املحصلة من برنامج تعليمي قائم عىل التعليم
االجتامعي العاطفيفي مرحلة ما قبل املدرسة ،من خالل تدريب املعلمني واآلباء
عىل الربنامج ومراحله ،حيث تم اختيار عينة مكونة من ( )1500معلم ومعلمة
يف أكرث من ( )450روضة خاصة يف ميامي وفلوريدا ،وقد تم استخدام مقاييس
السلوك الخاصة يف األطفال ماقبل املدرسة من خالل ( )76استبانة تضمنت
خمس مقاييس فرعية ،وقد أثبتت الدراسة الداللة اإلحصائية للربنامج يف اهتامم
األطفال مبا حولهم ،وكذلك أثبتت الدراسة من خالل تحليل مقاييس السلوك
اإليجايب لدى األطفال (املشاركة االجتامعية ،والتفاعل االجتامعي ،واالستقاللية)
زيادة إيجابية واضحة ،وتطورا ً ملحوظاً يف قيم عوامل التقييم.
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•دراسة براكيت وآخرين ( )Brackett et al,2012يف الواليات املتحدة األمريكية بعنوان:
Enhancing academic performance and social and emotional competence with the RULER feeling words curriculum.
زيادة األداء العلمي والكفاءة االجتامعية والوجدانية من خالل املشاعر من خالل
منهاج كلامت املشاعر.
هدفت الدراسة إىل تحديد مدى تأثري دمج منهاج كلامت املشاعر (وهو برنامج
تعليمي اجتامعي) يف زيادة الدرجات العلمية والكفاءة االجتامعية والوجدانية
للمتعلمني ،وتكونت عينة الدراسة من ثالث مدارس ابتدائية يف لونغ ايالند،
حيث متت إضافة منهج كلامت املشاعر للصف الخامس االبتدايئ يف إحدى
املدارس ،والصف السادس للمدارس األخرى ،والصفوف التي مل يدمج معها
هذا املنهج كانت تعد مبنزلة صفوف مقارنة ،واستخدم مقياس قياس الكفاءة
االجتامعية والوجدانية  ،وأظهرت النتائج مؤرشات مرتفعة ملهارات التكيف عند
أطفال العينة أكرث من األطفال اآلخرين ،كام حصل أطفال العينة عىل تقييم أعىل
يف مجال الكفاءة االجتامعية والوجدانية والسيام فيام يتعلق بتطور العادات
والسلوك االجتامعي ويف مجال اللغة.
3.التعليق عىل الدراسات السابقة:
•تتشابه هذه الدراسة مع دراسة مهدي ومحمد يف مرص من حيث قياس مهارات
التعلم االجتامعي العاطفي وتختلف مع باقي الدراسات يف هذا الجانب.
•تختلف هذه الدراسات مع الدراسات السابقة من حيث منهج البحث فجميع
الدراسات السابقة اتبعت املنهج التجريبي بينام الدراسة الحالية اتبعت املنهج
الوصفي التحلييل.
•أغلب الدراسات األجنبية يف مجال التعلم االجتامعي العاطفي كانت يف الواليات
املتحدة األمريكية (وهذا أمر متوقع كون  SELاالبن الروحي ملؤسسة ،)CASEL
بينام الدراسات العربية متنوعة من حيث أماكنها.
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اجلانب النظرــي
تعترب الجمعية التعاونية األكادميية للتعلم االجتامعي العاطفي ( )CASELيف
الواليات املتحدة األمريكية األب الروحي لهذا النوع من التعلم وقد أثبتت الدراسات
التي أجرتها أن برامج  SELكان لها التأثري املطلوب عىل األداء األكادميي والسلوك
اإليجايب واالضطراب العاطفي ،ففي مرحلة ما قبل املدرسة كان له األثر األكرب يف الحد
من املشكالت السلوكية مع تأثري أقل يف مجاالت األداء األكادميي والسلوك اإليجايب
واالضطراب العاطفي ,أما يف مرحلة املراهقة فقد تم تطبيق برامج تعزيز التنمية
االجتامعية والعاطفية (مهارات الحياة) وكشفت النتائج أنها تقلل من السلوكيات
الخطرة للمراهقني مبا يف ذلك املخدرات والعنف ،وبناء النفس وتعزيز الشعور
باملسؤولية الشخصية وتطوير مجموعة من مهارات االتصال مثل تأكيد الذات وطلب
العون من األقران (.)CASEL,2003
وسيتحقق التعلم االجتامعي العاطفي إذا أهتم املعلمون اهتامماً عميقاً بطالبهم،
وعرفوا أن الهدف الحقيقي من التعليم هو إعداد الطالب للمستقبل ،وكان لديهم
الرغبة يف تزويد طالبهم مبا يحتاجون إليه ليك يصبحوا أفرادا ً فاعلني يف الحياة بشكل عام
وليس فقط يف املجال األكادميي ،خاصة وأن الدراسات توصلت إىل أن الذكاء الوجداين
دليل قوي عىل النجاح يف الحياة ،وأن الذكاء األكادميي ليس ضامناً للنجاح يف الحياة
الشخصية واملهنية (.)kress, et al, 2004, 69
1.أهمية التعلم االجتامعي العاطفي:
وتتضح أهمية التعلم االجتامعي الوجداين من خالل مخرجات هذا النوع من
التعلم ،والتي أثبتتها نتائج الدراسات والبحوث يف هذا املجال والتي تتمثل باآليت:
•يساعد عىل تقليل الفجوة بني الطالب مرتفعي اإلنجاز والطالب منخفيض
اإلنجاز ،وذلك من خالل تزويدهم باملهارات الالزمة للنجاح يف املدرسة والحياة
(.)Casel, 2003, 2
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•يؤدي إىل تحقيق مكاسب يف أداء الطالب عىل اختبارات التحصيل املقننة ترتاوح
ما بني ( 11%إىل  )17%لدى مجموعات متنوعة من الطالب عرب مراحل تعليمية
مختلفة.
•يوفر أساساً لتحسني وتعديل األداء األكادميي ،وإنتاج سلوكيات اجتامعية أكرث
إيجابية ،وتقليل املشكالت السلوكية ،والضغوط االنفعالية ،ويؤدي إىل التحسن
يف درجات ونتائج االختبارات التحصيلية (.)Durlak, el al, 2011
وميكن تحديد مخرجات أو نتائج التعلم االجتامعي العاطفي يف ثالث محاور:
–االتجاهات :وتتمثل النتائج اإليجابية يف تحقيق مستوى عا ٍل من الكفاءة
الذاتية ،وشعور أفضل بالرعاية من املدرسة واملجتمع ،واتجاه إيجايب نحو
املدرسة والتعلم ،وتحسن االتجاهات األخالقية وااللتزام بالقيم الدميقراطية،
وتحقيق طموحات ودوافع أكادميية وتعليمية أعىل ،وقدر أكرب من الثقة يف
املعلم واحرتامه ،وتحسن التعامل مع الضغوط املدرسية وزيادة فهم عواقب
الترصفات.
–السلوكيات :وتتمثل النتائج اإليجابية يف تحقيق تزايد السلوكيات االجتامعية
اإليجابية ،وتحسن يف نسبة الحضور وقلة الغياب يف املدرسة ،وانخفاض
معدالت العدوان والعنف بني الطالب ،وزيادة املشاركة الصفية ورغبة كل
طالب يف العمل عىل طريقته أثناء التعلم ،وانخفاض معدالت املشكالت
وحل
السلوكية مثل تعاطي املخدرات والتدخني ،وتحسن مهارات التفاوض ّ
الرصاعات ،وزيادة االنخراط يف األنشطة اإليجابية مثل مامرسة الرياضة.
تحسن يف مهارات
–األداء األكادميي :وتتمثل النتائج اإليجابية يف تحقيق ّ
الرياضيات والفنون واللغة والدراسات االجتامعية ،والزيادة يف التحصيل مع
مرور الوقت ،وارتفاع املعدالت التحصيلية ،وتحسن مهارات التعلم من أجل
التعلم ،وأداء أفضل يف التخطيط وحل املشكالت ،وتحسن مهارات االستدالل
غري اللفظي (.)Camacho. Et al.2007,10
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2.أهداف التعلم االجتامعي العاطفي:
ُح ّددت أهداف التعلم االجتامعي العاطفي يف ثالثة أهداف أساسية هي:
•تنمية الوعي الذايت ومهارات إدارة الذات لدى الطالب لتحقيق النجاح يف
املدرسة والحياة.
•استخدام الطالب للوعي االجتامعي واملهارات الشخصية لتكوين عالقات إيجابية
مع اآلخرين واملحافظة عليها.
•إظهار الطالب مهارات اتخاذ القرار والسلوكيات املسؤولة سوا ًء عىل املستوى
الشخيص أو املدرسة أو يف السياقات املجتمعية.)Casel,2003,49( .
3.مهارات التعلم االجتامعي العاطفي:
أكد عديد من الباحثني
)(Dominguez & La Gue Zins & Bioodworth 2004, Bikowsk. 2013
عىل وجود خمسة مهارات للتعلم االجتامعي العاطفي متثل مبادئ أساسية للتدريب
عليه وهي:
•الوعي الذايتSelf- Awareness :
وتعني قدرة الطالب عىل التعرف بدقة عىل املشاعر واألفكار وتأثريها عىل السلوك،
حيث يكون الطالب قادرين عىل تقييم مهاراتهم وعواطفهم ومعتقداتهم وقيمهم
الخاصة والتعرف بدقة عىل نقاط القوة والضعف لديهم والثقة والكفاءة الذاتية وتحليل
وفهم كيف تؤثر عواطفهم عىل اآلخرين.
•اإلدارة الذاتيةSelf-Management :
وتعني قدرة الطالب عىل تنظيم عواطفه وأفكاره وسلوكياته بشكل فعال يف املواقف
املختلفة ،وإدارة نفسه وتحديد أهدافه والعمل عىل تحقيق أهدافه الشخصية واألكادميية.
•الوعي االجتامعيSocial- Awareness :
ويعني قدرة الطالب عىل استخدام (عدسة أخرى) أو وجهة نظر شخص آخر
للسلوك ،كام ميكن للطالب املتعلمني اجتامعياً أن يتعرفوا كيفية العثور عىل موارد لدعم
األرسة واملدرسة واملجتمع.
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•مهارات العالقةRelationships :
وتعني القدرة عىل إنشاء عالقة صحيحة مع مختلف األفراد و الجامعات والحفاظ
عليها ،الطالب الذين لديهم مهارات العالقة القوية يعرفون كيفية االستامع بانتباه
والتواصل بوضوح مع اآلخرين وبشكل فعال ،ومقاومة الضغوط االجتامعية غري الالئقة
والتفاوض بشأن النزاعات بشكل بناء ،وطلب املساعدة وتقدميها لآلخرين عند الحاجة.
•صنع القرار (اتخاذ القرار)Decision Making :
وتعني القدرة عىل اتخاذ قرارات بناءة حول السلوك الشخيص والتفاعالت
االجتامعية عىل أساس املعايري والقيم األخالقية والعادات واألعراف االجتامعية ،ويحرتم
الطالب الذين يتخذون القرارات املسؤولة عواقب اإلجراءات املختلفة ورفاهية أنفسهم
ورفاهية اآلخرين.
كام أظهرت األبحاث أنه ميكن تدريس تلك املعارف واملهارات من مرحلة ما قبل
املدرسة ،وأن املتعلمني الذين ت ّم إرشاكهم يف برامج التعلم االجتامعي العاطفي قد ازداد
لديهم الوعي بالذات والثقة بالنفس ،وضبط االنفعاالت ومهارات االتصال والتعاون،
وحل الرصاع وحل املشكالت ،بطريقة مرنة وابتكارية والتسامح التعاطف.
وتوضح رابطة التعلم األكادميي واالجتامعي والعاطفي ( )CASELأن التعلم
االجتامعي العاطفي يلعب دورا هاما يف إثراء منو املتعلمني اجتامعيا وعاطفيا وتعزيز
سلوكيات املواطنة والقيم الخلقية والتعلم األكادميي والدافعية لإلنجاز.

�إجراءات الدرا�سة امليدانية:
1.منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة يف بحثها املنهج الوصفي التحلييل ،لتحقيق أهداف البحث
والتحقق من فرضياته ،ألنه املنهج األكرث مالمئة لطبيعة هذا البحث ،حيث يعتمد عىل
جمع الحقائق واملعلومات ،ثم مقارنتها وتحليلها وتفسريها ،للوصول إىل تعميامت
مقبولة (بدر.)234 ،1984،
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2.املجتمع األصيل:
يتكون املجتمع األصيل للدراسة من جميع املعلمني يف مرحلة التعليم األسايس يف
تربية دمشق ،حيث بلغ املجتمع الكيل للمعلمني ( ،)16189وت ّم أخذ عينة عشوائية
مقدارها ( )3%من املجتمع الكيل بحيث بلغ العدد (.)486
الجدول) (1توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
الجنس

النسبة المئوية

العدد

ذكور

135

27.78

إناث

351

72.22

املجموع

486

100%

الجدول) (2توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة
الفئة

النسبة المئوية

العدد

من 1إىل أقل من عرش سنوات

287

59.06

أكرث من عرش سنوات

199

40.94

املجموع

486

100%

3.أدوات البحث:
اعتمدت البحث عىل األدوات اآلتية:
•تحديد مهارات التعلم العاطفي االجتامعي وذلك بعد الرجوع إىل األدبيات
البحثية املتعلقة بنفس املوضوع.
•استبيان موجه للمعلمني لتحديد درجة تحقق مهارات التعلم العاطفي
االجتامعي لدى الطالب.
وتم توزيع درجات اإلجابة عىل االستبانة وفق مقياس ليكرت الخاميس والجدول
اآليت يوضح ذلك:
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الجدول) (3توزع خيارات اإلجابة ودرجاتها على االستبانة
1

الدرجة

2

اإلجابة بدرجة منخفضة جدا ُ بدرجة منخفضة

4

3

5

بدرجة متوسطة بدرجة كبرية بدرجة كبرية جدا ً

وتم حساب طول الفئة عىل النحو اآليت:
•حساب املدى وذلك بطرح أكرب قيمة يف املقياس من أصغر قيمة 4=1-5
•حساب طول الفئة وذلك بتقسيم املدى عىل أكرب قيمة يف املقياس وهي []5
 0.8 =5 ÷ 4وهي طول الفئة.
•إضافة طول الفئة إىل أصغر قيمة يف املقياس (وهي واحد صحيح) فكانت الفئة
األوىل من ( 1إىل  )1.79ومن ثم إضافة ( )0.8إىل الحد األعىل من الفئة للحصول
عىل الفئة الثانية وهكذا للوصول للفئة األخرية.
الجدول) (4فئات قيم المتوسط الحسابي والقيم الموافقة لها
فئات قيم المتوسط الحسابي

تقدير درجة االمتالك للكفاية

كبرية جدا ً
كبرية
متوسطة
منخفضة
منخفضة جدا ً

4.2 -5
3.4 -4.19
2.6-3.39
1.8-2.59
1-1.79

ولتسهيل تفسري النتائج ،فقد تم دمج اإلجابتني (كبرية جدا وكبرية) وكذلك
(ومنخفضة جدا ً) مع وضع القيم املئوية املناسبة لها للحكم عىل درجة التحقق بالنسبة
لكل مهارات من مهارات التعلم العاطفي االجتامعي.
وبذلك أصبح املعيار املستخدم للحكم عىل درجة االمتالك عىل النحو اآليت:
الجدول) (5فئات قيم المتوسط الحسابي والقيم الموافقة لها
فئات قيم المتوسط الحسابي

3.4 -5
2.6-3.39
1- 2.59
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تقدير درجة االمتالك للكفاية

كبرية
متوسطة
منخفضة

النسبة المئوية المقابلة لها

 70%ومافوق
70%-50%
50%وما دون

4.دراسة الثبات والصدق:
للتأكد من ثبات االستبانة ،قامت الباحثة بإتباع طريقتني هام:
الثبات باإلعادة:
قامت الباحثة بعد وضع االستبانة ،بتطبيقها عىل عينة استطالعية للتأكد من ثباتها،
بلغ عددها ( )25معلم ومعلمة ،وبعد مرور ( )25يوماً أعادت الباحثة تطبيق االستبانة
عىل املعلمني أنفسهم والجدول يوضح النتائج:
الجدول) (6معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين األول والثاني لالستبانة
العالقة بين التطبيقين األول والثاني

معامل ارتباط بريسون

0.661

مستوى الداللة

0.001

العينة

25

ومن الجدول السابق نالحظ أن قيمة معامل االرتباط ( )0.661أي بنسبة 66%
وهي نسبة ارتباط إيجابية ومقبولة للبحث العلمي ،كام استخدمت الباحثة طريقة ألفا
كرونباخ التي ميكن من خاللها حساب القيمة األدىن ملعامل ثبات األداة ،ونالحظ من
الجدول التايل أن قيمة ألفا كرونباخ ( )0.80وهذه القيمة تدل عىل درجة ثبات عالية
لالستبانة أي (.)80%
الجدول) (7قيمة ألفا كرونباخ لثبات االستبانة
عدد البنود

32

ألفا كرونباخ

0.80

صدق االستبانة:
للتأكد من صدق االستبانة لجأت الباحثة إىل صدق املحتوى ،وقد قامت الباحثة
بتوزيع االستبانة يف صورتها املبدئية عىل عدد من أعضاء الهيئة التدريسية يف كليات
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الرتبية واملعلمني واملوجهني الرتبويني ،وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم فيام يخص مدى
ارتباط فقرات املقياس باملجال الذي تندرج تحته ،ومدى سالمة الصياغة اللغوية لكل
فقرة ،إضافة إىل إبداء مالحظات أخرى يراها املحكمون رضورية ،ثم قامت الباحثة
بالتعديل وفق أراء السادة املحكمني.

عر�ض النتائج وتف�سريهـــا
اإلجابة عن سؤال البحث :ما درجة تحقق مهارات التعلم العاطفي االجتامعي لدى
الطالب عند النسبة ( )70%فأكرث من درجة توافرها العظمى من وجهة نظر املعلمني؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية لكل مهارة
من املهارات ثم ترتيبها تبعاً لدرجة التحقق:
الجدول) (8درجة تحقق مهارات التعلم العاطفي االجتماعي
مهارات التعلم العاطفي االجتماعي

متوسط الرتب

درجة االمتالك

النسبة المئوية

مهارة الوعي الذايت

1.66

منخفضة

48.21

مهارة إدارة الذات

2.96

متوسطة

53.36

مهارة الوعي االجتامعي

3.12

متوسطة

58.43

مهارة العالقات

1.45

منخفضة

44.16

مهارة اتخاذ القرار املسؤولة

1.12

منخفضة

43.05

جميع املهارات

2.42

منخفضة

46.74

من الجدول السابق نالحظ أن درجة تحقق مهارات التعلم االجتامعي العاطفي
عند الطالب من وجهة نظر املعلمني بنسبة ( )46.74%وهي نسبة منخفضة باملقارنة
مع معيار البحث الذي يؤكد أن نسبة أقل من  50%هي درجة منخفضة ،وميكن أن
تعزى هذه النتيجة إىل أن موضوع التعلم االجتامعي العاطفي موضوع محدث مل يتم
تدريب املعلمني عليه ومل تجهز املدارس واملناهج لهذا النوع من التعلم ،وباملقابل
ازدياد لحاالت النزوح من املناطق الساخنة إىل املناطق اآلمنة وما ترتب عليه من اختالط
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بيئات متنوعة اجتامعياً ومادياً ونفسياً ،وبالرجوع للجدول السابق نالحظ أن مهاريت
إدارة الذات ومهارة الوعي االجتامعي أعىل بقليل من باقي املهارات ولعل السبب
الحقيقي لذلك هو ما تقوم به وزارة الرتبية عىل مدى أكرث من سنتني من تدريس
املهارات الحياتية وتطبيقها عملياً يف الحصص الدراسية وذلك بعد وضع األدلة الخاصة
باملعلم وإقامة العديد من الدورات ذات الصلة بها.
sالفرضية األوىل :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني
متوسطات درجات املعلمني أفراد العينة فيام يتعلق بدرجة تحقق مهارات التعلم
العاطفي االجتامعي لدى الطالب ميكن أن تعزى ملتغري الجنس.
من أجل التحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار ت
ستودنت لداللة الفروق بني املتوسطات
الجدول) (9اختبار ت ستودنت لداللة الفروق بين متوسطات درجات المعلمين تبع ًا
لمتغير الجنس
المجال

درجات مستوى الداللة
االنحراف
قيمة ت
الجنس المتوسط
الحرية المحسوبة
المعياري

درجة تحقق مهارات ذكور
التعلم العاطفي
إناث
االجتامعي

2.33

0.15

2.39

0.17

486 -13.24

0.16

القرار

غري دالة

من الجدول السابق نرى أ ّن قيمة (ت) املحسوبة ( )0.16وهي أكرب من مستوى
الداللة النظري ( )0.05وبالتايل نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية أي :ال
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة فيام يتعلق بدرجة
امتالك املعلمني يف التعليم الثانوي للكفايات الرقمية ميكن أن تعزى ملتغري الجنس،
وبالرجوع إىل املتوسطات الحسابية نجد أن املتوسطات متقاربة وهذا يثبت صحة
الفرضية ،وبربط النتيجة مع الجدول ( )8ميكن القول أن كالً من املعلمني واملعلامت
متفقني عىل انخفاض مهارات التعلم االجتامعي العاطفي املحققة عند الطالب من
خالل املنهاج التعليمي العادي واملتبع وبالتايل البد لنا من الرتكيز عىل أنشطة ومهارات
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خاصة بهذا النمط من التعلم وهذا ما قامت به وزارة الرتبية والتعليم حالياً حيث
صممت مادة تعليمية بعنوان التعلم االجتامعي العاطفي ومبا أن مرحلة التعليم
األسايس والسيام الحلقة األوىل (من الصف االول حتى السادس) هي األساس واملرتكز
لتثبيت مهارات النوع من التعلم عند الطالب كان البد من البدء بهذه املرحلة.
sالفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني
متوسطات درجات املعلمني أفراد العينة فيام يتعلق بدرجة تحقق التعلم العاطفي
االجتامعي لدى الطالب ميكن أن تعزى ملتغري سنوات الخدمة.
من أجل التحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار ت
ستودنت لداللة الفروق بني املتوسطات وجاءت النتائج كام هو مبني يف الجدول:
الجدول) (10اختبار ت ستودنت لداللة الفروق بين متوسطات درجات المعلمين تبع ًا
للمؤهل العلمي
المجال

االختصاص

درجات مستوى الداللة
االنحراف
قيمة ت
المتوسط
الحرية المحسوبة
المعياري

درجة تحقق  -1إىل أقل من
مهارات التعلم عرش سنوات
العاطفي
 10سنوات وما
2.22
االجتامعي
فوق
2.16

1.21
1.24

1.41

486

0.06

القرار

غري دالة

بلغت قيمة ت املحسوبة ( )0.06وهو أكرب من مستوى الداللة النظري ()0.05
وبالتايل نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية أي :ال يوجد فرق ذو داللة
إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة فيام يتعلق بدرجة تحقق مهارات التعلم
االجتامعي العاطفي لدى الطالب من خالل املناهج التعليمية العادية.
وبالرجوع للمتوسطات الحسابية نجد أن الفرق بني متوسطات املعلمني الذين
خدمتهم التعليمية أقل او فوق عرش سنوات متقاربة.
وميكن تفسري هذه النتيجة بأن املعلمني ذوي سنوات الخدمة الكثرية والقليلة
اتفقوا عىل عدم قدرة املنهاج املتبع عىل تحقيق تعلم اجتامعي عاطفي وبالتايل البد
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من تقديم مادة سلسة مليئة بأنشطة املهارات الحياتية والدعم النفيس وباملرشوعات
واألنشطة الالصفية تساعد الطالب عىل تحقيق وإدراك ذاته وإقامة عالقات متنوعة مع
وسطه االجتامعي الجديد (السيام للنازحني) وبالتايل قادر عىل احرتام التنوع واالختالف
والتعاون واتخاذ القرارات وهذا ما نراه يف مادة التعلم االجتامعي العاطفي والتي
عممت يف العام الدرايس 2022/2021وعىس أن ترتك هذه املادة يف صفوفها املتنوعة
األثر املطلوب عىل الطالب.

املقرتحـــــات
1.إجراء دورات تدريبية للمعلمني وبشكل موسع حول التعلم االجتامعي العاطفي.
2.تصميم أدلة للمعلمني حول مادة التعلم االجتامعي العاطفي (السام بعد إدراج
هذه املادة يف املناهج الدراسية للعام الجديد).
3.إجراء دراسات تجريبية عىل الصفوف التي سيطبق عليها التعليم والتي التزال
دون تطبيق هذا النوع من التعليم باستخدام مقاييس للذات ،أو دراسات مشابهة
تعتمد عىل تقديرات أطراف أخرى غري املعلمني مثل أو املرشفني الرتبويني ،أو
املدراء ،أو األهل بخصوص تحقق هذه املهارات.
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املالحــــق
استبانة رأي موجهة للسادة املعلمني
عزيزيت املعلمة  /عزيزي املعلم
نضع بني أيديكم هذه االستبانة حول مهارات التعلم العاطفي االجتامعي ودرجة
تحققها عند الطالب من وجهة نظركم ،ونرجو منكم وضع إشارة ( )Xيف الجدول املوافق
إلجاباتكم ،علامً أن هذه االستبانة بقصد البحث العلمي ولكم جزيل الشكر.
الجنس :ذكر  .......أنثى........
سنوات الخبرة :من  1إلى أقل من  10سنوات  .......عشر سنوات وما فوق....... :
بدرجة
بدرجة
بدرجة بدرجة
كبيرة
مهارات التعلم العاطفي االجتماعي
كبيرة متوسطة منخفضة
جدا
الوعي الذاتي :يستطيع المتعلم بعد تعلم المادة التعليمية أن:

 1يصف مشاعره بسهولة.
 2يحدد نقاط قوته (ما يجيده).
يحدد نقاط منوه (ما يحتاج لبذل جهد
3
أكرب).
 4تزداد ثقته بنفسه.
 5يفكر بشكل إيجايب.
 6يتعامل مع املواقف غري املتوقعة.
إدارة الذات :يستطيع المتعلم بعد تعلم المادة التعليمية أن:

ينظم عواطفه ومشاعره يف املواقف
1
املختلفة.
يحدد أهدافه األكادميية بدقة ويعمل عىل
2
تحقيقها (تحفيز النفس بالنفس).
 3يتحكم بضبط انفعاالته.
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بدرجة
منخفضة
جداً

مهارات التعلم العاطفي االجتماعي

بدرجة
بدرجة
بدرجة بدرجة
كبيرة
كبيرة متوسطة منخفضة
جدا

بدرجة
منخفضة
جداً

 4يرغب يف تعلم املزيد (زيادة الدافعية).
 5يجمع املعلومات من مصادر متنوعة.
ينجز األعامل املوكلة إليه يف الوقت
6
املحددة.
الوعي االجتماعي :يستطيع المتعلم بعد تعلم المادة التعليمية أن:

 1يتعاطف مع اآلخرين.
 2يتقبل وجهات نظر اآلخرين.
 3يحرتم التنوع ويتقبل االختالف.
حل مشاكل اآلخرين.
 4يساعد يف ّ
 5يتقبل النقد من اآلخر.
يكتسب مهارات حياتية( .تعاون –تواصل-
 6التفكري الناقد واالبداعي  -إدارة الوقت
وغريها)
مهارات العالقات :يستطيع المتعلم بعد تعلم المادة التعليمية أن:

 1يبني عالقات اجتامعية مع اآلخرين.
 2يعمل ضمن فريق.
 3يستمع لآلخرين باهتامم.
 4يتواصل مع اآلخرين.
مقاومة الضغوط االجتامعية (الناتجة عن
 5األزمة الحالية من نزوح وتهجري وظروف
إنسانية صعبة).
وحل النزاعات.
 6ميتلك القدرة عىل التفاوض ّ
يبتعد عن استخدام العنف اللفظي أو
7
الجسدي.
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بدرجة
بدرجة
بدرجة بدرجة
كبيرة
مهارات التعلم العاطفي االجتماعي
كبيرة متوسطة منخفضة
جدا
اتخاذ القرارات المسؤولة :يستطيع المتعلم بعد تعلم المادة التعليمية أن:

 1يحدد املشكالت.
 2يحلل املواقف التي مير بها.
 3يجد حلول للمشكالت.
 4يقيم الحلول املوضوعة.
 5يتخذ القرار املناسب.
يراعي قراره املتخذ املعايري األخالقية
6
والقيمية يف املجتمع.
 7يتحمل مسؤولية القرار املتخذ.
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بدرجة
منخفضة
جداً

من ّظماتوجمعياتاملكتباتواملعلومات
الت�سميةوجمالالعملواالهتمامات

�أ .د .حممد ال�صالح القادري

1

م�ستخل�ص
يُع ّد وجود الجمع ّيات العلم ّية واالتحادات املهن ّية إحدى ال ّدعامات األساسية لتط ّور
التخصصات املعلوماتيّة ومن ّوها وتحقيق االعرتاف بها ،حيث تعمل هذه الجمعيّات
ّ
واالتحادات عىل تنظيم جهود من ينتمون إىل املجال وتوجيهها مبا يكفل تحقيق
السواء .وما كان ملجال املكتبات والتوثيق
الغايات التعليميّة والعلميّة والعمليّة عىل ح ّد ّ
علمي واعرتاف
واألرشيف وتنظيم املعلومات أن يبلغ ما بلغه يف الوقت الحايل من نضج ّ
أكادميي وحسن توظيف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال والبيانات الذكيّة ،إالّ بفضل
ّ
الجمعيات املهنية الوطن ّية التي حرصت عىل االنفتاح عىل نظرياتها عىل املستويني
اإلقليمي والدويل ،وتطوير أدوات العمل وسعت لتقنينها ،كام حرصت عىل إبراز مق ّومات
املجال وتحديد مواصفات من ينتمون إليه ،فضال عن توفري قنوات االتصال العلمي
املتخصصة ،إىل غري ذلك من األنشطة والجهود ال ّرامية لتأكيد
ومنافذ بثّ املعلومات
ّ
هويّة مهن املعلومات ومتهيد سبيل نُ ّوها وازدهارها .فلم يعد من املقبول أن تواصل
وخاصة املوجودة بالبلدان العربية دون
هذه الجمعيات مبختلف ُمس ّمياتها ومستوياتها ّ
القيام بأدوارها الحقيقية واالختفاء تحت مظلّة املؤمتر السنوي وبعض األنشطة املتفرقة
واملتباعدة وتفضيل املبادرات الفردية عىل العمل املؤسسايت .وللمنظّامت والجمعيات
دور فعال يف االرتقاء باملعرفة ،وذلك من خالل الخدمات املرجعية ،والتي تعترب واحدة
من الخدمات الفعالة يف تكوين صورة ذهنية عن أوضاع املكتبات واملكتبيني يف البلدان
1

أستاذ بجامعة منوبة ،مدير املعهد العايل للتوثيق-الجمهورية التونسية.
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العربية وغريها من بالد العامل .وهذه الصورة التي تؤرش إىل وضعية املكتبات كمؤسسات
كل
ثقافية وتعليمية ينبغي النهوض بها بشكل دائم ومستمر ،وذلك من اجل متابعة ّ
التطورات والتحديات التكنولوجية القادمة.
الكلامت املفتاحية :الجمع ّيات العلم ّية ،االتحادات املهن ّية ،مهن املعلومات ،املكتبات،
األرشيف.
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Library and information organizations and associations
Name, field of work and interests

Abstract

The existence of scientific societies and professional federations is considered as
one of the mainstays for the development and growth of informational disciplines
and achieving recognition, for these societies and federations work to organize and
direct the efforts of the experts of the field to ensure the achievement of educational, scientific and practical goals alike. The field of libraries, documentation, archives
and information organization would not have reached its current level of scientific
maturity, academic recognition and good use of information and communication
technology and smart data, if not for efforts of national professional associations
that were keen to share with their counterparts at the regional and international
levels, to develop work tools and to seek to ways to legalize them. They were also
keen on highlighting the elements of the field and defining the specifications of
those who belong to it, as well as providing scientific communication channels and
outlets for broadcasting specialized information, in addition to other activities and
strategies aimed to emphasize the identity of the information professions and to
pave the way for their growth and prosperity. It is no longer acceptable for these
associations, regardless of their names and levels, especially within the Arab world,
to continue without performing their initial roles, hiding behind the umbrella of
the annual conferences and some sporadic and scattered activities, and preferring
individual initiatives over institutional work. Organizations and associations play
a significant role in upgrading knowledge, through reference services, which are
considered one of the most effective services in constructing a mental image of
the conditions of libraries and librarians in the Arab countries and other countries
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worldwide. This image portrays the status of libraries as cultural and educational
institutions that should be constantly and continuously promoted, in order to follow up on all upcoming technological developments and challenges.
Key words: Scientific societies, professional associations, information professions,
libraries, archives.
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التقدمي والإطار العام
السيعة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوسط املهني
أث ّرت التط ّورات ّ
متغي املالمح متن ّوع املسارات يبحث باستمرار عن تأكيد هويّته
للمعلومات وجعلته ّ
وخصوص ّيته بني عديد األنشطة التي يتطلّب أداؤها توفُّر مجموعة من املهارات املتطابقة
أو الشّ بيهة التي تعكس املشكالت النظريّة والتطبيقيّة لعلوم املعلومات .وتكو ُن هذه
العمل ّية يف تر ٍ
عضوي مع بق ّية مك ّونات منظومة إعداد املوارد البرشيّة وتنمية
ابط
ّ
املعارف والكفايات لدى املتعلّمني واملتد ّربني والعاملني مبختلف القطاعات ذات العالقة
بإنتاج وتجميع ومعالجة وحفظ وإتاحة موارد املعلومات وتسويقها خالل مراحل ما
قبل الورق وزمن الورق وما بعد الورق.
للمتخصصني يف علوم املعلومات
وال ميكن أن نبني مجتمع املعرفة اليوم دون أن يكون
ّ
األسايس يف ال ّنهوض
كفاعلني رئيسيني ،مهام كانت مراكز اهتاممهم ومجاالت عملهم ،ال ّدور
ّ
مبنظومة املهن الواعدة ،التي تجعل من اختصاصات التوثيق واملكتبات واألرشيف ميادين
اسرتاتيجية ذات نسب تشغيل ّية عالية ،لصبغتها األفق ّية ،وما تفتحه من آفاق للخ ّريجني
العاملي
املهني
بال ّنسبة لسوق العمل عىل مستوى البلد الواحد أو يف نطاق انفتاح املحيط
ّ
ّ
التخصصات وعىل مهن املستقبل بشكل عام.
عىل هذه
ّ
وتتطلّب الوظائف الجديدة ملرافق املعلومات وما يرتبط بها من أنشطة متن ّوعة،
ضبط املعايري الرضوريّة لتحقيق املالءمة بني التكوين والتشغيل وإجراء التّعديل
املناسب عىل برامج التدريس والتدريب املهني وتع ّهد الخ ّريجني بالتكوين املستمر
بنظاميه الحضوري وعن بعد ،طيلة مسارهم املهني لتستجيب مؤ ّهالتهم ملقتضيات
املؤسسة االقتصاديّة إىل املوارد البرشيّة املطلوبة التي
العمل ورشوطه الجديدة وحاجة ّ
تتوفّر فيها ،إىل جانب الشّ هادة الجامعيّة ،الخربة والكفاءة الالّزمتني.
طبيقي يف مهن املعلومات عىل نحو يُؤ ّهل
وهكذا يتكامل التكوين
األسايس والتّ
ّ
ّ
التقية املهنيّة للعاملني
األخصايئ لالضطالع باملهام املوكولة له ،سوا ٌء بتوفري أسباب ّ
ّ
وتطوير آليات التكوين واإلقرار مبكتسبات الخربة وتثمينها أو بتمكني هياكل التّكوين
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من تحديث برامجها وتكييفها ملواكبة املستج ّدات التي تشهدها امله ُن يف مجاالت
تكنولوجيا املعلومات واكتساب مهارات استخدام أنظمة التعلّم الذيكّ وتطوير تطبيقات
البيانات الضّ خمة واملفتوحة وتقنية النانوتكنولوجيا وتأثريات الثورة الصناعية ال ّرابعة.
كل مكان من العامل لغة واحدة أو
املختصون يف ّ
الرضوري ،أن يتكلّم
وقد أصبح من
ّ
ّ
عىل األقل لغات ُمتقاربة ،من خالل اعتامد ضوابط ومقاييس مو ّحدة يف تنظيم وإدارة
املتخصصة يف ميادين
ومعالجة وتداول املعلومات .ويأيت هنا دور الجمعيات واملنظامت
ّ
علوم املعلومات املختلفة يف خلق بيئة تكوين وتشغيل جديدة.
وترتبط مشكلة الدراسة بإبراز دور الجمعيات واملنظامت املهنية يف مجال املكتبات
واملعلومات 1يف دعم برامج تكوين أخصائيي املكتبات واملعلومات ومهنييها ،وتوضيح
اآلليات املناسبة لتحقيق مساهمتها بشكل ف ّعال ،عىل اعتبار أنّها أصبحت اليوم رشيكا
أساسيّا يف عملية إعداد وتدريب املكتبيني والوثائقيني واألرشيفيني ،ووضع الربامج
التكوين ّية التي متكّن من الحصول عىل املهارات واملعارف النظريّة والتطبيق ّية ملامرسة
هذه املهن والتد ّرب عليها.
فام هي نُظم تصنيف املعارف يف املكتبات ومراكز املعلومات؟ وما هي املرجعيّة
خاصياتها ومجاالت نشاطها وتد ّخلها لتوحيد املعايري
القانون ّية لهذه الهياكل؟ وما هي ّ
واإلجراءات يف مجال العمل املعلومايت؟
ستهت ّم هذه ال ّدراسة بالتعريف ببعض أنظمة تصنيف املعارف يف املكتبات وعرض
املتخصصة يف املكتبات
مهام ع ّينة من الجمع ّيات واملنظّامت الحكوم ّية وغري الحكوم ّية
ّ
وخاصياتها وأهدافها ومجاالت
واملعلومات ،وبيان طرق إحداثها ومها ّمها وأصنافها
ّ
تد ّخلها والعالقات بينها وإبراز دورها يف وضع األدلّة اإلرشادية والتقييس والعناية
بأخالقيات املهنة املعلوماتية 2وتطويرها.
1
2
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هو العلم الذي يهتم بدراسة دورة حياة املعلومات بدأ من مصدرها (املؤلف) مرورا بالقناة املستخدمة
يف نقلها (الوعاء) انتهاء مبستقبلها (القارئ) فضال عن األجهزة و األدوات املستخدمة يف تخزينها ومعالجتها
واسرتجاعها ،ويتألّف علم املعلومات من جوانب نظريّة وأخرى تطبيق ّية.
هاين محي الدين عطية" .نحو دستور أخالقي ألخصايئ املكتبات واملعلومات يف الوطن العريب" .عامل املكتبات
واملعلومات والنرش  .مج ،1ع( 2يناير .)2000ص ص.111 69-

المجلة العربية للمعلومات

بكل الجزئيات التي تتعلّق باملنظامت
وال يروم هذا العمل اإلحاطة الشّ املة ّ
املتخصصة يف علوم املعلومات أو ضبط خارطة
والجمعيات الوطنية واإلقليمية والدولية
ّ
املحوري الذي
بالهي ،وإنّ ا الغاية هي إبراز الدور
ّ
انتشارها عرب العامل ،فهو أمر ليس ّ
تضطلع به هذه املؤسسات يف ال ّنهوض مبهن التوثيق وعلوم املكتبات واألرشيف يف
العامل ،وحاجتها إىل التحديث املستمر ،متو ّخني يف ذلك منهج دراسة الحالة ،وتحليل
أنشطة ع ّينة منها ملعرفة دورها يف ال ّنهوض مبهن املعلومات.
املتخصصة يف
1.نُظم التصنيف والجمع ّيات واملنظّامت الحكوم ّية وغري الحكوم ّية
ّ
املكتبات وعلوم املعلومات:
املؤسسات
ت ُع ّد جمعيات املكتبات واملعلومات واالتحادات املهن ّية من بني أه ّم ّ
التي ينبغي أن تحظى مبزيد االهتامم والعناية ملا تقوم به من جهود ومبادرات لتطوير
الصالت بينهم
مهنة املكتبات واملعلومات والعاملني يف مختلف حقول املعرفة وتقوية ّ
الصعيد
وال ّدفاع عن حقوقهم .ويعود تاريخ إنشاء هذا الصنف من الجمعيات عىل ّ
العاملي إىل النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،مع ظهور جمعية املكتبات األمريكية
سنة  .1876وشهدت سنة  1887بداية تدريس علم املكتبات بجامعة كولومبيا عىل يد
ملفيل ديوي ،الذي يعود له الفضل يف وضع ما يعرف اليوم بتصنيف ديوي العرشي،
يليه نظام تصنيف مكتبة الكونغرس ،ث ّم تصنيف الكولون ،وتصنيف بليس الببليوغرايف.
ويعني التصنيف ترتيب أوعية املعلومات وتنظيمها حسب املوضوع .ويكمن
الغرض األسايس منه يف ترتيب الكتب أو األوعية حسب محتواها الفكري وطبيعتها
ليسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل رواد املكتبة .وقد شهدت نُظم التصنيف
مهم يف
تط ّورا لعبت املنظامت والجمعيات املهنية يف مجال املكتبات واملعلومات دورا ّ
التعريف به وتوظيفه يف العمل املكتبي وإعداد األدلّة اإلرشاديّة للتطبيق ومتابعة تعلّم
كيف ّية استخدام هذه ال ّنظم يف جوانبها األكرث تط ّورا و تعقيدا .ونورد فيام ييل ع ّينة من
هذه النظم:
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ُنظم تصنيف المعارف في المكتبات
واضع نظام التصنيف

السنة

3

النظام

1876

ملفيل ديوي ()1931-1851

التصنيف العرشي العاملي

1902

مكتبة الكونغرس األمريكية ( 24أبريل )1800

مكتبة الكونغرس

1933

رانجاناثان ()1972-1892

نظام التصنيف التوضيحي

1935

هرني بليس ()1955-1870

نظام التصنيف الببليوغرايف

.أنظام تصنيف ديوي العرشي :تتوزّع املعرفة حسب ديوي عىل عرشة أقسام ،يحمل
كل قسم  100رقم ،مبا يسمح باستيعاب جميع فروع املعرفة البرشية .وهي تتد ّرج
ّ
عىل ال ّنحو التّايل:
•من  000إىل  :099املعارف العامة.
•من  100إىل  :199الفلسفة.
•من  200إىل  :299الديانات.
•من  300إىل  :399العلوم االجتامعية.
•من  400إىل  :499اللغات.
•من  500إىل  :599العلوم البحتة.
•من  600إىل  :699العلوم التطبيقية.
•من  700إىل  :799الفنون.
•من  800إىل  :899اآلداب.
•من  900إىل  :999الجغرافيا والرتاجم والتاريخ.
يُع ّد تصنيف ديوي العرشي أكرث نُظم التصنيف تغطية ملوضوعات علم املكتبات
وفصل هذا التصنيف
واملعلومات ،عىل ّ
األقل ،من ال ّناحية الكميّة مع كونه تصنيفا عا ّماّ .
الصلة ،مثل
بني علم املكتبات واملعلومات يف الشعبة ( )20وبني موضوعات ذات ّ
3
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نص منشور باملوقع ،https://baytdz.com/%D8%AA?id=824011 :ت ّم
"تعريف التصنيف يف املكتبات"ّ ،
االطّالع عليه بوم  24فيفري .2021
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الببليوجرافيا العا ّمة يف الشعبة ( )016والدوريات العا ّمة ( )050ودوائر املعارف العا ّمة
( .)030وصدر سنة  ،1876وجرى تنقيحه باستمرار حتى يستجيب للتطور الحاصل يف
املكتبات .وهو من أوسع نظم تصنيف املكتبات استخداما يف العامل .ويوجد يف أكرث
من  135بلدا .ومتّت ترجمته إىل ما يزيد عن  30لغة ،منها اللغات العربية والصينية
والفرنسية واليونانية والعربية واإليطالية والفارسية والروسية واإلسبانية والرتكية.
.بنظام تصنيف مكتبة الكونغرس :ت ّم تصميم نظام تصنيف مكتبة الربملان األمرييك
(الكونغرس) يف بداية القرن العرشين .وقد تب ّنته العديد من املكتبات الجامعية
ومؤسسات البحث األمريكية .ويعتمد هذا التصنيف عىل تقسيم املعارف إىل
وكل حرف يشري إىل
لكل حرف ّ
وخصصت جداول ّ
 20قسام وتظهر يف  40مجلدا ّ
موضوع من املوضوعات التي تشكّل يف مجملها حقول املعرفة .وتتوزّع أقسام قامئة
تصنيف الكونجرس ،كام ييل:4
• األعامل العا ّمة :علم الكتابة ؛ دوائر املعارف ؛ املتاحف ؛ األدلّة ؛ الحوليات A
•الفلسفة وعلم النفس و الديانات B
•العلوم املساعدة للتاريخ :الحضارة ؛ الرتاجم واألنساب ؛ اآلثار القدمية ؛ علوم
النقود واملسكوكات C
•تاريخ العامل العام والقديم D
•التاريخ األمرييك E-F
•الجغرافيا ،األنرثوبولوجيا ،الفلكلور ،العادات والتقاليد ،الرتفيه واأللعاب الرياضية
G
•العلوم االجتامعية H
•علم السياسة J
4

رشح عن تصنيف الكونجرس :تــصنيـف الكونجـرس  ..التاريخ والنشأة .قسم املكتبات واملعلومات  /كلية إربد
الجامعيه .مقال بتاريخ  12سبتمرب  ،2021منشور عىل املوقع:
 ، ·1sntS2ngp sseopnltemstmbrraSseo sr2es0d1fst5fت ّم االطّالع عليه ،يوم  20فيفري .2021
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•القانون K
•التعليـم L
•املوسيقى والكتب عن املوسيقى M
•الفنون الجميلة N
•فقه اللغة ،علم اللغة ،فقه اللغة القديم واألدب القديم P
•العلوم Q
•الطب R
•الزراعة S
•التكنولوجيا T
•العلوم العسكرية U
•العلوم البحرية V
•الببليوجرافيا وعلوم املكتبات Z
للتوسع
ويالحظ أ ّن الحروف  I- o - x –yغري مستخدمة حاليّاُ ،وميكن أن تستخدم ّ
خصص للقامئة الطب ّية .وتعتمد الخطة عىل وجود سند
مستقبال .كام إ ّن الحرف [ُ ]Wم ّ
أد ّيب للموضوع مبعنى أنّه ليك يكون هناك رقم ملوضوع ما ،البُ ّد من أن يكون لهذا
فكري ،أي أ ّن األرقام ال تُع ّد مسبقا للموضوعات مثلام هو الحال يف
املوضوع إنتاج
ّ
تصنيف ديوي العرشي.5
تخصص املكتبات واملعلومات يف خطّة تصنيف ديوي العرشي أربعة
وقد حمل ّ
تسميات عرب طبعاته املختلفة هي االقتصاد املكتبي حتى الطبعة ( )13عام  ،1932ث ّم
علم املكتبات من الطبعة ( ،1965 )14ث ّم علم املكتبات واملعلومات من الطبعة ()18
 ، 1971وأخريا علوم املكتبات واملعلومات من الطبعة ( )23عام  ،2001يف حني حملت
القامئة ( )Zيف تصنيف الكونجرس اسم الببليوجرافيا وعلم املكتبات.
5
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السابق.
املرجع ّ

المجلة العربية للمعلومات

.جتصنيف الكولون :ت ّم مبقتضاه تقسيم املعرفة البرشية إىل  42قسامً رئيسياً؛ وفرع
خصص
منها تقسيامت فرعية .وقد استخدمت الخطّة مجموعة من ال ّرموز حيث ّ
وخصص بعض الحروف اليونانية لألقسام
للتقسيامت الرئيسيّة حروفاً رومانية كبريةّ ،
وخصص األعداد العرشية للبؤرات والتقسيامت الجغرافية واللغوية،
شبه الشّ املةّ ،
وخصص الحروف الرومانية الصغرية للعالقات الجانبية.
ّ
ويتك ّون نظام تصنيف الكولون من األقسام الرئيس ّية التالية:6
 Aالعلم متثيل سلك املترصفني يف الوثائق واألرشيف يف الهيئات واللّجان واملجالس ذات العالقة والتّعريف

بالحقوق واملصالح املاديّة واملعنويّة لهم.

 Bالعلوم الرياضية
 Rالعلوم الطبيعية
 Cالهندسة
 Eالكيمياء
 Fالتكنولوجيا
 Gعلم الحياة
 Hعلم الجيولوجيا
 Nاستخراج املعادن
 Iعلم النبات
 Jالزراعة
 Kعلم الحيوان
 Lالطب
6

"تصنيف الكولون لرانجاناثان" ،مقال ملحمد جابر خلف الله ،منشور يف  11أفريل  ،2013عىل املوقع:
ت ّم االطّالع عليه ،يوم  20فيفري http://kenanaonline.com/ users/azhar-gaper/posts/524190. 2021
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 Mالفنون التطبيقية
 Vاإلنسانيات
 Oاألدب
 Pاللغات
 Qالدين
 Sالفلسفة
 Tالرتبية
 Uالجغرافيا
 Wعلم السياسة
 Xعلم االقتصاد
 Yعلم االجتامع
 Zالقانون
.دالتصنيف الببليوغرايف (تصنيف بليس) :يُستخدم هذا التصنيف عىل نطاق واسع يف
املكتبات الربيطانية ،ويتميّز باستخدامه اإلشارات املرجعيّة الح ّرة ،وهي أداة ببليوغرافية
الخاصة ،حيث يت ّم ترتيبها يف  35فئة رئيسية
تُساعد عىل تنظيم مجاالت املوضوعات ّ
تتك ّون من  9فئات عددية و 26فئة ُمرتّبة أبجدياً .وميلك هذا التصنيف نظام ترميز
يستخدم أحرف رومانية كبرية وصغرية ،ويُضاف إليه األرقام العرب ّية لتصنيف الفئات
ُعب عن
الثّابتة الرئيسيّة أو األقسام الفرعيّةَ ،
ويفصل بني مجموعات الحروف التي ت ّ
فئة واحدة باستخدام الفواصل أو الفواصل العليا .ويتك ّون ال ّرمز من الحروف الكبرية
واألعداد مع حذف الصفر بسبب تشابهه مع حرف الــ "" ، 0أ ّما الحروف الصغرية،
كل ما سبق أ ّن التصنيف الببليوجرايف هو نظام
والفاصالت ،فقد استبعدت .ويتّضح من ّ
حسن بدرجة كبرية.
تصنيف مبنـي عىل بناء وجهي حديث ورمز ُم ّ
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املتخصصة يف املكتبات وعلوم
2.الجمع ّيات واملنظّامت الحكوم ّية وغري الحكوم ّية
ّ
املعلومات
وتخصصاتها
تتاىل إنشاء الجمعيات العاملة يف مجال املكتبات مبختلف أنواعها
ّ
ليصل عددها إىل  345سنة  .20167وهي تتوزّع كالتّايل:
العدد

الموقع الجغرافي

أمريكا الشاملية

184

أوروبا

61

آسيا

41

املحيطات

14

إفريقيا

10

الدول الكاريبية

8

أمريكا الالتينية

8

عىل مستوى العامل (عاملية)

19

املجموع

345

تهت ّم جمعيات املكتبات واملعلومات بالتّعريف باملكتبات ومراكز املعلومات
واألرشيف عىل ال ّنطاق الوطني والعاملي ووضع القواعد واملعايري وصياغة الخطوط
العريضة ملراقبة األداء وتحسني الجودة واملساهمة يف تكوين املنتمني إىل املهنة ورفع
قدراتهم وتبني قضاياهم وال ّدفاع عنها واسترشاف مستقبل العمل املعلومايت يف ضوء
تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،باإلضافة إىل عقد املؤمترات والندوات واملعارض
وامللتقبات العلمية وتسهيل تبادل وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.
�Agarwal, Naresh Kumar & Anwarul Islam, Md. (2016) How can professional associations continue to stay relevant? Knowledge management to rescue. In: ASIST, October 14-18 Copenhagen, Denmark.Retreived7/2/2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pra2.2016.14505301028
https://www.researchgate.net/publication/329878016_dwr_aljmyat_almhnyt_llmktbat_fy_altatyr_llmhnt_fy_alalm_alrby
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1.الجمع ّيات يف تونس :ال ّتنظيم واإلحداث واألصناف
ينص الفصل  2من املرسوم ( )Décret loiعدد  88لسنة  2011مؤرخ يف  24سبتمرب
ّ
 2011يتعلّق بتنظيم الجمعيات يف البالد التونسية ،عىل أ ّن "الجمعية اتفاق ّية بني
شخصني أو أكرث يعملون مبقتضاها وبصفة دامئة عىل تحقيق أهداف باستثناء تحقيق
مؤسسة أو هيئة تتّفق مجموعة من
أرباح" .وعىل خالف املنظّمة الدول ّية التي هي ّ
الدول عىل إنشائها ،فاملنظّمة غري الحكومية ،أو كام يُس ّميها بعض فقهاء القانون الدو ّيل
الخاصة ،وذلك
مؤسسة تنشأ باملبادرة
ّ
الجمع ّية الدول ّية أو الجمع ّية "عرب الوطن ّية" ،هي ّ
حكومي ،أي اتّفاق ال يُ ْع َق ُد بني الحكومات ،وإنّ ا يت ّم بني أشخاص
مبقتىض ات ّفاق غري
ّ
خاصة أو عا ّمة ،سوا ٌء منهم األشخاص الطّبيعيني أو املعنويني (أفراد ،نقابات،
وهيئات ّ
أحزاب سياسيّة ،جمعيّات خرييّة وإنسانيّة) ،والذين ينتمون لدول وجنسيّات مختلفة.
وبذلك ،فاملنظّامت غري الحكوم ّية تنشأ من مصدر مختلف عن ذلك الذي تنشأ منه
املنظّامت الحكومية الدول ّية.
ث ّم إ ّن املنظّامت غري الحكومية ال يُنظّمها القانون الدو ّيل مبعنى أنّه ال توجد
معاهدة دول ّية تنظّم عملها أو تح ّد من تد ّخل الدولة التي يوجد مق ّر املنظّمة فوق
ترابها باستثناء اتفاقيّة سرتاسبورغ 8التي تُلزم الدول األعضاء يف االتفاقيّة باالعرتاف
بحق التد ّخل يف عملها
بالشخص ّية القانون ّية للمنظّامت غري الحكوم ّية مع احتفاظ الدول ّ
بهدف املصلحة العا ّمة للدولة املعن ّية.
وهكذا فإ ّن معظم الدول ت َ ْعتَرب املنظّامت غري الحكوميّة مج ّرد جمعيّات داخليّة.
واملنظّامت الحكوم ّية الدول ّية تنشئها الدول ،باتفاق ّية دول ّية فيام بينها ،وأعضاؤها دول
(فيام عدا حالة واحدة هي حالة منظّمة العمل الدوليّة التي أشرتكت يف تأسيسها
العمل وأصحاب العمل مع الدول) ،وتتمتّع بالشخص ّية القانون ّية الدول ّية ،أي
منظّامت ّ
تتلقّى الحقوق وااللتزامات الدوليّة من القانون الدو ّيل مبارشة ،وتشارك يف وضع قواعده
من خالل االتفاق ّيات واألعراف الدول ّية ،وال تخضع للقوانني الداخل ّية للدول.
8
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الصادرة بتاريخ 24
تس ّمى االتفاقيّة األوروبيّة
الخاصة باالعرتاف بالشخصيّة القانونيّة للمنظّامت غري الحكوميّة ّ
ّ
أفريل .1986
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ويع ّرف جون بیلیس وستيف سميث ( ،)2014-1949املنظّامت الحكوميّة الدوليّة
( )IGOsبأنّها " ُمنظّامت دول ّية تُفتح فيها أبـواب ال ُعضـويّة الكاملة والقانون ّية بشكل
رسمي للدول فقط ،بحيث تكون سلطة صنع القـرار محصـورة مبمثّلـني عـن حكومات
ّ
9
هذه الدول"  .ومتلك تفويضاً من الحكومات بال ّنسبة إىل وجودها وأنشطتها وتتمتّع
بتسهيالت عمل تس ّمى يف اللّغة الديبلوماسيّة "االمتيازات والحصانات".
وتنرصف إرادة الدول إىل إنشاء املنظّمة الدوليّة مبقتىض اتّفاق بينها يكون مبثابة
العقود املنشئة لها ،وهو العهد (عصبة األمم  ،)1910أو امليثاق (هيئة األمم املتّحدة
 ،1945جامعة الدول العرب ّية  ،...)1945أو ال ّدستور (منظّمة العمل الدول ّية ،1919
األسايس (صندوق ال ّنقد الدو ّيل  ،)...1945أو
منظّمة الص ّحة العامل ّية  ،)...1948أو ال ّنظام
ّ
االتفاقيّة (املنظّمة العامليّة لألرصاد الجويّة  ،)...1950أو العقد املنشئ (منظّمة األغذية
التأسييس (االتحاد اإلفريقي .)...2002
وال ّزراعة لألمم املتّحدة  ،)...1945أو القانون
ّ
ورغم تع ّدد التّسميات ،فاألمر يتعلّق بالعقد املنشئ للمنظّمة الدول ّية ،أي ميثاقها.10
وتنقسم املنظّامت إىل صنفني :منظّامت حكوم ّية ،ومنظّامت غري حكوم ّية .وتتف ّرع املنظّامت
الحكوم ّية إىل :منظّامت حكومية وطن ّية ،وهي تلك املؤسسات التي تنشؤها الدولة ،وتقوم
مبهمت مح ّددة ،ومنظامت حكومية دولية.
عىل إدارتها ودعمها من أجل القيام ّ
.أاملنظّامت الدول ّية الحكوم ّية العا ّمة :يرتكّز نشاطها بشكلٍ
حل كافّة
أسايس عىل ّ
ّ
الصالت
أنواع ال ّنزاع والخالفات الحاصلة بني الدول األعضاء ،باإلضافة إىل تدعيم ّ
السلم ّية بينها وبني املنظّامت األخرى مثل :هيئة األمم املتحدة ( ،)ONUوبرنامج
األمم املتّحدة للتّنمية (.)PNUD
املؤسسات التي تُعرف باسم الوكاالت ،مثل :االتحاد
.باملنظّامت الدول ّية الفن ّية :هي ّ
الدو ّيل لالتصاالت السلك ّية والالسلك ّية ( ،)UITومنظّمة العمل الدول ّية (،)OMT
 9جون بیلیس ،ستيف سميث (مح ّرران) ،عوملة السياسة العاملية ،ترجمة :مركز الخليج لألبحاث ،اإلمارات
العربية املتحدة ،ط  ،2004 ،1ص .634
 10نادية الهواس" ،محارضات يف قانون املنظامت الدولية" .مسلك القانون السداسية السادسة .جامعة سيدي
محمد بن عبد الله ،كلية العلوم القانونية واقتصادية واالجتامعية بفاس ،السنة الجامعية  ،2014-2013منشور
عىل املوقع http://fsjes.usmba.ac.ma/cours/elhaouassef :ت ّم االطّالع عليه يوم  28مارس .2020
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ومنظّمة األمم املتّحدة للرتبية والعلم والثقافة ( ،)UNESCOواملنظّمة العامليّة للملكيّة
الفكريّة ( ،)WIPOومعهد األمم املتّحدة للتّدريب والبحث (.)UNITAR
الخاصة بتسوية ال ّنزاعات الدول ّية
.جاملنظّامت الدول ّية القضائ ّية :وهي املنظّامت
ّ
بالطّرق السلم ّية عىل أساس القانون الدو ّيل ،مثل :محكمة العدل الدول ّية (،)ICJ
ومحاكم التّحكيم ،مثل :املحكمة ال ّدامئة للتّحكيم (.)PCA
األوروب ،)UE( ،ومنظّمة
.داملنظّامت اإلقليم ّية العا ّمة واملجالس :ومنها االتحاد
ّ
اإلسالمي ( ،)OCIومجلس التّعاون لدول الخليج العرب ّية (،)GASC
التّعاون
ّ
ومنظّمة الدول األمريكيّة (.)OAS
متخصصة ،مثل :املنظمة الدولية للفرنكوفونية (،)OIF
.همن ّظامت واتحادات إقليم ّية ّ
اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة ( ،)ISESCOواملنظّمة العرب ّية
ومنظّمة العامل
ّ
للرتبية والثقافة والعلوم (َ ،)ALECSOواتحاد إذاعات الدول العرب ّية (،)ASBU
واملنظّمة العرب ّية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات (َ ،)AICTOوغريها.

معي ،ت ُعترب منظّمة
وعندما تكون عضويّة املنظّمة أو نشاطها مقصوران عىل بلد ّ
غري حكوم ّية وطن ّية ،أ ّما إذا تجاوزت أنشطتها حدود البلد املعني ،فتصبح منظمة غري
حكومية دولية .وتع ّد املنظّامت غري الحكومية ،مجموعات طوعيّة ،يُنظّمها مواطنون
واالجتامعي لألمم
االقتصادي
وطني أو دو ّيل .وقد ع ّرفها املجلس
محل أو
عىل أساس ّ
ّ
ّ
ّ
املتّحدة يف قراره رقم  31لسنة  ،1996طبقا للام ّدة  71من امليثاق عىل ال ّنحو التّايل:
واالجتامعي أيّة منظّمة مل ينشئها
االقتصادي
االستشاري 11مع املجلس
"تتمتّع باملركز
ّ
ّ
ّ
حكومي ( )...ويدخل يف نطاق هذه املنظّامت تلك التي تقبل يف
حكومي أو ات ّفاق
كيان
ّ
ّ
واالجتامعي لحرمان
االقتصادي
باملنظمت غري الحكوم ّية أن تقدّم توصية إىل الـمجلس
	11يكن للجنة املكلّفة
ّ
ّ
ّ
ّ
االستشاري ،وذلك بعد أن تفحص اللّجنة نشاط هذه املنظّامت انطالقا من
منظّمة غري حكوميّة ما من املركز
ّ
االستشاري الذي منحه
كل أربع سنوات .فيُمكن بذلك من سحب املركز
التّقارير التي تق ّد ُمها املنظّامت خالل ّ
ّ
املجلس للمنظّمة أو تعليقه إذا ثبت أن هذه املنظّامت تتلّقى أمواال من مصادر مشـبوهة كأنشـطة إجـرام ّية
السابقة .وليك
السـالح أو املخ ّدرات ،أو أذا مل تقدّم ّ
السنوات ّ
أي مساهمة إيجاب ّية للمجلس خالل ّ
كتجـارة ّ
كل منظّمة تع ّرضت ألحد الجزائني
يعترب تعليق االستشارة مرشوعا ،يجب أن يت ّم بقرار من املجلس وتستطيع ّ
ميض ثالث سنوات من تاريخ رسيان األجراء.
أن تطلب من جديد استعادة مركزها
ّ
االستشاري بعد ّ
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السلطات الحكوميّة بتعيينهم برشط أن ال يتد ّخل هؤالء األعضاء
عضويّتها أعضاء تقوم ّ
يف متتّع هذه املنظّمة بحريّة التّعبري عن آرائها".12
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن املنظامت غري الحكومية ال تهدف للربح ،يت ّم إنشاؤها من
أي تأثري متارسه عليها ال ّدولة لخدمة مصلحة اإلنسان مهام
قبل أشخاص باستقالل عن ّ
السيايس .فهي ال تخضع للحكومات وال تَتْ َبع لجهة مهام
كان دينه أو لونه أو انتامؤه
ّ
كانت درجة نفوذها.
وللمنظّمة إدارة ومق ّرا رئيس ّيا وفروعا يف معظم بلدان العامل ترتبط مع بعضها
البعض بالهدف الذي تسعى لتحقيقه ،يسمحون لها مبامرسة نشاطاتها بصفة دامئة
معي تنشأ معه وتزول بزواله .وهذه الخاص ّية مت ّيزها
ومنتظمة ،وليست وليدة ظرف ّ
بالضورة
عن املنظّامت الدوليّة الحكوميّة .لك ّن االستقاللية يف العمل والقرار ال تعنى ّ
ال ّدخول يف صدام مع الحكومات ،بل إنّها قد تحصل عىل متويل من الدولة أو من أفراد
مهت ّمني مبجاالت نشاطها.13
املتخصصة يف التوثيق وعلوم
2.الجمع ّيات الوطن ّية واملن ّظامت اإلقليم ّية والدول ّية
ّ
املكتبات واألرشيف
تأكّدت حاجة املهنيّني والعاملني باملكتبات ومرافق املعلومات يف تونس والبلدان
ظل تزايد عدد املكتبات وتن ّوعها يف
متخصصة يف ّ
العربية والعامل إىل جمعيات مهن ّية
ّ
البيئة ال ّرقمية العاملية (دور كتب وطنية ومكتبات جامعية ،ومكتبات عا ّمة ومكتبات
ومؤسسات ومراكز ومراصد األرشيف… إلخ) وتع ّدد
متخصصة
مدرسية ومكتبات
ّ
ّ
مصادر املعلومات وأوعية ال ّنرش التقليديّة واإللكرتونية ،وتط ّور أعداد العاملني يف املجال
وظروف العمل .والجمعية املهنية ،مثل بق ّية الجمعيات األخرى ،ات ّفاق بني مجموعة
 12الفقرة  12من الجزء األ ّول من قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي رقم  31لسنة .1996
" 13نرش ثقافة حقوق اإلنسان وتطوير االتفاقيات الدولية" ،مقال لحكيم غريب ،منشور بتاريخ  3أفريل ،2020
عىل املوقع ،/https://www.sasapost. com/opinion/governmental-organizations :ت ّم االطّالع عليه
يوم  5مارس .2021
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معي لغرض
من األشخاص الستخدام معلوماتهم يف أنشطة لتحقيق التّعاون يف مجال ّ
غري توزيع األرباح فيام بينهم.
تع ّرف موسوعة مصطلحات املكتبات وعلوم املعلومات الجمع ّية املهن ّية بأنّها :هيئة
تتألّف من مجموعة من األفراد املنتمني إىل مهنة واحدة ويجتمعون دوريّا بسبب
أي مجال من
اهتاممات وأهداف مشرتكةّ .
ومم سبق تتّضح أهم ّية الجمع ّيات املهن ّية يف ّ
خاص .فهي
مجاالت العلم واملعرفة بصفة عا ّمة ويف مجال املكتبات واملعلومات بشكل ّ
ال ّدعامة األساس ّية للمجال .كام أنّها تعمل عىل خلق روابط قويّة بني العاملني والهيئات
داخل املجال الواحد.
ويقصد بالجمع ّيات واملنظّامت املهنية يف مجال التوثيق واملكتبات واالرشيف،
املهني التي ميكن أن تنضوي تحت لواء املكتبات واملعلومات،
الجمعيات ذات الطّابع
ّ
مثل الجمع ّية التونس ّية للمكتبيني واملوثقني والخزنة والجم ّعية التونس ّية للمترصفني
يف الوثائق واألرشيف واالتحاد الدويل لجمعيات املكتبات واملعلومات والجمعية
األمريكية للمكتبات واملعلومات واملجلس الدويل لألرشيف واالتحاد العريب للمكتبات
واملعلومات.
وتتنوع الجمعيات بتن ّوع األنشطة التي تزاولها .وتنقسم إىل جمعيات غري مهنية
(تتول أنشطة ذات صبغة عا ّمة لها فائدة مجتمعية غري ربح ّية) وجمعيات مهن ّية (تهت ّم
ّ
متخصصني) .تنشط الجمعيات يف حدود بلد واحد أو عىل
بواحدة من املهن وتض ّم
ّ
إقليمي أو دو ّيل ،ولها صفة املنظّامت الحكومية أو غري الحكومية.
نطاق
ّ
 .12.تعريف الجمع ّيات يف البلدان العرب ّية ويف تونس:

تهت ّم الجمعيات بإدارة املعرفة والوصول إىل املعلومة .ونظرا إىل حاجة املهنيني
ظل تزايد املكتبات
باملكتبات وعلم املعلومات بالبالد العربية إىل جمعيات مهن ّية يف ّ
مبختلف أصنافها (دور كتب وطنية ،مكتبات جامعية ،مكتبات عا ّمة ،مكتبات مدرسية
… إلخ) وتن ّوع مصادر املعلومات وأوعية النرش التقليدية واإللكرتونية ،وارتفاع أعداد
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التخصص
كل ذلك يف إنشاء جمعيات تهت ّم بشؤون
العاملني يف املجال .فقد ساهم ّ
ّ
والعاملني فيه ونرش الوعي املعلومايت ورقمنة املحتويات وال ّنشاط بشكل تط ّوعي.
 .1 .12.جمع ّيات املكتبات يف البلدان العرب ّية

لقد نجحت املؤمترات السنويّة والفعاليات التدريبية املختلفة لهذه الجمعيات ليس
ألخصايئ املعلومات واملكتبيني يف البلدان العربية ،بل
فقط يف تطوير املهارات املهن ّية ّ
واملؤسيس يف تنمية املهارات القيادية والتع ّرف
ساهمت يف إبراز أهميّة العمل املهني
ّ
عىل أفضل املامرسات العاملية وتبادل الخربات واالرتقاء مبهنة املكتبات التي تواجه
تحديات كبرية ومتسارعة يف عرص املعلوماتية واالقتصاد القائم عىل املعرفة وتحديات
سوق العمل .14ويق ّدم الجدول قامئة بأسامء جمعيات املكتبات يف البلدان العربية
وتاريخ إنشائها مرتبه زمنيا من األقدم إىل األحدث.
ر

1

السنة

اسم الجمعية

 1959جمعية املكتبات
السودانية

البلد

السودان

األهداف

•تأسيس عالقة مهنية بني أخصايئ املعلومات
واملكتبات يف املنطقة.
املتخصصني
•تبادل وجهات ال ّنظر والخربات بني
ّ
والعاملني باملجال ،وذلك من خالل تنظيم املؤمترات
وال ّندوات واالجتامعات والدورات التدريبيّة لتدعيم
مكتسباتهم املهن ّية وتحسني جودة خدمات مرافق
املعلومات.
•إحاطة العاملني باملستجدّات يف مجاالت التوثيق
واملكتبات واألرشيف ووضع اإلرشادات التوجيهيّة
وأدلّة املامرسات الفضىل التي يجب أن تتوفّر يف
مهنييى املعلومات.
•تقديم اإلرشادات والخدمات االستشارية الفنية
للمؤسسات املعلوماتية ودعم الكفاءة وتطوير
املعرفة واملهارات والخربة املهنية لدى املوظفني
وضامن التكوين املستمر لفائدتهم.
•املساهمة يف تقييم احتياجات التدريس وتصميم
الربامج التعليمية وتشجيع البحث العلمي.

 14نجيب بن محمد الخطيب .جمعية املكتبات املتخصصة (فرع الخليج العريب) بني التأسيس واإلنجاز :نظرة
توثيقية من 2013-1992م.وثيقة منشورة عىل املوقع،https://slaagc.org/pdf/slaagc-foundation.pd :
ت ّم االطالع عليه يوم  31جانفي .2021
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ر

السنة

2

1960

3

1963

4

1965

5

1967

6

1967

7

1969

8

1972

9

1973

1979 10
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اسم الجمعية

جمعية املكتبات
اللبنانية
جمعية املكتبات
األردنية
الجمعية التونسية
للمكتبيني واملوثقني
والخزنة
الجمعية العراقية
للمكتبات واملعلومات
جمعية املكتبات
املدرسية
جمعية املكتبات
السودانية
جمعية املكتبات
والوثائق يف القطر
العريب السوري
الجمعية املغربية
ألخصايئ املعلومات
الجمعية املوريتانية
ألمناء املكتبات
واألرشيفيني واملوثقني
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البلد

األهداف

•رفع مستوي كفاءة املكتبات ومراكز التوثيق
واملعلومات وخلق وتوثيق الروابط العلمية واملهنية
والثقافية واالجتامعية بني االختصاصيني يف حقول
املكتبات واملعلومات واألرشيف وتطوير مستوياتهم
العلمية والفنية واملهنية ملواكبة التطورات الجارية
يف املجال.
للتخصص وتحقيق التبادل
•التنمية الشّ املة
ّ
والتعاون املعريف مبا يف ذلك تبادل الخربات
والزيارات وتدريب الطلبة.
•العمل عىل إرساء القواعد واملعايري الواجب اتباعها
يف مجال املكتبات واملعلومات للمساعدة يف
تطبيقها من قبل املؤسسات املعلوماتية مبا يضمن
انسجامها مع األسس واملعايري املعمول بها عىل
النطاقني العريب والدويل.
•التعاون مع املؤسسات والتجمعات املهنية العربية
وبينها وبني املؤسسات املامثلة عىل املستوى الدويل.
لبنان
األردن
تونس
العراق
مرص
السودان
سوريا
املغرب
موريتانيا

ر

السنة

1985 11

1989 12
1992 13
1994 14
1994 15
2000 16
2000 17
2005 18
2012 19
2014 20
2015 21
2018 22

اسم الجمعية

إعادة إشهار الجمعية
املرصية للمكتبات
واملعلومات واألرشيف
والتي أنشئت ألول
مرة عام  1944تحت
اسم "الجمعية املرصية
للمكتبات"
جمعية املكتبيني
واألرشيفيني واملوثقني
الجزائريني
جمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج
ّ
العريب
جمعية املكتبات
البحرينية
جمعية املكتبات
واملعلومات الفلسطينية
جمعية املكتبات
واملعلومات السعودية
جمعية املكتبات
واملعلومات الليبية
جمعية املكتبات
واملعلومات الكويتية
الجمعية الليبية
للمكتبات واملعلومات
واألرشيف
جمعية اليمنية
الختصايص املكتبات
واملعلومات
جمعية اإلمارات
للمكتبات واملعلومات
يف قطر
جمعية اإلمارات
للمكتبات واملعلومات

البلد

األهداف

مرص

الجزائر
ُعامن
البحرين
فلسطني
السعودية
ليبيا
الكويت
طرابلس
صنعاء
الدوحة
الشارقة
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 .2 .12.الجمع ّيات املهن ّية يف مجال التوثيق واملكتبات واألرشيف يف تونس
يُقْصد بالجمعيّة عىل معنى الفصل  2من املرسوم عدد  88لسنة  2011مؤرخ يف 24
سبتمرب  2011يتعلّق بتنظيم الجمع ّيات" :اتفاقية بني شخصني أو أكرث يعملون مبقتضاها
وبصفة دامئة عىل تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح" .وتكريسا لذلك مل يعد لوزير
أي جمع ّية ،وبذلك ميثّل تأسيس الجمعية واقعة
الداخل ّية صالح ّية االعرتاض عىل تكوين ّ
قانونيّة يق ّررها األشخاص ال ّراغبون يف تكوينها وال تتد ّخل الدولة إالّ لتسجيل الجمعيّة
الجديدة وحفظ ملفّها ،وذلك عرب الكتابة العا ّمة للحكومة.
يخضع تكوين الجمعيات يف تونس مهام كان مجال نشاطها إىل أحكام املرسوم
خاص بها ،إضافة إىل
املذكور ،مع اإلفادة بأ ّن هناك بعض الجمع ّيات لها نظام قانوين ّ
األسايس عدد 11
أحكام املرسوم ،ومنها مثال الجمع ّيات الرياض ّية التي تخضع للقانون
ّ
الصغري الخاضعة ملقتضيات
ومؤسسات التّمويل ّ
لسنة  1995واملتعلّق بالهياكل الرياضيّة ّ
املرسوم عدد 117لسنة  2011وهو ما أكّده الفصل  47من املرسوم الذي اعترب أنّه "ال
خاصة".
تنطبق أحكام هذا املرسوم عىل الجمعيات الخاضعة ألنظمة قانونية ّ
طبيعي،
"كل شخص
وينص الفصالن  8و 9من املرسوم عدد  88لسنة  ،2011عىل أ ّن ّ
ّ
ّ
حق تأسيس جمع ّية أو االنتامء إليها أو االنسحاب
تونيس أو
أجنبي مقيم يف تونس له ّ
ّ
يقل عمره عن  16سنة .وال ميكن أن
املؤسس أن ال ّ
منها .ويشرتط يف الشّ خص
الطبيعي ّ
ّ
ومسيو الجمع ّيات م ّمن يضطلعون مبسؤول ّيات ضمن الهياكل املركزيّة
مؤسسو
يكون ّ
ّ
لألحزاب السياس ّية" .وعموما ،يخضع تكوين الجمع ّيات وفق الفصل العارش من املرسوم
للسلطة التنفيذيّة فيه دور كبري يف
 88إىل نظام التّرصيح وهو ال ّنظام الذي ال يكون ّ
املوافقة عىل تكوين الجمعيّة من عدمها .فدور الدولة يقترص عىل تسجيل الجمعيّة
وحفظ اسمها وملفاتها ورعايتها وتقديم ال ّدعم لها .فتكون الجمع ّية بهذا املعنى واقعة
قانون ّية يختارها من يرغبون يف التّنظيم ويح ّددون أهدافها .وقد عوض نظام الترصيح
نظام الرتخيص الذي كان معموال به منذ سنة  1959إىل غاية سنة  2011والذي كان
يشرتط موافقة وزارة الداخليّة التي متنح التّأشرية للجمعيّة لتتمكّن من ال ّنشاط .والعدد
األدىن لتأسيس جمعية هو شخصان.
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ولنئ يعود تأسيس أ ّول مكتبة يف تونس إىل  8مارس  1885يف عهد عيل باي الثالث
مبقتىض أمر تحت مس ّمى املكتبة الفرنسية بتونس ،ثم أصبحت تسمى املكتبة الشعبية،
وأصبحت بعد استقالل البالد عام  1956تحمل اسم املكتبة الوطن ّية ثم أخريا دار الكتب
مختصة يف املكتبات بعد االستقالل تأسست سنة .1965
الوطنية ،فإ ّن أ ّول جمعية
ّ
ومازال عدد هذا الصنف من الجمعيات قليال ،ال يتع ّدى خمس جمعيات ،دون اعتبار
جمعيات أحباء املكتبة والكتاب .15وهو عدد ضعيف ،مقارنة بالعدد الجميل للجمعيات
الناشطة يف تونس الذي بلغ  23676جمعية إىل غاية  10نوفمرب .202016

1965 1

الجمعية التونسية للمترصفني يف األرشيف

الجمعية التونسية للمكتبيني
واملوثقني والخزنة

اسم
ر السنة
الجمعية

المقر

األهداف

•ال ّنهوض مبجاالت التوثيق واملعلومات واألرشيف يف تونس وتشجيع تأسيس
املكتبات مبختلف أنواعها وتوفري الظروف املناسبة لها للقيام بنشاطها وتحسني
كفاءة العاملني بها ودعم تكوينهم.
•املساهمة يف وضع الترشيعات للنهوض باملكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات
واألرشيف وتطويرها
•تنظيم امللتقيات وإنجاز البحوث والدراسات يف مجال التوثيق واملعلومات
واألرشيف واإلرشاف عىل مجلة الجمعية
وربط عالقات التعاون بني الجمعية ومثيالتها يف الخارج.
والخاص
الصلة بني املترصفني يف الوثائق واألرشيف بالقطاعني العمومي
ّ
•ربط ّ
للنهوض باملهنة واملهنيني من خالل برامج تكوينية وتأطريية،
تونس •تبادل الخربات والتعاون مع املؤسسات والهياكل الحكومية وغري الحكومية
الراعية لقطاع الترصف يف الوثائق واألرشيف وتقديم مقرتحات للتطوير
وملواكبة مستجدات املهنة،
•إقامة التظاهرات وعقد االجتامعات وامللتقيات وورشات العمل وجميع
األنشطة التحسيسية والتثقيفية والرتفيهية لفائدة مهنيي إدارة الوثائق
واألرشيف،
•تثمني املهنة واملشاركة يف الشأن العام :من خالل:
•جمع شمل سلك املترصفني يف الوثائق واألرشيف عىل اختالف مواقع عملهم
الخاص من أجل ال ّنهوض مبكانتهم وترسيخ
سواء يف القطاع العمومي أو القطاع
ّ
دورهم يف التّنمية والحفاظ عىل الذّاكرة الوطنيّة.
•متثيل سلك املترصفني يف الوثائق واألرشيف يف الهيئات واللّجان واملجالس ذات
العالقة والتّعريف بالحقوق واملصالح املاديّة واملعنويّة لهم.

 15يفوق عددها  34جمعية موزّعة عىل كامل تراب الجمهورية.
 16حسب أحدث إحصائيات نرشها ،مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات ،التابع لرئاسة
الحكومة ،عىل موقعه االلكرتوين.
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اسم
ر السنة
الجمعية

المقر

رصفني يف الوثائق واألرشيف وتطوير
•رفع املستوى املهني والعلمي لسلك املت ّ
مؤهالتهم عرب التّأطري والتّكوين والتّدريب والتّنشيط ودعم البحث العلمي يف
مجال االختصاص.
الصلة مع األشخاص
• تبادل الخربات عرب التّعاون اإلقليمي والدّويل وربط ّ
واملؤسسات والجمعيّات التّي لها نشاط مهني مرتبط بالتّرصف يف الوثائق
ّ
واألرشيف.
• اإلحاطة باملهنيّني الشبّان ومساعدتهم عىل االندماج يف الحياة املهنيّة.
حق الحصول عىل املعلومات والعمل عىل االلتزام مبيثاق
• الدّفاع عىل ّ
أخالق ّيات املهنة األرشيف ّية
مؤسسات الدّولة يف مجال التّرصف يف
• العمل عىل التّقييم الدوري لدور ّ
السياسة
الوثائق واألرشيف وتقديم املقرتحات للجهات املعنيّة لتطوير ّ
األرشيفيّة.
•العمل عىل نرش التقارير واملعلومات وطبع املنشورات واستطالع رأي املهن ّيني
والخرباء يف املجال.

2007 3

الجامعة الوطنية لجمعيات
أحباء املكتبة والكتاب

2013 4

املتخصصة
فيدرالية املكتبات الجامعية ومراكز التوثيق واملعلومات
ّ

2005 2
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األهداف

•التحسيس بأهمية الكتاب واملطالعة والرسالة التثقيفية للمكتبة
•التنسيق بني جمعيات أحباء املكتبة والكتاب من أجل تطوير أنشطتها
•املساهمة يف األنشطة الثقافية الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بالكتاب
واملكتبات واملطالعة
تونس •التعاون مع الهياكل واملؤسسات ذات األهداف املتشابهة للقيام مبختلف
األنشطة والتظاهرات الثقافية التي تتعلق بالكتاب واملكتبات
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•تطوير دور املكتبات كفضاء للثقافة واالتصال والبحث العلمي ولتقديم خدمات
معلومات ومنتوجات توثيقية وإلكرتونية جيدة وإتاحة الدروس املعتمدة
 MOOCSعرب الشبكات لدعم عملية التعليم والتعلم الذايت
•املساهمة يف إصدار نصوص قانونية وترتيبية لتثمني سلوكيات املطالعة والقراءة
النقدية يف الرتبية والتعليم لرقي البالد ومناعتها وذلك عرب :إنشاء لجنة عليا
للمكتبات والتوثيق واملعلومات يف صلب املجلس األعىل لألرشيف تحت إرشاف
رئاسة الحكومة وتوسيع مهامه ليصبح املجلس العايل للوثائق واملعلومات يقوم
بصياغة اسرتاتيجية للنهوض مبنظومة الوثائق واملعلومات العلمية والتقنية.
•االهتامم باإلطار البرشي للمكتبات الجامعية رفع أداء املكتبات الجهوية
والجامعية واملتخصصة ومرافق الوثائق واملعلومات وقطاعيا إحداث إدارة عامة
للمكتبات الجامعية والتوثيق العلمي والتقني صلب وزارة التعليم العايل تتوىل
مهام اإلرشاف عىل املكتبات الجامعية والتنسيق بينها.
•إنشاء مكتبة مركزية يف كل جامعة بناء عىل النص القانوين املنظم للتعليم العايل
(األمر املؤرخ يف  04أوت  )2008تتوىل اإلرشاف عىل مكتبات املؤسسات الجامعية
واألقسام والتنسيق يف عمليات االقتناءات واملوارد الرقمية ومختلف الخدمات
الفنية .ويكون مدير املكتبة الجامعية عضوا قارا يف مجلس الجامعات ملناقشة
مختلف املسائل املتعلقة بالتعليم العايل والبحث العلمي ويسعى إىل مشاركة
مديري املكتبات الجامعية يف املجالس العلمية .وطالبت الفيدرالية أيضا.

2017 5

جمعيّة املكتبات املدرسيّة ومصادر التعلّم

اسم
ر السنة
الجمعية

المقر

األهداف

مفتوح ألمناء املكتبات املدرسية واملوظفني الرتبويني واآلباء والتالميذ يف املؤسسات
التعليمية التونسية
تعتزم الجمعية املشاركة يف تطوير املكتبات املدرسية ومراكز مصادر التعلم عن
طريق:
زيادة الوعي بدور املكتبات املدرسية ومصادر التعلم التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم والجهات التعليمية والتعليمية عىل مختلف املستويات االبتدائية
والكليات واملدارس الثانوية؛
رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة وتشغيل هذه املكتبات ومراكز مصادر التعلم
من قبل متخصص يف املعلومات واملكتبات والتوثيق
املشاركة يف تنمية الثقافة ومحو األمية واملعلومات عىل مختلف مستويات التعليم

يُقصد باملنظّامت غري الحكوميّة ...الجمعيّات والتج ّمعات واملنظّامت التي ال ترمي
إىل ال ّربح املادي ،مهام يكُن شكلُها أو صبغتها أو األهداف التي تك ّونت من أجلها ،والتي
إقليمي.
عاملي أو
ينتمي ُم ّ
ّ
سيوها وأعضاؤها إىل أكرث من دولة ،وتُ ارس نشاطها عىل صعيد ّ
الدبلومايس
الخاصة بالتّمثيل
وال تستجيب هذه املنظّامت إىل املقاييس ّ
والصفة ّ
والشوط ّ
ّ
يل أو بصفة املنظّامت الدوليّة الحكوميّة ،حسبام ت ّم تعريفها باالتفاقيّات الثّنائية
والقنص ّ
أو متع ّددة األطراف 17التي تلتزم بها الدولة التونس ّية ،مثل غريها من الدول األخرى.
ويراعى يف املوافقة عند تركيز املنظّمة ومنحها التّسهيالت واالمتيازات واإلعفاءات ،ما
تتمتّع به من صفة املالحظ لدى منظّمة األمم املتّحدة أو منظّامت إقليم ّية".

يتعي عليها ،إىل جانب ال ُبعد الدو ّيل الذي يجب أن يتوفّر فيها ،أن تقوم بأداء
كام ّ
تنص عليه املادة األوىل من اتفاقيّة سرتاسبورغ
عملها يف دولتني عىل ّ
األقل ،حسب ما ّ

الدويل املنبثقة عن الجمع ّية العا ّمة لألمم املتّحدة وضع مرشوع لقانون املعاهدات الدول ّية
 17تولّت لجنة القانون ّ
عام ،1969يف إطار معاهدة فيينا حول قانون املعاهدات وتس ّمى بـ "اتفاقيّة فيينا للمعاهدات" ودخلت هذه
األسايس والقاعدة العا ّمة فيام يتعلّق باملعاهدات بني
االتفاقيّة حيّز ال ّنفاذ عام  .1980وهي تعترب اليوم املرجع
ّ
الدول املختلفة من حيث أطرافها ومن موضوعاتها ومن حيث اإلجراءات املتّبعة بشأنها .لكن هذه املعاهدة
اكتفت بتدوين قانون املعاهدات املربمة بني الدول فقط ولذلك وقع الحقاً إبرام معاهدتان الحقتني مك ّملتني
للمعاهدة األوىل ،وهام معاهدة فيينا حول تعاقب الدول يف املعاهدات عام  .1978ومعاهدة فيينا حول
املعاهدات املربمة بني الدول واملنظّامت الدوليّة وبني املنظّامت الدوليّة فيام بينها عام .1986
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(فرنسا) سنة  ،1986وثالث دول حسب تعريف االتحاد الدو ّيل للجمعيّات .ويبقى
العمل خارج حدود دولة واحدة أساس ّيا مع اشرتاط أن يكون لديها عدد من املنخرطني
املبارشين من جنسيات مختلفة.
مؤسسة مبوجب
ويخضع تأسيس فرع الجمعية األجنب ّية التي تنتمي إىل جمع ّية ّ
قانون دولة أخرى يف تونس إىل مقتضيات أحكام الفصول من  20إىل  23من املرسوم
18
عدد  88لسنة .2011
وقد مثّل هذا املرسوم انتقاال نوعيا مقارنة بالقانون عدد  154لسنة  1959املؤرخ
يف  7نوفمرب  1959املتعلّق بالجمعيّات باعتباره جاء متامشيا مع املواثيق واملعاهدات
للسلطة التنفيذيّة عىل حريّة تكوين الجمع ّيات.
الدول ّية وقاطعا مع املراقبة املس ّبقة ّ
 18الباب الثالث – الجمعيات األجنبيّة-الفصل  :20الجمعية األجنبية فرع جمعية مؤسسة مبوجب قانون دولة أخرى.
يتأسس فرع الجمعية األجنبية يف تونس وفق أحكام هذا املرسوم- .الفصل  :21أ ّوال – يرسل ممثل الجمعية
األجنبية إىل الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يتضمن )1 :إسم الجمعية)2 .
الرئييس لفرع الجمع ّية يف تونس )3 .بيانا للنشاطات التي يسعى فرع الجمعية إىل مامرستها يف
عنوان املق ّر
ّ
مسيي فرع الجمعيّة األجنبيّة التونسيني أو األجانب املقيمني يف تونس  )5.نسخة
تونس )4 .أسامء وعناوين ّ
املسيين األجانب  )6.نظريين
سفر
جواز
من
أو
إقامة
شهادة
من
ونسخة
التونسيني
املسيين
ّ
من بطاقة تعريف ّ
املؤسسني أو من ميثلهم )7 .وثيقة رسميّة تثبت أن الجمعيّة األجنبيّة األ ّم
من ال ّنظام
األسايس ممضيني من طرف ّ
ّ
مك ّونة قانونا يف بلدها .ثانيا – يشرتط يف املعلومات والوثائق املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذا الفصل
أن تكون مرتجمة إىل اللغة العربيّة بواسطة مرتجم رسمي .ثالثاً – يتثبّت عدل منفّذ عند إرسال املكتوب من أنّه
يتض ّمن البيانات املنصوص عليها أعاله ويح ّرر محرضا يف نظريين يسلّمهام ملمثل الجمعية .الفصل  :22أ ّوال – ميكن
األسايس للجمعيّة األجنبيّة ومقتضيات الفصلني  3و 4من
للكاتب العام للحكومة ،عند التّعارض الواضح بني ال ّنظام
ّ
هذا املرسوم ،أن يتّخذ مق ّررا معلال يف رفض تسجيل الجمع ّية األجنب ّية وذلك يف غضون ثالثني ( )30يوما من تاريخ
ملؤسيس فرع الجمعية األجنبيّة بتونس الطّعن يف رشعيّة
تسلّم املكتوب املشار إليه يف الفقرة األوىل من الفصل ّ .21
السلطة طبقا ألحكام القانون عدد  40لسنة
تجاوز
مق ّرر رفض التّسجيل حسب اإلجراءات املعمول بها يف مادّة
ّ
 1972املؤرخ يف  1جوان  1972املتعلّق باملحكمة اإلدارية .ثانيا – عند تسلّم اإلعالم بالبلوغ أو عند اإلعالم بقرار
يتول من ميثّل فرع الجمع ّية األجنب ّية يف أجل ال يتجاوز
املحكمة اإلداريّة النها ّيئ والقايض بإلغاء مق ّرر ال ّرفضّ ،
ينص عىل اسم الجمعيّة وموضوعها وهدفها
سبعة ( )7أيّام إيداع إعالن باملطبعة الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة ّ
ومق ّرها مرفقا بنظري من املحرض املذكور بالفقرة الثالثة من الفصل  21أو بالقرار املذكور أعاله .تنرش املطبعة
الرسمي وجوبا يف أجل أقصاه خمسة عرش ( )15يوما انطالقا من
الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة اإلعالن يف ال ّرائد
ّ
يتول من ميثّل الجمع ّية األجنب ّية يف أجل ال يتجاوز
يوم إيداعه .الفصل  :23أ ّوال – عند تسلّم بطاقة اإلعالم بالبلوغ ّ
ينص عىل اسم الجمعيّة وموضوعها وهدفها
سبعة ( )7أياّم إيداع إعالن باملطبعة الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة ّ
ومق ّرها مرفقا بنظري من الح ّجة الرسم ّية املذكورة أعاله .وتنرش املطبعة الرسم ّية للجمهوريّة التونس ّية اإلعالن
الرسمي يف أجل خمسة عرش ( )15يوما انطالقا من يوم إيداعه.
وجوبا يف ال ّرائد
ّ
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ويبلغ عدد الجمعيات األجنبية الناشطة يف تونس  200جمعية إىل حدود  10نوفمرب
 ،2020منها  155جمعية مقرها يف والية تونس ،و 14جمعية يف والية أريانة فيام تتوزع
بقية الجمعيات األجنبية عىل واليات أخرى.
3.الجمعيات واالتحادات اإلقليمية والدولية املهنية يف مجال املكتبات واملعلومات
ت ُع ّد الجمع ّيات واالتحادات املهن ّية ،سواء كانت هذه االتحادات دولية أو إقليمية
واملعب عن أفكارهم
أو وطنية ،املتح ّدث باسم العاملني يف مجال املكتبات واملعلومات
ّ
املؤسسات الحكوم ّية الرسم ّية املهت ّمة باملجال
وطموحاتهم .وتسعى الستكامل دور ّ
والتي ال تستطيع مبفردها إنجاز كافة تطلّعات املنتمني للمهنة .وتعمل هذه الجمعيّات
واالتحادات عىل توحيد ال ّنظم واقرتاح املعايري لتطوير خدمات املكتبات ومراكز
املعلومات واألرشيف ودعم موقعها يف مجتمع املعرفة.
اإلقليمي العر ّيب:
 .1 .3عىل املستوى
ّ

املتخصصة يف علوم املعلومات واملكتبات يف
تعمل الجمع ّيات واالتحادات املهن ّية
ّ
البلدان العربيّة عىل تحقيق جملة من األهداف من بينها ،تعزيز عالقات التعاون بني
الجمعيات واملؤسسات املكتب ّية يف الوطن العريب ،والعناية بالرتاث العر ّيب (املكتوب،
كل مكان والتعريف به ،واملساعدة عىل االرتقاء باملهنة
البرصي) املوزّع يف ّ
السمعي،
ّ
ّ
وال ّرفع من منزلتها ،وإعداد وتشجيع البحوث العلم ّية والدراسات يف مجال املكتبات
املتخصصة.
واملعلومات وعقد الندوات واملؤمترات والحلقات الدراسيّة
ّ

كل سنة تنظيم "اليوم العريب
وتتول املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ّ
ّ
للمكتبات" يف اليوم العارش من شهر مارس ،إدراكا منها بأ ّن هذا اليوم ميثّل فرصة للتوعية
بأهم ّية الكتاب واملكتبة يف حفظ الذاكرة والهوية الثقافية ،ودعوة املجتمعات العربية
ومؤسسات املجتمع املدين واملنظامت والجمعيات ووسائل اإلعالم لرفع التح ّديات
ّ
بالتشجع عىل القراءة ،ومزيد االهتامم باملكتبات املدرسية ومكتبات الجامعات واملكتبات
العمومية من أجل التنمية البرشية عرب الكتب واملكتبات.
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كام تحتفل املنظمة "باليوم العريب للمكتبات املدرسيّة" الذي يصادف اليوم األ ّول
املتخصصة
كل عام مبشاركة عدد من النخب
من األسبوع الثالث من شهر أكتوبر من ّ
ّ
والهيئات املعنيّة بالشأن الرتبوي من جمعيّات ومراكز بحث وأكادمييني ميدانيني.
 .1.1.3املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو)

متخصصة ،مق ّرها تونس ،تعمل يف نطاق جامعة الدول العرب ّية،
هي منظّمة
ّ
تعنى أساسا بتطوير األنشطة املتعلّقة مبجاالت الرتبية والثقافة والعلوم عىل مستوى
الوطن العريب وتنسيقها .وقد أنشئت مبوجب املادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقاف ّية
العربيّة وت ّم اإلعالن رسميّا عن قيامها بالقاهرة يوم  25يوليو .1970

وتتمثّل الغاية األوىل من إنشاء املنظّمة ،كام وردت يف املادة األوىل من دستورها،
هي "التّمكني للوحدة الفكريّة بني أجزاء الوطن العر ّيب عن طريق الرتبية والثقافة
والعلوم ،ورفع املستوى الثقا ّيف يف البلدان العربية حتى تقوم بواجبها يف متابعة الحضارة
العامل ّية واملشاركة اإليجاب ّية فيها" .ويف هذا اإلطار ،تنهض املنظّمة بجملة من املها ّم،
من أبرزها :العمل عىل رفع مستوى املوارد البرشيّة يف البالد العرب ّية ،وال ّنهوض بأسباب
والبيئي واالتصا ّيل فيها ،وتنمية اللغة العرب ّية والثقافة
والعلمي
الرتبوي والثقا ّيف
التطوير
ّ
ّ
ّ
العرب ّية اإلسالم ّية داخل الوطن العر ّيب وخارجه ،وم ّد جسور الحوار والتعاون بني الثقافة
العرب ّية والثقافات األخرى يف العامل.
كل ما يتعلّق بالرتبية والثقافة
وتقوم املنظّمة بدور بيت الخربة يف الوطن العريب يف ّ
والعلوم واالتصال ،وتقرتح التص ّورات املستقبل ّية لتطوير هذه املجاالت ،وتع ّد الدراسات
الالّزمة لذلك وتقدم املشورة واملساعدة للدول األعضاء من أجل تحقيق هذا التّطوير.
كام تنهض مبها ّم مركز للمعلومات يف البلدان العربية يف مجاالت اختصاصها ،وذلك مبا
توفره للدول والباحثني من إحصاءات وبيانات عن طريق "بنك فارايب" للمعلومات ،وما
تنرشه دوريّا من كتب وأدلّة ببليوغرافية ومن تقارير منتظمة عن تط ّور الرتبية والثقافة
والعلوم يف الدول العربية.
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وتضطلع إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتّصال بالعمل عىل تعزيز استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصال وتسهيل االنتفاع من املعلومات واملعارف واالستفادة من الحاسوب
والتطبيقات الجوالة يف معالجة املعلومات لصالح تنفيذ الربامج ونرشها وتبادلها مع
اإلخصائيني والخرباء بالجامعات ومراكز ومرافق املعلومات يف البلدان العربية .وكذلك
ّ
تطوير املكتبات ودور املخطوطات واالهتامم بالطّباعة وال ّنرش والتوزيع .وتهت ّم األلكسو
كذلك داخل املنظمة الدول ّية للتّقييس (مدت )ISO :بعدد من املجاالت ،منها :التوثيق،
ونقل اللّغات املكتوبة ،واملكانز ،وعرض املطبوعات وتقدميها.
خاصة بالتّوثيق واملعلومات
ومنذ سنة  ،1998بادرت األلكسو بوضع اسرتاتيج ّية ّ
اتيجي ها ّم تستقطب املنظّمة من خالله كافّة
وخطط العمل املستقب ّ
يل كإطار اسرت ّ
الجهود العرب ّية للدفع بقطاع املعلومات والتّوثيق نحو الشمول ّية والتّكامل .واعتمدت
االسرتاتيج ّية ثالث خطط عمل مرحل ّية (.)2016-2011/2010-2005/2004-1997
وركّزت يف مجملها عىل األطر العا ّمة ومرافق املعلومات والخدمات يف منهجية
لكل ما يه ّم االرتقاء بخدمات املعلومات لتواكب
مرنة تتو ّخى مبدأ املراجعة املتواصلة ّ
الساحتني العربيّة والدوليّة .وقد تولّت املنظمة إنجاز مرشوع تعريب
املستج ّدات عىل ّ
العرشي ،الطبعة الواحدة والعرشون يف نسختيه الورقية واإللكرتونية،
نظام تصنيف ديوي
ّ
وهو يُع ّد إحدى األدوات وال ّركائز الها ّمة للمص ّنف العر ّيب وأكرثها انتشارا واستخداما يف
املكتبات عىل امتداد الوطن العر ّيب .كام قامت بتعريب "مكنز اليونسكو يف ميادين
الرتبية والثقافة والعلوم" ليكون األداة األساسيّة يف أعامل التكشيف واالسرتجاع اآل ّيل
للمعلومات ،وطباعة "قامئة رؤوس املوضوعات العربية املو ّحة" ،إىل جانب مشاريع
أخرى ها ّمة.

ويف البيان الذي تنرشه املنظّمة يوم  10مارس من كل سنة مبناسبة اليوم العريب
للمكتبات ،تُذكّر مبرشوعاتها العلم ّية والثقاف ّية التي تُسهم بها يف إثراء املكتبات العرب ّية
األسايس بالوطن
والعامل ّية من ذلك إنجازها الكتاب املرجع يف ال ّرياضيات ملرحلة التعليم
ّ
العر ّيب والكتاب املرجع يف جغرافية الوطن العر ّيب بدون حدود والكتاب املرجع يف تاريخ
المجلة العربية للمعلومات
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األ ّمة العربيّة (صدر تباعا يف ستة أجراء) وموسوعة أعالم العلامء واألدباء العرب واملسلمني،
وفيها توث ّق للحياة الفكريّة يف البلدان العربية واإلسالمية ومنجزات رجالها املتم ّيزين عرب
العصور ،وما كتبوه وأضافو ُه إىل الثقافة اإلنسانية من إسهامات مق ّدرة وفاعلة.
وتبذل األلكسو جهودا كبرية من أجل استثامر تكنولوجيا املعلومات واالت ّصال
كل إصداراتها وكتبها وموسوعاتها وأرشيفها ليكون يف متناول الدول
وتوظيفها يف رقمنة ّ
ظل جائحة كورونا التي قيّدت حركة املواطنني وألزمتهم بالبقاء يف
خاصة يف ّ
العربية ّ
خاصة بعد
بيوتهم وساعدت عىل والدة طرق ُمبتكرة لإلنتاج واإلبداع ّ
والتويج الثقايف ّ
املؤسسات الثقاف ّية وركونها لل ّراحة القرسيّة وما خلّفته من تأثري عىل أهل الفكر
غلق ّ
والعاملني يف أغلب املهن.
وقد أثبتت الجائحة أ ّن العامل دخل مرحلة مل تكن ُمتوقّعة ،تتطلّب مجابهتها وضع
آليات عمل وبرامج ومشاريع استثنائيّة ،تأخذ يف االعتبار هشاشة بعض القطاعات
الحيويّة واحتياجاتها املل ّحة ،ومنها قطاع املكتبات واملعلومات ،والحاجة إىل ترسيع
قمي وإحكام استغالل الذكاء االصطناعي وتوسيع تقاسم املحتوى
إنجاز التح ّول ال ّر ّ
واملنصات اإللكرتونية والعمل عن
املعلومايت عرب األنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي
ّ
املؤسسات واملرافق والفعاليات الثقافيّة
بعد لتوفري الح ّد األدىن من استدامة أنشطة ّ
بكل أصنافها والعاملني فيها وشغل أوقات الفراغ بأنشطة هادفة.
ّ
اإلقليمي العر ّيب للمجلس الدو ّيل لألرشيف (عربيكا) واالتحاد
ويرتبط الفرع
ّ
العر ّيب للمكتبات واملعلومات (اعلم) وال ّنادي العر ّيب للمعلومات وغريهم من الجمعيات
بعالقات تعاون مع منظمة األلكسو عن طريق الحصول عىل دعم لتنفيذ بعض األنشطة
والفعاليات املشرتكة.
 .2.1.3املنظّامت والجمعيات املهنية يف مجال املكتبات واملعلومات يف البلدان العربية
تُ ثّل هذه الهياكل حلقة الوصل أو الوسيط بني مدارس املكتبات واملعلومات وسوق
العمل .ونورد من بينها الفرع اإلقليمي العريب للمجلس الدويل لألرشيف (عربيكا)
واالتحاد العريب للمكتبات واملعلومات (اعلم) وال ّنادي العر ّيب للمعلومات.
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السنة

1

1972

الفرع اإلقليمي العريب للمجلس الدويل لألرشيف (عربيكا)

الجزائر

•إقامة العالقات وتعزيزها واملحافظة عىل استمرارها بني العاملني يف األرشيف يف
جميع بلدان املنطقة ،وبني جميع املؤسسات واملنظّامت املهنيّة التي لها عالقة
برعاية وتنظيم وإدارة األرشيف.
•دعم جميع التّدابري املتّخذة لصيانة وحامية الرتاث األرشيفي للمنطقة ،والدفاع
أي نوع من املخاطر وتحقيق االزدهار يف جميع ال ّنواحي والوجوه
عنه ض ّد ّ
املتعلّقة بإدارة وصيانة هذا الرتاث األرشيفي.
•تسهيل االستفادة من املواد األرشيف ّية يف املنطقة عن طريق التّعريف بها بشكل
كل ما يس ّهل استعاملها واالستفادة منها.
أوسع ،وتشجيع ّ
األرشيفي يف املنطقة.
بالحقل
ة
الخاص
ات
ي
الفعال
وتنسيق
•تشجيع وتنظيم
ّ
ّ
ّ
املهني للعاملني يف األرشيف يف املنطقة،
•ضامن التدريب
ّ
•التعاون مع املنظامت واملؤسسات األخرى التي لها عالقة بتوثيق الخربة اإلنسانية
واالستفادة منها.
•القيام بإنجاز أهداف ومساعي املجلس الدويل لألرشيف.

2

1986

االتحاد العريب للمكتبات واملعلومات (اعلم)

األردن

اسم
الجمعية أو البلد
المنظمة

•تعزيز عالقات التّعاون بني الجمعيات واملؤسسات املكتب ّية يف الوطن العريب.
كل مكان ،والتّعريف
البرصي ،املوزّع يف ّ
والسمعي
•العناية بالرتاث العر ّيب املكتوب،
ّ
ّ
به.
•املساعدة عىل االرتقاء باملهنة وال ّرفع من منزلتها.
•إعداد وتشجيع البحوث العلم ّية ،وال ّدراسات يف مجال املكتبات واملعلومات ،وعقد
املتخصصة.
الندوات واملؤمترات والحلقات الدراسيّة
ّ
السعي إىل تحسني مستوى التعليم مبؤسسات إعداد وتأهيل املكتبيني وأخصا ّيئ
• ّ
املعلومات.
•العمل عىل توحيد املصطلحات يف مجال املكتبات واملعلومات.
ومؤسسات املعلومات.
السعي الستصدار األنظمة واللّوائح املتعلّقة باملكتبات ّ
• ّ
املتخصصة وإعداد أدوات وركائز العمل األساسيّة.
•املساهمة يف إصدار األدلّة
ّ
وأخصايئ املعلومات يف البلدان العربيّة
•تشجيع قيام الجمعيّات الوطنية للمكتبيني ّ
تؤسس فيها بعد.
التي مل ّ
متخصصة تكون لسان حال االتحاد.
• إصدار دوريّة مهن ّية
ّ
•التّعاون مع املنظّامت العربيّة والدوليّة التي لها عالقة بأهداف االتحاد.

األهداف
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السنة

ر

اسم
الجمعية أو البلد
المنظمة

األهداف
أوال :في مجال نشر الوعي المعرفي والعلمي والتقني:

ثاني ًا :في مجال الحوار مع العالم:

سوريا

1996
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وخاصة يف مجاالت
•دعم نرش الوعي املعريف والعلمي والتقني يف جميع املجاالت
ّ
املعلومات والتوثيق وتكنولوجيا املعلومات.
•تشجيع اإلنتاج الفكري العريب يف مجال املعلومات وتكنولوجيا املعلومات واألبحاث
والدراسات املبنية عىل املعلومات املوثقة.
•نرش الوعي التوثيقي ونرش استخدام تكنولوجيا املعلومات وحث الدول العربية
عىل إنشاء شبكات قطاعية ووطنية وصوالً لبناء شبكة عربية للمعلومات.
•مواجهة مستجدات التطورات العلم ّية يف مجال املعلومات وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مبا يناسب الظروف العربية.
•اإلسهام يف دراسة واقع املعلومات يف البلدان العربية وتقديم االقرتاحات الالزمة
لبناء سياسات وطنية يف مجال املعلومات ودعم التنسيق العريب بني هذه
السياسات.
•يسعى النادي العريب للمعلومات إلقامة عالقات إيجابية مفيدة للعرب مع
املؤسسات املوازية له يف البلدان املتقدمة بهدف االستفادة من خرباتها يف مجاالت
عمل النادي ،ونقل هذه الخربات إىل األفراد واملؤسسات والجهات املنتسبة إىل
النادي.
السعي إىل تعريف العامل بالوضع
•التأكيد عىل حوار وتكامل الحضارات من خالل ّ
الحقيقي للبلدان العربية ،وبالتاريخ والثقافة العربيتني ،وبالقضايا العربية الكربى،
وباملقابل العمل عىل زيادة تعرف البلدان العربية باألوضاع الحقيقية لبلدان العامل
األخرى ثقافياً واقتصادياً وتقنياً وبالقضايا الها ّمة التي تشغل ال ّرأي العام يف هذه
البلدان ،كمدخل للوصول إىل حوار عميق ومتوازن بني الطرفني.
•إبراز دور البلدان العربية يف احتضان أقدم الحضارات املعروفة يف العامل ،وهي
الحضارات التي أسست للتط ّورات الثقاف ّية والفكريّة والعلم ّية واالقتصاديّة
الالّحقة ،يف جميع أنحاء العامل ،وحملت ونرشت رساالت األديان السامويّة املعروفة
يف العامل.
السائدة يف البلدان األجنب ّية،
•العمل عىل إزالة ّ
الصورة النمط ّية عن العرب واملسلمني ّ
من خالل إبراز الوجه الحضاري املتسامح للثقافة العربيّة واإلسالميّة.
•العمل عىل إقامة مرشوعات مشرتكة بني املؤسسات العربيّة واألجنبيّة يف املجاالت
الثقاف ّية والفكريّة والتقن ّية والعلم ّية ،بهدف نقل خربات متقدّمة إىل البلدان العربية،
وإتاحة فرصة أكرب أمام الحوار والتفاعل والتكامل بني املؤسسات العربية واألجنبية.
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السنة

ر

اسم
الجمعية أو البلد
المنظمة

األهداف
ثالث ًا :في مجال العمل العربي:

•اإلسهام يف تعزيز حرية انسياب املعلومات يف البلدان العربية.
•دعم املؤسسات العربية  /من اتحادات ومنظامت وجمعيات مهنية ولجان...
ومجالس  /العاملة يف مجال املعلومات والتوثيق وتكنولوجيا املعلومات واملكتبات
واألرشيف واألبحاث والدراسات ضمن اإلمكانيات املتاحة.
•املشاركة يف العمل عىل جمع الرتاث العريب وحفظه ومتثُّله ونرشه وتعميم اإلفادة
مم يساهم يف بناء جسور التّواصل بني
منه بني الجامهري وإبراز الدّور اإليجايب منه ّ
األجيال ومبا يجعله عنرصا ً من عنارص تكوين الثقافة العربية وتجديدها.
•إبراز الدور الحضاري العريب ومواجهة اإلعالم املعادي للبلدان العربية يف شبكات
املعلومات الدولية وتفعيل استخدام قواعد البيانات العربية للمعلومات يف هذا
االت ّجاه.
•ترسيخ أسس العمل العريب املشرتك وتوطيد عرى التعاون واألخوة العربية من
خالل تنفيذ املرشوعات العلمية املشرتكة يف مجال املعلومات.
•اإلسهام يف تطوير الطاقات البرشية العربية يف مجال املعلومات والتوثيق
وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم واألبحاث والدراسات واملكتبات واألرشيف.
•التعاون والتّنسيق مع املنظامت واالتحادات الدولية واإلقليمية املامثلة.

 .2.3عىل املستوى الدويل
ت ُع ّد االتحادات الدولية يف مجال املكتبات مبثابة اآلليات التي يقع عىل عاتقها وضع
كل مجاالت املكتبات واملعلومات باإلضافة إىل تنظيم األنشطة
املتخصصة يف ّ
املعايري
ّ
أو املشاركة فيها وتعزيز التعاون الدويل للبحوث والتنمية يف كل مجاالت نشاط
املكتبات واملعلومات وإصدار مجموعة من املجالّت والنرشات واألدلة الببليوغرافية.
وكام تعمل عىل تعزيز إتاحة الوصول إيل املحتوى املتعدد اللغات والثقافات من خالل
املكتبة الرقمية العاملية والتي هي مرشوع مشرتك بني اليونسكو ومكتبة الكونجرس
بالواليات املتحدة ،وتشجيع وسائل اإلعالم ومحو األمية املعلوماتية ومبدأ إتاحة الوصول
للمعلومات ،فضالً عن التعاون يف متابعة قرارات القمة العاملية ملجتمع املعلومات.
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 .1.2.3منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو):
متخصصة ،أُنشأت سنة  .1946وتهدف إىل تشجيع التّعاون بني
هي منظّمة دول ّية
ّ

الدول يف ميادين الرتبية والعلوم والثقافة مبا يكفل احرتام العدالة والقانون وحقوق
اإلنسان ،طبقا مليثاق األمم املتحدة والعهدين الدوليني للحقوق املدن ّية والسياس ّية
واالقتصاديّة واالجتامع ّية ،وتبادل املعرفة وزيادة التّفاهم بني الشّ عوب والتشجيع عىل
نرش الثّقافة وتطوير البحث العلمي وإزالة العـقبات والحواجز التي تح ّد من انطالق
الفكر اإلنساين وتقاربه بني الشعوب ودعم اإلعالم والقضاء عىل األم ّية.

التأسييس لليونسكو عىل إمكانيّة إقامة عالقات استشارة مع
نص امليثاق
وقد ّ
ّ
املنظامت الدولية غري الحكومية ،رشيطة املساهمة بفعال ّية يف تحقيق برنامج وأهداف
اليونسكو يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة .وتوجد لذلك ثالث مستويات للتّعاون
مع االتحادات واملنظامت واملجالس املهنية الدولية غري الحكومية ،وهي :عالقة تشاور
تخص املنظّامت من الفئة (أ) ويأيت ضمنها االتحاد الدو ّيل لجمعيّات ومؤسسات
ورشاكة ّ
تخص املنظّامت من الفئة
املكتبات واملجلس الدويل لألرشيف ،وعالقة إعالم وتشاور ّ
تخص املنظّامت من الفئة (ج) والتي تفيد اليونسكو يف بعض
(ب) ،وعالقة إعالم متبادل ّ
املسائل.
وتت ّم استشارة هذه املنظّامت غري الحكومية ،إ ّما بصورة جامع ّية أو فرديّة .ومتارس
االستشارة يف إطار مسائل تدخل يف اختصاص هذه املنظّامت .وتنفرد املنظّامت من
كل مراحل تخطيط وتنفيذ نشاطات اليونسكو التي تدخل ضمن
الفئة (أ) باملشاركة يف ّ
اختصاصها .ولليونسكو نشاطها البارز واملتميز يف مجاالت املكتبات والتوثيق واملعلومات
واإلعالم.
وقد حرصت اليونسكو منذ إنشائها عىل إصدار املطبوعات التي تدعم هذه
املجاالت .وهي تهت ّم بأعامل التّقييس من خالل املشاركة يف أعامل اللّجان الفن ّية
للمنظّمة الدولية للتّقييس (مدت )ISO :التي تتّصل مبجاالت اهتاممها املتن ّوعة ،ومن
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اللجان التي تشارك اليونسكو يف أعاملها :اللجنة الف ّنية  37و 46و 97و 71و .136وتهتم
مبجاالت املصطلحات والتوثيق ،ونظم معالجات املعلومات ،واألثاث ،واملصغرات.19
والقسم املسؤول عن متابعة هذه اللّجان هو الربنامج العام للمعلومات يف اليونسكو.20
ومم تجدر اإلشارة إليه أ ّن بعض املعايري التي تصدرها (مدت )ISO :هي يف األصل
ّ
تنفيذ لتوصيات صادرة عن اليونسكو ،حيث تب ّنت منظمة اليونسكو قضيّة املعايري
املو ّحدة ملختلف أنواع املكتبات ،فقامت بدراسة مسح ّية دول ّية لهذه املعايري يف عرشين
كل القارات .وصدرت هذه الدراسة املسحيّة عام  1974يف
دولة من دول العامل متثّل ّ
خاص ُذيِّل بتوصيات مح ّددة لالسرتشاد بها عند إنشاء املعايري املو ّحدة ملختلف
مجلّد ّ
أنواع املكتبات بالدول ال ّنامية.
ويُعترب االتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات لسان حال املكتبات يف العامل.
يتول ع ّدة مها ّم ،منها مستشار من الفئة (أ) لدى منظمة اليونسكو،
ويف هذا اإلطار ،فهو ّ
ومراقب لدى األمم املتحدة واملنظمة الدولية للملكية الفكرية واملنظمة والدولية
للمواصفات واملنظمة العاملية للتجارة ،ومشارك لدى املجلس العلمي لالتحادات
العلمية ،وعضو يف املجلس الدويل لألرشيف واملجلس الدويل للمتاحف واملجلس
الدويل للمعامل واملواقع واللجنة الدولية للدرع األزرق الذي يهدف إىل تجميع وتوزيع
املعلومات والتعاون يف العمل يف حالة تعرض امللكية الثقافية للخطر ،ومستشار الجمعية
الدول ّية لل ّنارشين.
توصلت مكتبة الكونجرس ومنظمة اليونسكو يف  17أكتوبر  2007إىل توقيع
وقد ّ
مذكرة تفاهم بشأن تطوير املكتبة الرقمية العاملية .وت ّم تجديد هذه املذكرة يف 20
مم سمح لهام مبعيّة املؤسسات األخرى املتعاونة معهام والكائنة يف مثاين
أفريل ّ ،2009
عرشة دولة من الدول األعضاء مبنظمة اليونسكو بإطالق نسخة عا ّمة من املكتبة الرقمية
العاملية ( )www.wdl.orgمبقر منظمة اليونسكو يف  21أفريل .2009
19 ISO Directory of information 1985.P.75.
)20 Division of the General information Program (PGI
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 .2.2.3املن ّظمة الدول ّية لل ّتقييس (مدت)  :ISOهي منظّمـة دوليـّة تتناول
تأسست سنة  .1946وقد جاء نشاطها
الكثيـر من جوانب الحياة الفكرية والثقافيةّ .
الشء عن تاريخ تأسيسها ،حيث بدأت
يف مجال املكتبات واملعلومات متأ ّخرا ً بعض ّ
الخاصـة بالتوثيق
يف إصدار معايريها يف مجال املكتبات عن طريق لجنتها الفنية ()46
ّ
منذ سنة  .1953وكان هـذا املعيـار يحمل عنوان" :املد ّونة الدوليّة ملخترصات عناوين
ال ّدوريات" .21كام أصدرت سنة  1954ثاين معايريها عن تقديـم وإخـراج ال ّدوريات.22
وكان هاجس املنظّمة الدولية للتّقييس توفري املعايري والحرص عىل عدم تكرارها
مع ما صدر من معايري أخرى ،أي وجوب التخطيط قبل إصدار معايري جديدة ،تج ّنبا
لالزدواجية من ناحية ،واالقتصاد يف املوارد من ناحية أخرى أل ّن عملية إصدار املعايري
عملية مكلفة وتحتاج إىل كثري من الوقت والجهد والخربة حتى تصدر بشكل مناسب.
ومي ّر املعيار بع ّدة مراحل ،ميكن اختصارها يف:23
•املرحلة األوىل :إدراج املا ّدة املقرتحة ضمن برنامج عمل اللجنة الفن ّية املتّصلة به.
•املرحلة الثانية :تسجيل االقرتاح املبديئ (املسو ّدة) لدى الكتابة املركزيّة للمنظّمة.
•املرحلة الثالثة :تقوم الكتابة املركزيّة بتسجيل االقرتاح املبد ّيئ كمعيار دو ّيل.
•املرحلة الرابعة :تت ّم املوافقة عىل مسو ّدة املعيار الدو ّيل من قبل األعضاء بحيث
تقل نسبة املوافقة عن .٪ 75
ال ّ
•املرحلة الخامسة :ت ُرجع مسو ّدة املعيار الدو ّيل م ّرة أخرى املركزية لرفعها إىل
املجلس.
الدولـي كمعيـار دو ّيل من
•املرحلة السادسة :يُقبل املعيار أو مسو ّدة املعيار
ّ
قبل املجلس.
•املرحلة السابعة :نرش املعيار الدويل.24
21 International code for the abreviations of titles of periodicals
22 International Organization for Standardization : “Layout of Periodicals, Front cover", ISO recommendation, 1955.

نص لصباح محمد كل ّو ،منشور عىل العنوان اإللكرتوين:
" 23املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية وأهمية استخدامها"ّ ،
 ،/https://es-la.facebook.com /notes/drjassim-mohammed-jirjeesت ّم االطّالع عليه يوم  2أفريل .2020
24 ISO. “ Directives for the technical work of ISO". Geneva. ISO. p. 3.
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وتجـدر اإلشـارة إىل أ ّن إصدار معايري جديدة يت ّم عن طريق املراسلة وال تعقد
االجتامعات أو اللقاءات إالّ إذا كان هناك ما ي ّربرها .ويرجع السبب يف ذلك إىل كرثة
السنة .25أ ّما بشأن مراجعة املعايري فالواقع أ ّن
عدد الوثائق التي يت ّم تداولها خالل ّ
أغلب املعايري تحتاج إىل مراجعة دوريّة مستم ّرة بسبب حاجاتها إىل التقييم الفني
ولكل هذه
املستمر وظهور طرق ومواد جديدة وبروز متطلّبات نوعيّة وأمنيّة جديدةّ .
العوامل يتقادم املعيار ويصبح يف حاجة إىل مراجعة .وكقاعدة عا ّمة ،فإ ّن جميع املعايري
كل خمس سنوات .26ويف بعض األحيان يُفضّ ل
الصادرة عن ( )ISOينبغي أن تُراجع ّ
ّ
الصادرة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا،
إجراء املراجعة قبل ذلك،
وخاصة للمعايري ّ
ّ
التغيات املتواصلة التي تطرأ يف هذه املجاالت .ومن جانب آخر ،فإ ّن املراجعة
بسبب ّ
قد تكون بطيئة بعض اليشء يف مجاالت أخرى كاملعارف العا ّمة والعلوم االجتامع ّية،
إذ قد تصل م ّدة املراجعة فيها إىل عرش سنوات طاملا مل يظهر جديد يتطلّب إجراء
املراجعة والتعديل .وتتمثّل نتيجة املراجعة للمعايري يف ثالث نتائج هي :التّأكيد عىل
صالحيته أو مراجعته أو سحبه .27وقد بدأ استخدام كلمة (معايري  )Standardsيف
وخاصة بعد
مجـال املكتبـات واملعلومـات منذ سنة  1894وزاد خالل القرن العرشين،
ّ
املتخصصة يف مجال املكتبات واملعلومات ،مثل :االتحاد الدويل
إنشاء الجمعيات املهنية
ّ
لجمعيات ومعاهد املكتبات (ادجم).
 .3.2.3االتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات (:)IFLA
يُعترب واحدا من رشكاء اليونسكو االسرتاتيجيني .وهو أه ّم منظّمة غري حكومية دوليّة
مستقلّة تُ ثّل مصالح املكتبات ومرافق املعلومات .وهو صوت املكتبيني واملوثقني .ويض ّم
تأسس االتحاد عام  1927ويوجد مق ّره منذ سنة 1971
أعضاء من  150دولة عرب العاملّ .
باملكتبة الوطن ّية الهولندية .بدأ نشاطه يف شكل مجموعة صغرية من جمعيات املكتبات
25 How an international standard is developed, in: ISO annual review : p. 50.

السابق.
" 26املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية وأهمية استخدامها" ،املرجع ّ
 27نفس املرجع..
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الوطنية والجامعية غايتها االرتقاء بوضع املكتبات وتسهيل التّواصل بينها وتبادل األفكار
وتوسعت مجاالت
والتّجارب ّ
وخاصة يف امليدان الببليوغرايف .ث ّم تط ّور االتّحاد وت ّعزز دوره ّ
تد ّخله لتشمل إنجاز ال ّدراسات والبحوث يف امليادين املتعلّقة بعلوم املكتبات ومرافق
املختصة والتّعاون مع
املعلومات وتكوين العاملني يف االختصاص وتنظيم االجتامعات
ّ
املنظّامت الدوليّة املامثلة ووضع املعايري واإلرشادات وأدلّة املامرسات املثىل املرتبطة
مبهن املكتبات.
إداري
يتك ّون الهيكل التنظيمي لالفال من :الجمعية العا ّمة :وهي أعىل هيكل
ّ
يحق لهم التصويت .وتنعقد عادة م ّرة سنويّا خالل
لالت ّحاد ،تض ّم ممثّيل األعضاء الذين ّ
املؤمتر .وتنتخب الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
كام تدرس القرارات العا ّمة واملهنيّة وتصادق عليها .أ ّما مجلس اإلدارة :فهو
املسؤول عن تسيري االتحاد وإدارته حسب التوجيهات املصادق عليها من الجمع ّية
العا ّمة .ويتألّف من رئيس ،ورئيس منتخب وعرشة أعضاء منتخبني مبارشة مل ّدة سنتني،
وتسعة أعضاء منتخبني بصفة غري مبارشة من قبل لجنة املهنيني (مجموعات املهنيني
األقل م ّرتني
والفروع واألقسام) ،وثالثة أعضاء ميكن ض ّمهم .ويجتمع مجلس اإلدارة عىل ّ
السنوي لالتّحاد .وتكون اللّجنة التنفيذيّة :مسؤولة عىل
السنة ،إحداهام خالل املؤمتر
ّ
يف ّ
تنفيذ ما يعهده إليها مجلس اإلدارة وترشف عىل إدارة اإلفال خالل الفرتات الفاصلة بني
اجتامعات مجلس اإلدارة .وتتك ّون من رئيس ورئيس منتخب وأمني مال ورئيس اللّجنة
كل سنتني من قبل مجلس اإلدارة
املهنيّة وعضوين من مجلس اإلدارة ،وهم منتخبون ّ
من بني أعضائه املنتخبني باإلضافة إىل األمني العام لإلفال.
وتقوم اللّجنة املهن ّية بتنسيق العمل بني مختلف مجموعات اإلفال املسؤولة عىل
السياسة والربامج .وتتألف هذه اللّجنة من رئيس منتخب ،وممثّل
األنشطة املهن ّية وعىل ّ
لألقسام الثامنية وثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة .ويوجد كذلك األمني العام واألعضاء
بكل من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية ،وإدارة
الرشف ّيون واملكاتب اإلقليميةّ :
شبكة اإلفال :التي أطلقت عام  .1993وبنا ًء عىل قرار من اإلفال عام  ،2015وقّعت مكتبة
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قطر الوطنيّة ومنظّمة اليونسكو اتفاقية للتّعاون املشرتك يف تنفيذ مرشوع منوذجي
يحظى بأهم ّية كربى عىل مستوى العامل ،حول" :دعم مكتبات الرتاث الوثائقي يف الدول
الشق األوسط".
العربية ومنطقة ّ
الوثائقي باملكتبات العربية (املخطوطات
ويرمي املرشوع إىل الحفاظ عىل الرتاث
ّ
والكتب والخرائط ومقاطع الفيديو والسجالّت األرشيف ّية) ،امله ّدد حال ًيا وحاميته من
خطر االندثار.
وكثمرة للتّعاون بني اليونسكو واالفال ،صدرت العديد من البيانات املتعلّقة باملكتبات
العا ّمة 28ومكتبات األطفال واملكتبات املدرسيّة .وت ّم انجاز ال ّدراسات التشخيصيّة ووضع
الخاصة مبختلف أصناف املكتبات وخدمات املعلومات وتأهيل
املعايري واألدلّة املديريّة
ّ
خاص بالوصول الح ّر وبشكل
املوارد البرشيّة وتطوير معايري للوعي املعلومايت وبرنامج ّ
غري مق ّيد للمعلومات وح ّرية التّعبري والتزام االفال والجمع ّيات األعضاء مبعالجة الفجوة
الرقميّة وما نتج عنها من عدم مساواة يف املعلومات بني البلدان .ويشارك االتحاد الدويل
لجمع ّيات ومعاهد املكتبات يف أعامل اللجان الفن ّية أرقام ( )171 ،46 ،36يف املنظّمة
الدوليّة للتّقييس .ومن مجاالت التّقييس التي يهتم بها ،هي :املصطلحات اآلليّة يف
التوثيق ،ومعالجة عنارص البيانات الببليوجرافية يدوياً وآل ًيا ،واملصغرات .ولإلفال أنشطة
أساسيّة تتعلّق بالفهرسة الوصفيّة .وقد صدر عنه سلسلة من التقنيات املو ّحدة للوصف
الببليوجرايف نرشت كتوصيـات لالستخدام يف الببليوجرافيات الوطن ّية ،ومامرسات
املكتبات ،كام يهت ّم أيضً ا بإصدار معايري تشتمل عىل إرشادات لتطوير الخدمة يف املكتبة
العا ّمة.
 .3.2.3املجلس الدو ّيل لألرشيف (:)CIA
تأسست عام  ،1948يف مقر اليونسكو بباريس .وعقد
هو منظّمة غري حكوميّةَّ ،
جلسته العامة سنة  .1950كان يف البداية يض ّم مسؤويل األرشيفات املركزيّة يف البلدان

28

بيان اليونسكو بشأن املكتبات العامة ،نوفمرب .1994
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األكرث تق ّد ًما ،ثم انفتح شيئًا فشيئًا عىل ممثّيل األرشيفات األخرى يف مختلف بلدان
مم يقارب
مؤسسة عضو ،وأفراد أعضاء ّ
العامل .وهو حاليا يجمع ما يزيد عن َّ 1400
أرشيفي بصفتهم الشخصيَّة .يتعاون املجلس الدويل
وإقليم ،وأكرث من 200
 199بل ًدا
ً
ّ
لألرشيف بشكل وثيق مع االفال ،واملجلس الدويل للمتاحف ( ،)ICOMواملجلس ال ّدويل
لآلثار واملواقع (.)ICOMOS
املؤسسني للجنة
ويف العام  ،1996انضّ م املجلس الدويل لألرشيف إىل األعضاء ّ
العامل ّية لل ّدرع األزرق ،التي تلعب دو ًرا أساس ًيا يف حامية املمتلكات الثقافية امله ّددة
من الحروب والكوارث الطبيع ّية .كام انضّ م إىل عضوية املجلس التنسيقي لألرشيف
السمعي والبرصي ،ويعمل كمستشار لربنامج اليونيسكو "ذاكرة العامل" .تتمثّل أنشطته
يف تنظيم األرشيف وإدارته ،بال ّنسبة إىل ص ّناع القرار وعا ّمة الناس يف مختلف أنحاء
العامل ،من خالل:
•نرش إعالن عاملي لألرشيف ،يرشح أهميّة حفظ األرشيف وتنظيمه يف القرن
الواحد والعرشين .ت ُرجم إىل مجموعة من اللغات ،وت ّم توفري نسخة إلكرتون ّية
منه .وتم قبوله من اليونيسكو يف  10نوفمرب .2011
•وضع دليل إرشادي يديره مجموعة من الخرباء يف عامل األرشيف ،ويتض َّمن مجموعة
من املبادئ التوجيهيّة حول أفضل املامرسات واألدوات الهادفة إىل تحسني إدارة
الوثائق يف مختلف أنحاء العامل وحفظها وتنظيم موضوع االطّالع عليها.
•توفري موارد مالية من خالل صندوق التنمية الدولية للمحفوظات ،وهو صندوق
مخصص لدعم أرشيفات األعضاء يف البلدان النامية ،برئاسة مجلس مؤلّف من
َّ
أعضاء من جميع أنحاء العامل.
•تنفيذ برامج للتدريب والتعليم املستمرين ،ملساعدة األرشيفيني عىل التك ّيف
مع تح ّديات البيئة اإللكرتونيّة ،وتنظيم مؤمترات سنوية حول أه ّم املوضوعات
كل أربع سنوات حول
فضل عن املؤمتر الدويل األسايس الَّذي يُعقد ّ
األرشيف ّيةً ،
األرشيف.
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متخصصة (كوما) ،ونرشة معلومات نصف سنوية (فالش) ،ونرشة
•نرش مجلّة
ّ
إلكرتونية شهريّة ،وإتاحة موقع إلكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت ،ميكن االطّالع من
خالله عىل مسؤوليات املجلس ومهامه ،وميكّن األعضاء من الوصول إىل املحتوى
التخصيص.
ّ
كل
تشتمل هياكل املجلس ال ّدو ّيل لألرشيف عىل املؤمتر ال ّدو ّيل لألرشيف :يجتمع ّ
أربع سنوات مرة يف املكان وال ّزمان الذين تح ّددهام الجلسة العا ّمة ،التي تجتمع سنويًا
لضبط التو ّجهات االسرتاتيجيّة للمجلس ،وتنظر يف األمور املتعلّقة بإدارته وبأنشطته،
وتصادق عىل تقرير الرئيس حول أنشطته ،وتس ّمي السكرتري العام واللجنة التنفيذية،
وتستمع إىل التقرير املايل الذي يق ّدمه نائب الرئيس ،وتصادق عىل الحسابات ،وتص ّوت
عىل امليزانية ،وتق ّرر بخصوص اشرتاك العضوية ،وتوافق عىل التغيريات عىل القانون
األسايس.
ّ
ويرأس رئيس املجلس االجتامعات والجلسة العا ّمة واملكتب والندوة الدولية
للامئدة املستديرة لألرشيف.

أ ّما اللجنة التنفيذيّة :تتألّف من املكتب ،ورؤساء الفروع ،ورؤساء األقسام الَّتي
يتبعها أعضاء من أربعة فروع عىل األقل .وهي مسؤولة عن سري السياسات والربنامج
املصادق عليها من قبل الجلسة العامة ،وهي التي تس ّمي السكرتري العام ومساعده
أو مساعديه ،واملسؤول عن االنتخابات ،وأعضاء مجلس اإلدارة للرصيد الدويل لتنمية
األرشيف ( .)FIDAويتك َّون مكتب اللّجنة التّنفيذيّة من رئيس الندوة الدولية للامئدة
املستديرة لألرشيف ونائبه ،ونائب رئيس املؤمتر ،ونائب الرئيس املكلّف باملالية ،ونائب
الرئيس املكلف بالتسويق والتطوير ،ونائب الرئيس املكلف بالربنامج ،ونائب الرئيس
املمثل للجمعيات ،ونائب الرئيس املمثل للفروع اإلقليم ّية ،ونائب الرئيس املمثّل
الحق
لألقسام ،ورئيس فرع إقليمي ،والسكرتري العام ونائبه .وهذان األخريان ليس لهام ّ
كل املسائل التي ف َّوضتها إليه اللجنة التنفيذية ،وهو
يف التصويت .واملكتب مسؤول عن ّ
الصادرة عنها.
مكلَّف بتحضري اجتامعات اللجنة التنفيذيَّة ،ومتابعة القرارات ّ
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تجتمع ال ّندوة ال ّدوليّة للامئدة املستديرة لألرشيف ( :)CITRAسنويًا بهدف التّداول
يف مسائل اسرتاتيج ّية ومهن ّية كربى .ويتألّف مكتب هذه ال ّندوة من نائب رئيس مكلّف
بال ّندوة ،ونائب رئيس مكلّف باملالية ،وسكرتري عام مساعد يقوم بسكرتارية الندوة،
ويتول هذا املكتب
وستة أعضاء منتخبني ،من بينهم أربعة من الفروع اإلقليمية األربعةّ .
السنويّة وبرنامج الندوة ،ويقوم بإعداد القرارات والتوصيات للجلسة
تنظيم ال ّندوات ّ
العا ّمة بالتشاور مع لجنة الربنامج.
ينسق املجلس ال ّدو ّيل لألرشيف أعامله من خالل تعاون  13فر ًعا إقليم ًيا منها الفرع
ّ
اإلقليمي العريب .متثّل هذه الفروع مختلف القارات ،و 12فر ًعا مهن ًيا يجمع بينهم وحدة
املصالح واألهداف املامثلة ،وفرق العمل من املجلس التي ترتكز عىل تنفيذ أهداف
ومشاريع مح ّددة ،ومن خالل عمل األعضاء املتط ّوعني يف املجلس ،الذين يك ّرسون
أوقات فراغهم يف تقديم خربتهم ومهاراتهم.29
 .4.2.3االتحاد الدويل للمعلومات والتوثيق (:)FID
مؤسسة دولية غري حكومية ،يرجع تاريخ إنشائها إىل عام  .1895يهت ّم أساسا بالبحث
والتّطوير يف مجال التوثيق من خالل التّعاون الدويل .ويشارك يف أعامل اللّجان الفن ّية
أرقام  ،36و ،46و 171يف املنظّمة الدو ّيل للتقييس .ومجاالت التّقييس التي تعنيه من
خالل أعامل هذه اللّجان هي :املصطلحات والتوثيق ،ونقل اللّغات املكتوبة ،ونظم
معالجة املعلومات واملص ّغرات.
 .3.3الجمعيات واملن ّظامت املهنية غري العربية
اهت ّمت الكثري من املنظّامت واالتحادات والجمعيات العاملة يف مجال املكتبات يف
العديد من دول العامل بتطوير وإقرار املعايري املو ّحدة ملختلف أنواع املكتبات ومرافق
املعلومات .وعملت عىل مراجعة هذه املعايري بصورة مستم ّرة ودوريّة للتأكّد من
واملتغيات املتسارعة يف حقل املعلومات
مدى مناسبتها وصالح ّيتها ملواجهة التط ّورات
ّ
.ت ّم االطّالع عليه يوم  9فيفري 29 https://www.ica.org/en/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9، 2021
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جمعية املكتبات

اسرتاليا

1963

جمعية محرتيف
املعلومات والتوثيق

1

1876

الجمعية األمريكية للمكتبات واملعلومات

ر

السنة

اسم
الجمعية

البلد

الواليات املتحدة

واملكتبات واالتصاالت التي تؤث ّر يف الخدمات املكتبيّة .30وسنقترص عىل عيّنة ممثّلة
للقا ّرات الخمس م ّمن يتوفّر لديها موقعا عىل شبكة االنرتنت يوضّ ح مجاالت تد ّخلها
عىل مستوى ال ّنهوض مبهن املكتبات واملعلومات ورؤيتها ورسالتها يف املستقبل لل ّنهوض
بهذه املهن والعاملني بها ،وهي:
األهداف

•تعزيز دور الجمعية يف ضامن حق كل فرد يف الحصول عىل املعلومات يف الوقت
املطلوب.
•ضامن استخدام املعلومات ليكون لكل فرد ويف متناول الجميع.
•تطوير مجموعات املكتبات وإدارتها للحفاظ عىل توفري الوصول للمستخدمني.
•تطوير وتحسني خدمات املكتبات واملعلومات والتعليم يف مجال املكتبات.
•توفري القيادة والتطور وترسيخ خدمات املكتبات ليك تتيح إمكانية الوصول إىل
املعلومات لكل املستفيدين واملهتمني مبجال املكتبات
•توفري معلومات أوسع وبسهولة للمستفيدين.
•توفري فرص التطوير يف املهني والتعليم املستمر للمكتبات.
•تطوير التبادل بني املهنيني.
•تعزيز املهنة املكتبية والدفاع عنها.
• -تطوير التطبيقات التقنية الجديدة يف ميدان املكتبات والتوثيق واملعلومات.
•املساهمة يف تكوين أعضاء الجمعية من خالل تنظيم أيام دراسية ودورات تدريبية.
•إنتاج منشورات عديدة
•تعزيز التدفّق الح ّر للمعلومات واألفكار من أجل ثقافة واقتصاد وبيئة ودميقراطية
مزدهرة.
•تعزيز وتحسني الخدمات التي تقدمها جميع أنواع املكتبات ومرافق املعلومات.
•ضامن املستوى الجيّد للعاملني ودعم مصالحهم وتطلعاتهم املهنية.
•متثيل األعضاء لدى الجهات الحكومات وباملنظامت األخرى ويف املجتمع.
•تجسيم مبادئ إعالن األمم املتحدة العاملي لحقوق اإلنسان  -املادة  19وأهداف
التنمية املستدامة لعام  2030استجابة للتحدّيات التي يواجهها العامل اليوم ويف
املستقبل.

" 30املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية وأهمية استخدامها" ،مقال صباح محمد كل ّو  ،منشور بتاريخ  6أفريل
 ،2021باملوقع ، -https://www.facebook.com/notes/drjassim-mohammed-jirjees :ت ّم االطّالع عليه
يوم  9فيفري .2021
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جمعية املكتبات واملعلومات

بريطانيا

1997

1955

جمعية املكتبات
واملعلومات

جنوب افريقيا

السنة

جمعية املكتبات

ماليزيا

ر

اسم
الجمعية

البلد

األهداف

وأخصايئ املعلومات واملؤسسات يف صناعة
•تطوير وتعزيز ودعم دور املكتبات
ّ
املعرفة العاملية.
•إنشاء مجتمع مدين متسلّح باملعرفة ،من خالل تعزيز العدالة يف املعلومات ،والتعلّم
مدى الحياة ودعم املكتبة واملعلومات واملهنيني.
القيادي ملهن ّيي املكتبات واملعلومات وطن ّيا ودول ّيا.
•ضامن التم ّيز
ّ
•احرتام األخالق املهنيّة يف مامرسة ال ّنشاط واحرتام التن ّوع.
•تعزيز حريّة الوصول إىل املعلومات وتطوير مهنة املكتبات واملعلومات وتحسني
مستوى العاملني بها.
•تشجيع ثقافة القراءة والتعلم مدى الحياة لل ّنهوض باملجتمع.
•العمل عىل ضامن التميّز يف خدمات املكتبات.
•تعزيز دور املعلومات يف بناء املجتمعات وتنميتها.
مؤسسات التشغيل والتكوين يف مجال املكتبات .واملعلومات يف اململكة
•التعاون مع ّ
املتحدة وعىل املستوى الدويل.
•تطوير املواهب ،وتشجيع االبتكار ،وتشجيع تن ّوع القوى العاملة ،وتأمني مستقبل
واعد ملهن املعلومات عىل املدى الطويل.
•وضع املعايري يف مهن املكتبات واملعلومات ومساعدة األعضاء عىل تطوير املهارات
لتحقيق النجاح.
•دعم ومساندة العاملني يف مجال املعلومات واملكتبات يف اململكة املتحدة والعامل.

 .1.3مكتبة الكونجرس:
تع ّد من املعامل البارزة يف واشنطن ،حيث تبلغ مساحتها  39هكتارا ً ،وطول رفوفها
 856كيلومرتا ً ،تضم املكتبة  130مليون مادة مختلفة ،منها  29مليون كتاب ،ومواد
مطبوعة بـ  460لغة ،وأكرث من  58مليون وثيقة .تُ َعد املكتبة أكرب مرجع يف العامل للمواد
القانونية ،والخرائط ،واألفالم ،وحتى املعزوفات املوسيقيةّ .أسست عام  1800لتخدم
أعضاء الكونغرس األمرييك .بدأت املكتبة آنذاك بخمسة آالف دوالر .يعود الفضل
يف إنشاء املكتبة للرئيس الثالث للواليات املتحدة ،توماس جيفرسون (،)1826-1743
والذي كان متع ّدد املواهب ،فكان كاتباً ،ودبلوماسياً ،وقانونياً ،ومهندسا .وكانت لهذه
السبب الرئييس يف اختياره نائباً للرئيس الثاين ألمريكا ،جون أدامز
املواهب املتع ّددة ّ
(.)1826-1735
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ت ُع ّد هذه املكتبة معمالً إلصدار املعايري املو ّحدة يف شتى مجاالت املكتبات
واملعلومات مثل الفهرسة الوصف ّية ،والفهرسة املوضوع ّية والتصنيف ،إىل جانب سلسلة
الخاصة بالفهرسة املقروءة آليًّا ألوعية املعلومات من كتب ودوريّات
من األشكال
ّ
وخرائط وغريها.
 .2.3املكتبة الربيطانية :هي إحدى أه ّم مراكز البحث املكتب ّية يف العامل (املكتبة
الوطنية للمملكة املتحدة) ،من حيث حجم محتوياتها .تض ّم نحو  150مليون عنرص
كل بقاع العامل ومبختلف اللّغات وبأشكال مختلفة ،سواء املطبوعة أو الرقّمية ،مثل
من ّ
الكتب واملخطوطات وال ّرسومات واملجالّت والجرائد والتسجيالت الصوت ّية والتسجيالت
املوسيق ّية والفيديوهات وبراءات االخرتاع ،والخرائط والطوابع وقواعد البيانات،
وغريها ...ومن بني محتويات املكتبة هناك نحو  14مليون كتاب (ال يفوقها يف ذلك
سوى مكتبة الكونجرس يف الواليات املتحدة) ،وكم ّيات ضخمة من املخطوطات والعنارص
كل
التاريخ ّية يعود أقدمها إىل ألفي سنة قبل امليالد .تستلم املكتبة الربيطانية نسخاً من ّ
الكتب املنتجة يف بريطانيا وأيرلندا ،كام أ ّن لديها برنامجاً لجمع املحتويات .وبشكل عام
وتحتل  11كيلومرتا
ّ
كل عام.
يضاف إىل محتويات املكتبة نحو ثالثة ماليني عنرص جديد ّ
من ال ّرفوف الجديدة .ويعمل يف املكتبة أكرث من  1600موظف ،وتتوفّر فيها أفضل
الخدمات للباحثني يف مجاالت الفنون والعلوم اإلنسانية كافّة.
4.أنواع املعايري املو ّحدة:
إ ّن القطاعات التي ميكن أن يدخلها التّقييس ،أو دخل إليها يف مجال املكتبات
الخاصة باملوقع
الخاصة باملجموعات ،واملعايري
واملعلومات عديدة ومتن ّوعة (املعايري
ّ
ّ
لكل تلميذ ،
(املساحة املباين ،واملوقع ،وتوفّر املساحة الكافية) ،وميزانية الكتب ّ
والح ّد األدىن لعدد املجلّدات ،والح ّد األدىن لعناوين الكتب ،وعدد قاعات املطالعة،
لكل تلميذ  ،وعدد أمناء املكتبة ،وعدد
والح ّد األدىن لعدد املقاعد ،واملساحة الالّزمة ّ
الخاصة باألثاث واألجهزة
التّالميذ ،وجودة التّهوئة واإلضاءة الطبيع ّية  ،واملعايري املو ّحدة
ّ
(األثاث ،وال ّرفوف ،والطّاوالت واملقاعد) ،وأدراج الفهارس ،وحوامل املجالّت والصحف،
المجلة العربية للمعلومات

201

الخاصة بالعاملني يف املكتبات ،)...وغريها.كام
والوسائل التعليميّة  ،واملعايري املو ّحدة
ّ
فكري يبتعد قليالً
أنّها ميكن أن تتن ّوع يف درجة تق ّبلها للتّقييس ذاته ،فبعضها نشاط
ّ
أو كثريا ً عن الخضوع للتّقييس ،والبعض اآلخر يتض ّمن قدرا ً كبريا ً من ال ّروتينية والتّكرار
والتجانس فتكون درجة تق ّبله للتّقييس كبرية … ويف ضوء ما تق ّدم ُيكن تقسيم املعايري
املو ّحدة إىل نوعني:31

 .1.4املعايري النوع ّية :وهي املعايري التي تؤكّد عىل رضورة قيام نُظم املكتبات
معي
حسب ما يناسبها طبقاً لظروفها ،وذلك باتّباع إطار أو منهج ّية مع ّينة أو مستوى ّ
من الخدمة ،ومن هنا نجد أ ّن املعايري النوع ّية ترفض شمول ّية املعايري يف تطبيقها عىل
مكتبات البلد الواحد أو مكتبات البالد األخرى املختلفة .32لذا نجد أ ّن املعايري النوع ّية
يظهر فيها االنطباع الشّ خيص للباحث ،إذ تعتمد عىل تقدير الباحث وتص ّوراته ،ال عىل
قواعد محكّمة موضوع ّية يتّفق عليها الجميع.33
تعب باألرقام عن عدد املوظّفني
 .2.4املعايري الكم ّية :وهي اإلجراءات واملقاييس التي ّ
أو املجموعات املكتب ّية أو عدد نقاط الخدمة املكتب ّية وحجمها .ويع ّد "دليل اليونيسيت
 ،"UNISITمن أفضل األعامل التي تتناول املعايري الكميّة يف مجال املكتبات وعلم
املعلومات ،حيث يدرج هذا ال ّدليل املعايري واملوا ّد األخرى التي أطلق عليها معدودة
(املواد الوصفية )Materials Normative :مثل الكتب واملقاالت واألدلّـة واملوجزات
اإلرشاديّة 34التي تتناول املجاالت العريضة لعمل ّيات أو وظائف تناول املعلومات .ويهدف
هذا ال ّدليل أساساً إىل وصف وتحليل هذه املواد الوصفيّة واملعايري املتاحة بالفعل،
وإبراز فجوات التّقييس ،بحيث ميكن اكتشافها والعمل عىل س ّد الفراغ فيها وملئها
باملعايري واملواد املناسبة (األقسام التسعة الرئيسة التي وردت يف دليل اليونيسيت) ومن
السابق.
" 31املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية وأهمية استخدامها" ،املرجع ّ

32 Moore, Nick. Measurement and evaluation in A.L.A. world encyclopedia of Library and information sciences.
السابق 2nd ed. chicago. A.L.A1986. p. 454.،
.أنظر" :املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية وأهمية استخدامها" ،املرجع ّ

السابق.
" 33املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية وأهمية استخدامها" ،املرجع ّ

34 Unisit. working group on bibliographic Date interchange. Unisit guide to standards for information handing,
السابق 1980.p.21.،
.أنظر" :املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية وأهمية استخدامها" ،املرجع ّ
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األشكال التقليدية للمعايري املو ّحدة التي تعتمد عىل املقاييس الكميّة التفصيليّة ما
أصدره االتحاد الدويل لجمعيات املكتبات يف عام  .1973ويقابلها ما نرشه قسم الرتبية
والتعليم يف بريطانيا عام  1976عن معايري موظّفي املكتبة ،حيث ت ّم حساب هذه
يل الذي يت ّم يف املكتبة العا ّمة الحديثة .وقد أ ّدت
املعايري بناء عىل دراسة العمل التفصي ّ
هذه الدراسات إىل سلسلة من املعادالت الرضوريّة إلنتاج معلومات عن عدد املوظّفني
معي من الخدمة يف ضوء الظّروف املحل ّية املتاحة.35
الالّزمني لتقديم مستوى ّ
وقد قامت الحكومة الربيطانية بتشكيل لجنة روبرتز Roberts Committee
الستعراض املعايري التي أصدرها االتحاد الدويل لجمع ّيات املكتبات وأع ّدت بعض
التعليقات وال ّنقد عىل هذه املعايري بال ّنسبة لتطبيقها يف بريطانيا .ومل تح ّدد اللجنة
الكل ملقتنيات الكتب إالّ أ ّن اللجنة
معايري بال ّنسبة لحجم املباين أو بال ّنسبة للحجم ّ
وضعت معايري بالح ّد األدىن من اإلضافات السنويّة للمجموعات التي يجب اقتناؤها
بواسطة أي مكتبة تق ّدم خدمات إضاف ّية ،عالوة عىل الخدمة األساس ّية بجانب ما وضعته
ككل أو لألقسام املختلفة للمكتبة يف املعايري.36
ملساحة املكتبة ّ

خامتـــة
الجمع ّيات واالتحادات واملنظّامت الوطن ّية واإلقليم ّية والدول ّية الحكوم ّية
املتخصصة يف املكتبات واملعلومات واألرشيف ،هي تكتّالت يشرتك
وغري الحكوم ّية
ّ
فيها مجموعة من املهن ّيني للدفاع عن مصالحهم ،من أجل تنظيم مرافق املعلومات
ظل التط ّورات التكنولوج ّية املتسارعة .كام ميكن أن تلعب
وال ّنهوض باملهنـة املكتبية يف ّ
أدوارا أخرى مه ّمة تشمل املساهمة يف التكوين املستمر للمهنيني يف قطاع املكتبات
واملعلومات واألرشيف ،فضال عن ال ّنشاطات العلم ّية ،مثل املؤمترات وإقامة املعارض
بالتخصص.
ونشـر املطبوعات واألدلّة اإلرشاديّة واملعايري املو ّحدة ذات العالقة
ّ
35 Good frey, Thompson. Planning and design of Library buildings. London the Architectural press,1986,
السابق p.64.،
.أنظر" :املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية وأهمية استخدامها" ،املرجع ّ

السابق.
 36املرجع ّ
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ويع ّد وجود الجمعيّات العلميّة واالتحادات املهنيّة إحدى ال ّدعامات األساسيّة
التخصصات املعلومات ّية ومن ّوها وتحقيق االعرتاف بها ،حيث تعمل هذه
لتط ّور
ّ
الجمعيّات واالتحادات عىل تنظيم جهود من ينتمون إىل املجال وتوجيهها مبا يكفل
السواء .وما كان ملجال املكتبات
تحقيق الغايات التعليم ّية والعلم ّية والعمل ّية عىل ح ّد ّ
علمي
والتوثيق واألرشيف وتنظيم املعلومات أن يبلغ ما بلغه يف الوقت الحايل من نضج ّ
أكادميي وحسن توظيف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال والبيانات الذك ّية ،إالّ
واعرتاف
ّ
بفضل الجمعيات املهنية الوطنيّة التي حرصت عىل االنفتاح عىل نظرياتها عىل املستويني
اإلقليمي والدويل ،وتطوير أدوات العمل وسعت لتقنينها ،كام حرصت عىل إبراز مق ّومات
املجال وتحديد مواصفات من ينتمون إليه ،فضال عن توفري قنوات االتصال العلمي
املتخصصة ،إىل غري ذلك من األنشطة والجهود ال ّرامية لتأكيد
ومنافذ بثّ املعلومات
ّ
هويّة مهن املعلومات ومتهيد سبيل نُ ّوها وازدهارها .فلم يعد من املقبول أن تواصل
وخاصة املوجودة بالبلدان العربية دون
هذه الجمعيات مبختلف ُمس ّمياتها ومستوياتها ّ
القيام بأدوارها الحقيقية واالختفاء تحت مظلّة املؤمتر السنوي وبعض األنشطة املتفرقة
واملتباعدة وتفضيل املبادرات الفردية عىل العمل املؤسسايت .وللمنظّامت والجمعيات
دور فعال يف االرتقاء باملعرفة ،وذلك من خالل الخدمات املرجعية ،والتي تعترب واحدة
من الخدمات الفعالة يف تكوين صورة ذهنية عن أوضاع املكتبات واملكتبيني يف البلدان
العربية وغريها من بالد العامل .وهذه الصورة التي تؤرش إىل وضعية املكتبات كمؤسسات
كل
ثقافية وتعليمية ينبغي النهوض بها بشكل دائم ومستمر ،وذلك من اجل متابعة ّ
التطورات والتحديات التكنولوجية القادمة .فاليوم نحن بحاجة ماسة إىل ما يعرف
املكتبات الذك ّية واعتامدها كلياً عىل الحاسب اآليل ،فاملعلومة أصبحت أه ّم سلعة يف
عرصنا الحايل (عرص املعلومات) ،واملكتبات تعترب إحدى املصادر املهمة يف الحصول عىل
املعلومات ،وهذه املكتبات بأنواعها املختلفة ومن خالل خدماتها الفن ّية والعامة بحاجة
ماسة إىل رقمنتها واستخدام األنظمة الذكيّة بأدواتها املختلفة لرتقية أدائها.
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