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 د.هالل حريب سعود
 مدير عام األلكسو

 
إميانا من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بدور التقانات املعاصرة يف االتصال والتواصل وبناء 

ا ، فإّن مواكبتها للتطورات التكنولوجية يواءم توجهاهتالعربيةجسور املعرفة بني األمم والشعوب 
تمع املعرفة وخلق ة يف بناء جموتطلعاهتا، سعيا منها لإلسهام يف إجياد أفضل السبل للمشاركة اإلجيابي

  .فرص التواصل بني أبناء الوطن العريب وباقي األمم
ويف هذا اإلطار تسعي املنظمة لتنمية قدرات ومهارات الكفاءات العربية املتمكنة من االستخدام 

من خالل ما تنفذه من مشروعات وما تطلقه من مبادرات ذات الفاعل للتقانة املعاصرة جبودة عالية 
بالوسائل  تعزيز إنتاجها الفكري ونشره وتوزيعهلة باجملاالت الرئيسية لتخصصها كما تسعى إىل ص

العادية واإللكرتونية، إضافة إىل سدِّ الفجوة الرقمية، وتوفري حمتوى رقمي عريب ذي جودة عالية 
 .يستجيب حلاجات املستفيدين منه

ات واهليئات من الضروري تكاتف جهود املنظم ويف ظل تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي فإنه أصبح 
نعّول و  ،واجلامعات واملراكز البحثية من أجل مواكبة هذا التقدم وكسب ما يطرحه من رهانات مصريية

على جهود األكادمييني والباحثني العرب للكتابة يف اجمللة العربية للمعلومات وإيصاهلا للمستفيدين 
 .العربية بشكل يليب تطلعات أجيالنا وأمتنا

 واهلل الموفق
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 أ.د. حممد اجلمين                                                                 

 مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال                      
                                   

مات، اجمللد السادس والعشرون من اجمللة العربية للمعلو على بركة اهلل يصدر العددان األول والثاين من 
متضمنان مقاالت قيمة متعلقة أساسا مبلفات توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التعليم 

 والتكنولوجيات املتقدمة خاصة يف جمال التعلم االلكرتوين وتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.
ه يا املعلومات واالتصال يف التعليم والذي دارت مقاالتوحيتوي العدد األول ملف توظيف تكنولوج

حول تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي لتنمية مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف 
الذكية وإدراك القيمة الرقمية املضافة لدى طالب كلية الرتبية، وأمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم من 

ء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة الزاوية، وواقع استخدام احلوسبة السحابية لدى وجهة نظر أعضا
أعضاء هيئة التدريس جبامعة بنها، واستخدام الفيس بوك يف التعليم، ومنوذج جديد يف تدريس العلوم 
والرياضيات باستخدام الروبوت، وأمهية التكوين املستمر لعضو هيئة التدريس اجلامعي يف العصر 

 الرقمي: دراسة ميدانية.
أما العدد الثاين، فقد درات مقاالت ملفه األول املتعلق باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 
التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة حول فاعلّية برنامج تعليمّي قائم على مواصفات اإلتاحة العاملّية يف 

ربنامج، ني بصريًّا واألسوياء ومدى سهولة استخدام التنمية بعض املهارات احلسابّية لدى الطالب املعاق
" لرتمجة النصوص من العربية إىل لغة اإلشارة، ودارت مقاالت ArabGlossوتقدمي النظام الوسيط "

 Adaptiveملفه الثاين املتعلق بتشخيص التعلم االلكرتوين حول "التعّلم الّتكيُّفى "
Learningاملتعّلم باستعمال ألعاب الكمبيوتر التعليمّية، ومن ".. ثورة تعليمية قادمة"، ومنذجة 

بيئات التعلم املشخص إىل بيئات التعلم الشخصية.  أما مقاالت امللف الثالث فقد تعلقت مبوضوعات 
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خمتلفة حول التكنولوجيات عموما، ونذكر خصوصا إعادة النظر يف مفهوم احلق يف اخلصوصية: رؤية 
                                                               ملعتمدة على بيئة الويب: دراسة تقييمية.يابانية وخدمات األلتمرتيقا ا

ومبناسبة هذا اإلصدار اجلديد ال يسعنا إال أن نتقدم جبزيل الشكر إىل معايل الدكتور سعود هالل 
مجلة العربية للمعلومات دعمه املوصول للاحلريب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم على 

وحرصه على إثرائها إلصدارات املنظمة، كما نشكر كافة اخلرباء والباحثني واملؤلفني الذين أثثوا هذا 
اجمللد يف عدديه مبقاالهتم اهلامة، والشكر موصول ألعضاء اللجنة العلمية للمجلة وأمانة حتريها ملا بُذل 

 تكون مقاالت هذا اجمللد يف مستوى مرمو  من حيث املنهج من جهود خرية وعمل دؤوب حىت
 واحملتوى واإلخراج.

 
 

 والسالم
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تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الويب التشاركي لتنمية مهارات تصميم تطبيقات 
 الهواتف الذكية وإدراك القيمة الرقمية المضافة لدى طالب كلية التربية 

 أ.د. أحمد صادق عبد المجيد 
 أستاذ تقنيات التعليم بجامعتي سوهاج والملك خالد

 امللخص
 ية مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية وإدراك القيمة الرقمية املضافة لدى طالب كلية الرتبية وذلكهدفت الدراسة احلالية إىل تنم

ولتحقيق هذا اهلدف مت اختيار عينة عشوائية من (. Pbworksمن خالل تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة 
تدريبها من خالل بيئة  متّ  ( طالبا18عددها ) لد، ومتثلت ىف جمموعتني جتريبيتني األوىل بلغطالب الدبلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خا

مت تدريبها من خالل نظام إدارة التعلم )البالكبورد  ( طالبا21عددها ) م اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي، والثانية بلغالتعلّ 
Blackboard كما استخدم   ؛فةاملضا هارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية، ومقياس للقيمة الرقميةإعداد بطاقة مالحظة مل (. وقد متم

الية وقد أشارت النتائج إىل فعنتائج الدراسة. وحتليل االحندار اخلطى لتحليل ، ANCOVAمعامل االرتباط، وحتليل التباين املصاحب 
لقيمة الرقمية تنمية مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية، وإدراك ا تصميم بيئة التعلم اإللكرتوين القائمة على الويب التشاركي يف

املضافة. كما أشارت النتائج إىل أنه ميكن التنبؤ مبهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية من خالل املهارات اخلاصة بتصميم احملتوى 
 الرقمي. 

 اهلواتف الذكية،  القيمة املضافةبيئات التعلم اإللكرتونية،  تطبيقات  :الكلمات املفتاحية

Designing A Pbworks Based e-learning 
Environment  for  Developing  the Skills of 

Designing  Smart Phone Applications and Realizing 
the Digital Added Value  of College of Education 

Students 
Prof. Ahmed Sadek Abdelmagid 
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Abstract 
This study aimed at developing the skills of designing the applications of smart 
mobiles and realizing the digital added value of college of education students through 
designing a Pbworks based e-learning environment. To achieve this aim a random 
sample of diploma students at the college of education at King Khalid University was 
selected. The sample consisted of two experimental groups. The first group consisted 
of 18 students who were through the Pbworks based e-learning environment, while 
the second group which consisted of 21 students were trained through Blackboard. 
An observation form was conducted for the skills of designing the applications of 
smart mobiles and for measuring the digital added value. UANCOVA and linear 
regression analysis were utilized to analyze the results of the study. Results showed 
the effectiveness of designing the Pbworks based e-learning environment that has 
contributed to the development of the skills of designing smart mobile applications, 
and realizing the digital added value. The results also indicated that the skills of 
designing smart mobile applications are predictable through the special skills of 
designing the digital content. 
Keywords: e-learning environments, smart phone applications, added value. 

 المقدممة .1
الكبري يف جمال تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات إىل ظهور أجهزة متنوعة تعمل على شبكات السلكية وتقدم خدمات  رُ طوّ ى التّ أدّ 

واهلواتف  Mobile Learning Systemsتعليمية متنوعة، ومن أمثلة هذه األجهزة: أجهزة املوبايل، وأنظمة التعلم النقالة 
ا ، وتعمل هذه التطبيقات على برامج وأنظمة معينة عرب هذه األجهزة شريطة اتصاهلوتطبيقاهتا املختلفة Smart phonesالذكية 

بشبكة اإلنرتنت، كما تقدم  اهلواتف الذكية مزايا عديدة مثل: شاشات اللمس، وتصفح اإلنرتنت، وإرسال الرسائل القصرية وغريها 
 جيدة.جمال التعليم بصورة  ميكن توظيفها يف اليت من االستخدامات املختلفة

م من 2007عام  الشهري يف (IOS)هذا العصر على سو  اهلواتف احملمولة، وظهر نظام  سيطرت األجهزة الذكية احلديثة يف وقد
وكان أول ظهور له عام  Androidخالل جهاز اآليفون، ليغري مفهوم اهلواتف بشكل كامل، وبعدها ظهر نظام األندرويد 

م. ومنذ ذلك الوقت اندثرت أنظمة ذكية كانت ترتبع على عرش األجهزة مثل: 2010عام م، ولكن الظهور احلقيقي له كان 2008
الوندوز موبايل وأنظمة أجهزة بامل، مث ظهر نظام ويندوز فون الذي انتشر وحقق جناحات كبرية وأصبحت أنظمة اهلواتف الذكية عبارة 

 يتعد شركة آبل ه(. كما 2012، )احلريب Windows phone, Android, IOS  يه عن مثلث رؤوسه الثالث
أكثر أنظمة  (Android). ويعد نظام (Android)صاحبة نظام التشغيل  يوسامسونج ه (IOS)صاحبة نظام التشغيل 

. متجر الربامج (IOS)نظام  قات املدفوعة وهذا عكس ما يوجد يفالتشغيل اجملانية؛ حيث تفو  التطبيقات اجملانية عدد التطبي
 Google)أما متجر الربامج اخلاصة بـأجهزة األندوريد فهو متجر  (Appstore)هو متجر برامج آبل  (IOS)اخلاص بنظام 
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Play)  وهو متجر على الويب للربامج تديره شركة جوجل ألجهزة أندوريد. إن كال النظامني بذات القوة للمستخدم وكالمها يوفر
 (.         2013، م األندوريد نظام مفتوح املصدر وبالتايل فإنه خيدمه أكثر)احلسىنغاية األمهية، لكن بالنسبة للمطور فإن نظا يفتطبيقات 

(. وميكن تشبيهها بكمبيوتر Androidأو نظام ) (IOS)تعمل بنظام تشغيل  هلواتف الذكية على األجهزة اليتويطلق مصطلح ا
كمبيوتر، التطبيقات، وإضافتها، وما إىل ذلك من تطبيقات الصغري؛ حيث ميكن تصفح اإلنرتنت، والربيد اإللكرتوين، واستخدام 

باإلضافة إىل اخلدمات اهلاتفية كاالتصال والرسائل القصرية واستخدام الكامريا وغريها. وتطبيقات اهلواتف الذكية عبارة عن: برامج 
ذه التطبيقات بناًء على ل املتصفح، يتم حتميل هصغرية يتم حتميلها وتثبيتها على اهلواتف الذكية أو اللوحية بداًل من استعراضها داخ

وكذلك ويندوز  ي: متجر آبل، أندوريد أو بالك بري نوعية برنامج التشغيل املستخدم وتعتمد على ما يسمى مبتاجر التطبيقات مثل
 (.2013، )العديين

ستمر من خالل ما ة املتعلم على التفاعل املميكن من خالهلا مساعد من املستحدثات التكنولوجية اليتوتعد تطبيقات اهلواتف الذكية 
جمال تعليمي  طالع على اجلديد يفأو االقضية ما،  داء الرأي يفتتضمنه من أدوات تتطلب منه القيام مبهام وأنشطة متنوعة مثل: إب

اصة رها هذه التطبيقات، وخبتوف اليتاملتنوعة املنتديات التعليمية وغريها من املهام واألنشطة التفاعلية املتعددة و  أو املشاركة يف معني،
 Windowsأو ويندوز فون  IOSأو  Android: نظام أندوريد شغيل هلذه التطبيقات واملتمثلة يفظل تنوع أنظمة الت يف

phone. 
دمها تق كية بشكل واسع وتعدد اخلدمات اليت( إىل انتشار تطبيقات اهلواتف الذ 2012) ياحلجّ وقد أشارت دراسة كل من املغريب، و 

تتعلق  يتضافية التعقيدها، بل وتضيف إليها جمموعة من اخلصائص اإل صبحت متاثل التطبيقات املكتبية يفهذه التطبيقات؛ حىت أ
خبصائص تطبيقات الويب مثل: التجوال، والعرض، والتكيف، واجللسة، وتعدد فئات املستخدمني وغريها من اخلصائص؛ لذا توجد 

من  قام هبا كل نتائج الدراسة املسحية اليتبيقات من حيث تصميمها وإنتاجها. كما أوضحت حاجة ماسة لدراسة هذه التط
(Pereira, Rodrigues, 2013)  أن التطبيقات احلالية اخلاصة بالتعلم عرب املوبايل أتاحت عاملاً جديداً من الفرص أمام
، وهذه التطبيقات هلا Wi-Fiزمان مع تقنية  يّ مكان وأ يّ أ وتوفري فرص التعلم يف املستخدمني، مع دينامكية احملتوى التعليمي،

ى الفرو  الفردية تراع يى تصنيف الطالب وفق استجاباهتم أالقدرة على تقدمي حمتوى الدرس بصورة مشوقة، كما أن هلا القدرة عل
 بني الطالب. 

  Quick Response Code(QRC)تطبيق  (Chih-Lai & Christian, 2013)وقد استخدمت دراسة 
كود االستجابة السريعة من جانب املتعلمني، حيث ساعد هذا التطبيق على الرتمجة السريعة للموقع، وإرساهلا للمتعلمني عرب بريدهم 

 ,Lai)اإللكرتوين وقد ساعد هذا التطبيق على التفاعل بني املتعلمني واملعلم، وبني املتعلمني أنفسهم. وقد أوصت دراسة 
Khaddage & Knezek, 2013)  بضرورة االهتمام بالتقنيات والتطبيقات احلديثة لألجهزة املتنقلة نظرًا لتأثريها على

التعليم الرمسي، كما أوصت بضرورة تدريب املعلمني على هذه التطبيقات احلديثة من أجل الوفاء مبتطلبات املعرفة، وحتسني معتقداهتم 
 ى تعلم الطالب.حول هذه التطبيقات ألن هلا دوراً إجيابياً عل
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( بتعزيز االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات Alecsoوعلى املستوى العريب، أهتمت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو 
عرب اإلنرتنت، كذلك  MOOCsواالتصاالت يف جمال التعليم، وذلك من خالل التوظيف الفعال للموارد التعليمية املفتوحة 

فتوح، يف املنطقة العربية من خالل ثالثة أبعاد رئيسة تتمثل يف: التعليم امل يّ ( إطار كامل لتمكني التعلم الذكAlecsoت)األلكسو قدم
(. كذلك قدمت )األلكسو(  مشروع متميز يف جمال تصميم Jemni, Khribi, 2017ة، احلوسبة السحابية )اهلواتف الذكيّ 

ين ر ( وذلك هبدف تطوير تطبيقات اهلواتف النقالة يف العامل العريب وتوفري املطوِّ AlecsoAppsه )تطبيقات اهلواتف الذكية أطلق علي
 Jemni, Khribi, Othman, Elghoulللبيئات التكنولوجية الالزمة لتعزيز صناعة اإلبداع الرقمي يف العامل العريب )

& Jaballah, 2016.) 
تنوعة بتوظيف تطبيقات اهلواتف الذكية يف العملية التعليمية، من أجل إتاحة الفرص املوىف هذا الصدد اهتمت مؤسسات التعليم العايل 

واملتعددة لوصول الطالب للخدمات التعليمية املختلفة يف أي مكان بغض النظر عن الوقت، وإجناز الطالب لتعليمهم يف أي مكان وىف 
مثل  Pedagogical Applicationsتطبيقات التعليمية أي وقت، ويوجد نوعان أساسيان خلدمات اهلواتف الذكية مها: ال

كالقبول والتسجيل وغريها من   Informative Applicationsمواد التعلم، أما النوع األخر فيختص بالتطبيقات اإلعالمية 
" Value"قيمة ( أن مؤسسات إعداد املعلم ينبغي أن تضيف 2012(. لذا يرى شحاته )2013اخلدمات اإلدارية التعليمية )الظاظا، 

من حق كل متعلم أن ينمو مبعدل مكافئ على األقل ملعدل منوه السابق  أدائه وىف حتصيل كل متعلم خالل العام الدراسي، وأنّ  يف
ادية االقتصيفو  أداء املتعلمني فيها ما هو متوقع، مع األخذ بعني االعتبار خلفياهتم االجتماعية، و  تلك اليت يسسة التعليمية اجليدة هواملؤ 

 (. 2012)شحاته، 
 وتعرف القيمة املضافة بأهنا: التحسن الكمي املسجل الذى حققته املؤسسة التعليمية لدى كل طالب ولدى مجيع الطالب أكادميياً،

ة س، من خالل االنتقال من فصل دراسي إىل آخر أو من سنة إىل أخري، حتت تأثري عدة عوامل منها ما يعود للمؤساوسلوكيًّ  ،اومهاريًّ 
التعليمية ومنها ما يعود للمتعلم، ومنها ما يعود لألسرة واجملتمع. وتركز مقاييس القيمة املضافة بشكل خاص على تعلم الطالب وليس 

 (.2012على ممارسات التدريس اليت حيتمل أال تكون ذات صلة بنواتج التعلم اجليدة للطالب )الغتم، 
ال يكفى ، و ياملهار د ثالثة عناصر هي: املكون العقلي، واملكون الوجداين واملكون ( أن القيمة تتألف من احتا2010ويرى خليل )

مام ما ال يشكالن سوى قيمة جزئية أو قيمة كامنة، ألغراض وظيفية وإجنازيه، إال بانضالعنصران العقلي، والوجداين لتكوين القيمة، ألهنّ 
العنصر الثالث، وهو املمارسة أو السلوك الذي يكون منسجماً مع القيمة الكامنة، فيتالحم مع املكونني العقلي، والوجداين وبذلك 

 (Alexandra, Danilo, 2014)وقد توصلت دراسة كل من تكتمل القيمة مبكوناهتا الثالث العقلي والوجداين واملهاري. 
ب من إجناز إدراك قيمه التحصيل العلمي، فقد متكن الطال العملية التعليمة ساعد الطالب يف أن استخدام الوسائط التعليمية يفإىل 

ءة والتغلب على مشكالت القراوالتعبري عن آرائهم وممارسة مهارات التفكري النقدي،  Web 2.0املهام املطلوبة من خالل أدوات 
 والكتابة.   

تعظيم و  تطوير خدمات اجليل الثاين لإلنرتنت، من خالل دعم االتصال بني مستخدمي اإلنرتنت يف أسلوبا جديدا 0,2ويعد الويب 
إلكرتونية، وتنعكس  معاتبناء جمت ون بني خمتلف مستخدمي اإلنرتنت يفإثراء احملتوى الرقمي على اإلنرتنت، والتعا دور املستخدم يف
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، Wikiالتأليف احلر  Blogsنات لعل أبرزها: املدوّ  2,0حتقق مسات وخصائص الويب  عدد من التطبيقات اليت تلك الفلسفة يف
، وخالصة املواقع Online Social Networks، والشبكات االجتماعية Content Taggingوصف احملتوى 

Really Simple Syndication(RSS)( ،2009خليفة.) 
السنة األوىل من املرحلة اجلامعية، قد ساعد  " يفياستخدام "الويك إىل أنّ  (Neumann & Hood, 2009)وتشري كل من 

الطالب على العمل التعاوين، وعلى التحصيل، وذلك من خالل طرح جمموعة من البيانات واملعاجلات اإلحصائية، وقيام املتعلمني 
اجلامعية  املرحلة يف يآخرين، ومن مث فإن استخدام الويككما ساعد على تشجيع املشاركة من طالب   بكتابة تقرير عن هذه البيانات،

 هذه املرحلة. ساعد على دعم التعلم يف
كأحد أدوات اجليل الثاين للويب من األمناط احلديثة للتعليم؛ حيث ميكن   Wiki يالويكويعد تصميم بيئة إلكرتونية تشاركية قائمة على 

 تطبيق وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يسمح للمتعلم باكتشاف قدراته وتنميه مهارته، وحتقيق ذاته، وأن يسأل ويستكشف
( إىل قلة 2011(. وقد أشارت دراسة احلويل)2012رفعت، يستقبل وال يرسل، وحيفظ وال يناقش ) ابداًل من أن يكون متعلما سلبيًّ 

لى ع اهتمام كليات الرتبية مبجال تنمية املهارات اخلاصة بتصميم التطبيقات والربجميات التعليمية للطالب مع الرتكيز على اجلوانب املعرفية
تصميم  ة يفىل قلة برامج التدريب املتخصصإ مستوى املتخرجني، باإلضافة أدى إىل ضعف يفحساب اجلوانب املهارية والعملية، مما 

( إىل ضرورة تدريب طلبة كلية الرتبية على مهارات التصميم 2014الربامج التعليمية للتقنيات احلديثة. وقد توصلت دراسة صاد  )
زمة ملواكبة أي تطور لدى ت الالاإللكرتوين؛ حيث متتاز الربامج التدريبية بالقدرة على تزويد املتعلمني باملعلومات واملهارات واالجتاها

 من التفاعلية والنشاط أثناء التدريب، وفتح آفا  جديدة للتنمية املهنية.     ؤسسات التعليمية، كما توفر قدرا كبرياامل
أن  ، جيبلية التعليميةالعم وتوظيفها بصورة جيدة يف يتضح مما سبق أن تنمية مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية وإنتاجها،

مر من خالل ما مساعدة املتعلم على التفاعل املست يتها يفالعصر احلايل، نظرًا ألمه صدارة أهداف تكنولوجيا التعليم يف يكون يف
، وكذلك تبادل امللفات مقرر دراسي معني التسجيل يف تتضمنه من أدوات تتطلب من املتعلم القيام مبهام وأنشطة تفاعلية متنوعة مثل:

اعلية املتعددة حمتوى الدرس، وغريه من املهام واألنشطة التف طالع على اجلديد يفقضية تعليمية معينة، أو اال إبداء رأى يفو ومشاركتها، 
 واملتنوعة اليت توفرها تطبيقات اهلواتف الذكية. 

ت، واالختبارات، ومشاركة دوات، واملناقشامعية، والفيديو واألالسّ  ة الكثري من الكتب اإللكرتونية، واملوادّ كيّ كما تقدم تطبيقات اهلواتف الذّ 
العملية التعليمية  بالرغم من أمهية هذه التطبيقات يفالصور وغريها من األدوات التفاعلية اليت ميكن استخدامها من قبل املعلم واملتعلم، و 

كيفية تصميم هذه   إىل تدريبه على فإن الطالب ال يستفيد منها بصورة كبرية أو مباشرة يف املوقف التعليمي، فالطالب حباجة ماسة
ث تطوير ا املواد التعليمية املختلفة، من أجل إضافة قيمة رقمية معرفية أو سلوكية أو وجدانية هتدف إىل إحدشىّت  التطبيقات وإنتاجها يف

الوقت احلايل اهلواتف  ا يفن أبرزهم تنمية املعلم مهنياً، فالقيم تزداد بزيادة استخدام املتعلم وممارسة للمستحدثات التكنولوجية اليت يف
 الذكية وتطبيقاهتا املختلفة.

كما يتضح أيضاً أمهية إدراك الطالب للقيمة الرقمية املضافة له نتيجة ممارسته للتطبيقات التكنولوجيا احلديثة، ومن مث جيب أن يكون 
واتف الذكية، هتدف إىل تنمية مهارات تصميم تطبيقات اهل الدراسة احلالية ذلك هدفاً رئيساً من أهداف تكنولوجيا التعليم، ولذلك فإنّ 
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ونية قائمة هم. من خالل تصميم بيئة تعلم إلكرت يلإقمية املضافة وتعرف مدى إدراك طالب كلية الرتبية جامعة امللك خالد للقيمة الرّ 
 (.   Pbworksعلى الويب التشاركي )بيئة 

 هدف الدراسة .1.1
تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية وإدراك القيمة الرقمية املضافة لدى طالب الدبلوم العام بكلية هدفت الدراسة إىل تنمية مهارات 

 (.Pbworksم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة الرتبية جامعة امللك خالد وذلك من خالل تصميم بيئة تعلُّ 
 مشكلة الدراسة:

مستوياهتم  يفند املتعلمني تعزيزها ع يفة املستقبلية للمنظومة القيمية اليت تطمح مؤسسات التعليم العايل ليس لديها وضوح للرؤي إنّ 
.  التعليمية املختلفة، وتبىن منظومة تكفل تفاعل املتعلم اإلجيايب والفعال مع القيم العصرية حبيث يكون متعلماً منتجاً ومبدعاً مستقالً 

ز هذه اخلطط ومشاريعه اليت تنفذ يف املؤسسات التعليمية املختلفة، حيث ترككما أن غياب القضية القيمية عن خطط التطوير الرتبوي 
على تنمية اجلوانب املادية والتكنولوجية وتغفل احلديث عن اإلطار القيمى الذي يصاحب هذا التطوير، وهى بذلك هتمل أهم عنصر 

وجي )عثمان، ليها التطوير، والتحديث املادي، والتكنول: تنمية القيم اإلنسانية الفاعلة اليت يقوم عيفمن عناصر التنمية املتمثل 
االهتمام هبذا فإن  تعليم أبنائها، بأمهية القيمة الرقمية املضافة يف(. وبالرغم من االهتمام املتزايد من غالبية الدول املتقدمة 2012

م القيمة املضافة بوصفه ه جيب االهتمام بتبين مفهو النسيان؛ لذا فإن يّ ط كثري من الدول العربية ال يزال حتت التجريب أو يف  اجلانب يف
 Nation ofلفعالية مؤسسات التعليم العايل، من أجل نشر ثقافة التميز يف املؤسسة التعليمية لتكوين أمة من املتعلمني  امؤشر 

Learners  ،(.2012)الغتم 
املعلمني قبل وىف أثناء اخلدمة ألجهزة االتصاالت ( إىل أنه بالرغم من امتالك نسبة كبرية من 2011وقد أشارت دراسة عماشة )

احلديثة، اليت يعتمد أغلبها على شبكة اإلنرتنت وحتميلها لربامج تطبيقات الويب الذكية، فإهنم ال جييدون التعامل مع هذه التطبيقات، 
التدريس،  ا يفواستخدامه كية،بل أغلبهم مسع عنها فقط، لذا أوصت الدراسة بضرورة تدريب املعلمني على تطبيقات الويب الذ 

توى التعليمي عملية التعليم، وتسهيل احلصول على املعلومات وتقدمي احمل ج يفواالستفادة من التطبيقات التعليمية هبا، من أجل االندما 
 بأساليب تقنية ميسرة ومتقدمة.   

وب ملواكبة لالتعليمي إلحداث التغري اجلذري املط( إىل أنه توجد حاجة ملحة إىل مهارات التصميم 2013وقد أشارت دراسة شعبان )
 وليس هلا دالالت يف وغري مرتابطة،عصر املعلوماتية، فمعظم جهود اإلصالح التعليمي مازالت قدمية ومتقطعة  التغيريات السريعة يف

  اقع.للتعليم على أرض الو  يملموسة للتصميم التعليمي املنظومحتسني التعليم، وذلك لعدم وجود تطبيقات 
( إىل عدم توفر التدريب الكايف لدى األفراد املستخدمني لتطبيقات اهلواتف الذكية حول  2013وقد أشارت نتائج دراسة ياسني )

جمال تصميم  عالة يفرورة توفر برامج تدريبية فجمال ختصصاهتم املختلفة؛ لذا أوصت الدراسة بض بيقات يفكيفية استخدام هذه التط
 Huang, Hwang)جمال التعليم واجملاالت األخرى ذات الصلة. وقد أوصت دراسة  يفذكية واستخدامها تطبيقات اهلواتف ال

& Chang, 2010)  بضرورة االهتمام بتدريب الطالب على تصميم التطبيقات على اهلواتف الذكية؛ وذلك بغرض حتسني
همة لتقدمي التفاعل مع اآلخرين، والتعلم التعاوين، كما أهنا متثل أداة معرفية م هلذه التطبيقات من أمهية كبرية يفخمرجات التعلم، ملا 
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 ,Mtega, Bernard)وقت وىف أي مكان. وقد أشارت دراسة كل من  يّ أ التوجيه من قبل املعلم يفاملعلومات احلديثة و 
Msungu  & Sanare, 2012 )  ّم، فإنّ علُّ م والتّ عليعملييت التّ  يف غم من استخدام تطبيقات اهلواتف الذكيةه بالرّ إىل أن 

بعض الطالب ليس لديهم فكرة عن كيفية تصميم هذه التطبيقات واستخدامها وخباصة التطبيقات التفاعلية القائمة على الوسائط 
 املتعددة.  

لكي يتسىن له  صمم التعليميأن يتزود املعلم مبهارات امل من بدّ  ( إىل أنه يف ظل التطور التكنولوجي الكبري ال2011ويشري السيد)
ور طتصميم املادة التعليمية اليت يقوم بتدريسها ويتطلب هذا تدريب املعلمني على التزود مبهارات التصميم التعليمي؛ ليواكبوا العامل املت

عامل اإلنرتنت،  نظيمه واإلملام بكل ما هو جديد يفالذي يعيشون فيه، ويقع على عاتق املعلم تصميم التعليم عن بعد، وإخراجه وت
حملتوى الرقمي ال تزال كما أن املؤسسات التعليمية اليت هتتم بصناعة ا  ؛ات التعليمية عرب اهلواتف الذكيةجمال تصميم التطبيق وخباصة يف

تقف عند مرحلة نشر احملتوى مبواقع الويب وما يشوهبا من ضعف، دون التحول ملرحلة أجهزة القارئات، وهذا يستلزم من تلك 
  املختلفة التحول حنو النشر الالسلكي من خالل تدريب طالهبا على الطر  رة إىل تطبيقات اهلواتف الذكية يفملؤسسات أن تقفز مباشا

 لتصميم هذه التطبيقات وإنتاجها.
ري احملققة غمن عدم الثقة ووجود عديد من التوقعات  يءوسو  العمل متذبذبة بل يشوهبا ش إن العالقة بني مؤسسات التعليم العايل

من أطراف النظام التعليمي، يرافق ذلك تدىن مستوى امتالك خرجيي كليات الرتبية للمهارات الالزمة لسو  العمل سواء أكانت علمية 
(. لذا جيب على 2010العمل بعد خترجه )عبيدات، سعادة،  بشكل فعال يف أم رقمية مما حيول دون متكن املتخرج من أداء دوره

املعلم أن هتتم باملتخرجني فيها؛ حبيث جيمعون بني امتالك املهارات املتخصصة ذات األبعاد العملية والنظرية والتقنية مؤسسات إعداد 
املتنوعة، وامتالك املهارات العلمية واالجتماعية والشخصية؛ حىت يكونوا قادرين على القيام بأعمال التنظيم والتواصل مع اآلخرين،  

، كوثراين) راسية املختلفة أن هتتم بالقيم املضافة للخريج حىت يستطيع خدمة ذاته واجملتمع الذي يعيش فيهكما جيب على املناهج الد
2012      .) 

ما يتم االهتمام هبا من  ادران املؤسسات الرقمية وظيفة من وظائف مواقع الويب اإللكرتونية اليت تكوين القيمة الرقمية املضافة يفويعد 
هذه الوظيفة هو   املؤسسات التعليمية، واألساس يفليمية، وهذه الوظيفة ميكن أن تكون عاماًل تنافسياً مهماً بنيقبل املؤسسات التع

استخدام املواقع اإللكرتونية سواء أكان ذلك عرب أجهزة الكمبيوتر أم األجهزة النقالة من أجل زيادة قيمة استخدام خدمة معينة، عن 
تزيد حسب  اخلدمات املعلوماتية، إذ إن هذه القيمة ادة يفالتعليمية املرتبطة هبا، وتظهر هذه الزي طريق التحديث أو إثراء اخلدمات

 (.  2002درجة استخدام املتعلم )خبىت، 
مما سبق حتددت مشكلة الدراسة احلالية يف تدىن مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية وإنتاجها لدى طالب كلية الرتبية، وكذلك 

 حياهتم العلمية والعملية. لتطبيقات يفكهم للقيمة الرقمية املضافة نتيجة ضعف استخدامهم هلذه اضعف إدرا 
 أسئلة الدراسة:

 حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
تنمية مهارات تصميم  يف (Pbworksما فعالية تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة 

 تطبيقات اهلواتف الذكية وإدراك القيمة الرقمية املضافة لدى طالب الدبلوم بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد؟
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 وقد تفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف ( لتنمية Pbworksما التصور املقرتح لبيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة  -1

 الذكية وإدراك القيمة الرقمية املضافة لدى طالب الدبلوم بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد؟
( يف تنمية مهارات تصميم تطبيقات Pbworksما فعالية تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة   -2

 لعام بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد؟اهلواتف الذكية لدى طالب الدبلوم ا
( يف إدراك القيمة الرقمية املضافة لدى Pbworksما فعالية تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة   -3

 طالب الدبلوم بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد؟
 فروض الدراسة: 

 اآلتية:حاولت الدراسة الحالية التحقق من صحة الفروض 
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية األوىل )اليت مت تدريبها  (α=0.05)ال يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى  -1

بها مت تدري اليت( واجملموعة التجريبية الثانية )Pbworksمن خالل بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي بيئة 
 ( يف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة.Blackboardعلم البالكبورد من خالل نظام إدارة الت

بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية األوىل )اليت مت تدريبها من خالل  (α=0.05)ال يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى  -2
ظام تدريبها من خالل ن متم  جريبية الثانية )اليتاجملموعة الت( و Pbworksبيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي بيئة 

 ( يف التطبيق البعدي ملقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة.Blackboardإدارة التعلم البالكبورد 
 أهمية الدراسة:

 تمثلت أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:
 التخصصات شىّت  ملعلمني يفاميكن أن يفيد تقدمي برنامج تدرييب مقرتح قائم على بيئة إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي،  -1

مية تصميم تطبيقات علمية عرب اهلواتف الذكية وإنتاجها، وكذلك مساعدهتم على إضافة قيم رق يفتنمية مهاراهتم  العلمية يف
 واملهاري، والوجداين.جبوانبها املختلفة: املعريف، 

مزودة مبلفات فيديو وروابط خارجية وتفاعالت ميكن أن يفيد  (Pbworks)بيئة تصميم بيئة إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي -2
 املواد الدراسية املختلفة على تصميم تطبيقات عرب اهلواتف الذكية.  ني يفاملتخصص

 توجيه اهتمام مطوري املناهج الدراسية حنو توظيف املستحدثات التكنولوجية يف جمايل التعليم والتعلم.  -3
 تقدمي مقياس ملهارات إدراك القيمة الرقمية املضافة، ميكن أن يفيد املهتمني مبجال التنمية املهنية للمعلمني.  -4
 عليم.بضرورة االهتمام بتوظيف املستحدثات التكنولوجية يف جمال التتوجيه نظر القائمني بربنامج إعداد املعلم بكليات الرتبية  -5

 محددات الدراسة .1.2
 اقتصرت الدراسة احلالية على احملددات اآلتية:
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لدى طالب "الدبلوم العام" بكلية الرتبية جامعة امللك  (Pbworks)بيئة تصميم بيئة إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي  -1
 خالد.

 وتتمثل يف:Android يقات اهلواتف الذكية على نظام مهارات تصميم تطب -2
   تشغيل موقع تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية. -
   إضافة احملتوى اإللكرتوين إىل التطبيق. -
  أدوات التواصل واالتصال اإللكرتوين عرب التطبيق.  -
 على التطبيق. HTMLإعداد صفحة  -
             للتطبيق.   Metadataالبيانات الوصفية  -
 .Android نشر التطبيق على نظام  -

 : تتمثل يف اليت أبعاد مقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة -3
 البعد األول: إدراك اجلانب املعريف للقيمة الرقمية املضافة. -
   البعد الثاين: إدراك اجلانب املهاري للقيمة الرقمية املضافة. -
 لقيمة الرقمية املضافة.البعد الثالث: إدراك اجلانب الوجداين ل -

 تحديد مصطلحات الدراسة .1.3
 تم تحديد مصطلحات الدراسة بصورة إجرائية على النحو اآلتي:

 E-learning environmentبيئة التعلم اإللكرتونية   -1
شكل من أشكال التعلم عرب شبكة اإلنرتنت يتم من خالهلا إدارة عملية التعلم وتنظيمها؛ حبيث ميكن تقدمي املواد التعليمية املختلفة 

 Pbworksللمتعلمني، ومن مث مشاركتهم باحلوار، واملناقشة بينهم وبني املعلم أو مع بعضهم البعض من خالل موقع وبيئة 
هارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية وإدراك القيمة الرقمية املضافة لدى طالب الدبلوم بكلية الرتبية التشاركية من أجل تنمية م

 جامعة امللك خالد.
 Applications Smart Phonesتطبيقات اهلواتف الذكية:  -2

تم حتميل هذه التطبيقات املتصفح، ويبرامج صغرية يتم حتميلها وتثبيتها على اهلواتف الذكية أو اللوحية، بداًل من استعراضها داخل 
وكذلك  يو بالك بري : متجر آبل، أندوريد أبناًء على نوعية برنامج التشغيل املستخدم، وتعتمد على ما يسمى مبتاجر التطبيقات مثل

 (. وسوف تتبىن الدراسة هذا التعريف لتطبيقات اهلواتف الذكية.2013، يندوز)العديينو 
 Digital added valueضافة:   إدراك القيمة الرقمية امل -3
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تصورات طالب الدبلوم العام بكلية الرتبية عما اكتسبوه من جوانب معرفية، وسلوكية، ووجدانية؛ نتيجة تدريبهم على مهارات  يه
(. ويقاس بالدرجة Pbworksتصميم تطبيقات اهلواتف الذكية من خالل بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة 

 الىت حيصل عليها الطالب على املقياس املعد لذلك. 

 منهج الدراسة وإجراءاتها .2
 منهج الدراسة .2.1

 استخدمت الدراسة املنهج التجرييب القائم على تصميم اجملموعتني مع التطبيق القبلي والبعدى ألدوات القياس.

 إجراءات الدراسة .2.2
( ىف تنمية مهارات Pbworksى الويب التشــــاركي )بيئة للكشــــف عن مدى فعالية تصــــميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة عل

تصــميم تطبيقات اهلواتف الذكية وإدراك القيمة الرقمية املضــافة لدى طالب الدبلوم العام بكلية الرتبية جامعة امللك خالد مت إجراء ما 
 :يلي

 اختيار عينة الدراسة .2.2.1
 ،مت اختيار عينة الدراسة من طالب الدبلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد بطريقة عشوائية، ومتثلت يف جمموعتني إحدامها جتريبية أوىل

(، أما Pbworksواألخرى جتريبية ثانية. مت تدريب اجملموعة التجريبية األوىل على الربنامج املقرتح القائم على الويب التشاركي )بيئة 
املتبع جبامعة امللك خالد. وبالرغم من  Blackboardموعة التجريبية الثانية فقد مت تدريبها من خالل نظام إدارة التعلم البالكبورد اجمل

أن االختيار العشوائي يضمن التكافؤ، فإنه قد مت االطالع على درجات اجملموعتني ىف مقرر "الوسائل وتقنيات التعليم" الفصل الدراسي 
 هـ وكانت النتائج بالصورة التالية:1436األول 

 مدى التكافؤ بين طالب مجموعتي الدراسة  1جدول      

 قيمة )ف( المحسوبة التباين العدد األداة المجموعة
اختبار الوسائل  (1التجريبية)

وتقنيات التعليم)فصل 
 دراسي أول(

18 22.42 1.83 
 41.09 21 (2التجريبية)

 
(، وذلك عند مستوى داللة 2.23( وهى أقل من قيمة )ف( اجلدولية اليت تبلغ )1.83)ف( احملسوبة )( أن قيمة 1يوضح جدول )

(α= 0.05) ( للتباين األصغر، وهذا يوضح أنه ال توجد فرو  17( للتباين األكرب، ودرجة حرية )20وداللة الطرفني، ودرجة حرية )
 ويلك  –شابريو  جملموعة التجريبية األخرى. كما مت استخدام اختبار اختبارذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية األوىل، وا
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Shapiro Wilk  ملعرفة إن كانت البيانات الىت مت احلصول عليها من جمموعة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وذلك لتحديد
 ا يلى:االختبارات املناسبة )اختبارات بارمرتية أو البارمرتية(. وكانت النتائج كم

 لمعرفة توزيع البيانات Shapiro Wilkويلك  –شابيرو  اختبار 2جدول     

قيمة  مستوى  القيمة االختبار العدد المجموعة
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية

 التوزيع

 طبيعي غير دال Shapiro 0.909 0.083 18 (1التجريبية)
 طبيعي غير دال 0.245 0.936 21 (2التجريبية)

 
( للمجموعة التجريبية 0.245( للمجموعة التجريبية األوىل، )0.083)  Shapiro Wilk( أن قيمة اختبار 2يوضح جدول )

 ( وهذا يعىن أهنا غري دالة؛ مما يؤكد اعتدالية التوزيع الطبيعي للبيانات.0.05الثانية، وكل منهما أكرب من )

 إعداد مواد الدراسة .2.2.2
 :تصميم بيئة التعلم اإللكترونية التشاركية 

( مت االطالع على بعض الدراسات السابقة مثل: دراسة Pbworksلتصميم بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي )بيئة 
(Gulbahar, Madran & Kalelioglu, 2010)( ودراسة أبو خط2012(، ودراسة البسيوين )2012، ودراسة عقل ) وة

 ( وذلك وفق املراحل اآلتية:ADDIE(. كما مت استخدام النموذج العام للتصميم )2013)
  املرحلة األوىل: التحليلAnalyses: 

 تمت فى هذه المرحلة اإلجراءات اآلتية:
إللكرتونية ا حتديد األهداف العامة لبيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي: يتمثل اهلدف العام لبيئة التعلم -

( ىف تنمية مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية وإنتاجها وإدراك القيمة Pbworksالقائمة على الويب التشاركي )بيئة 
 الرقمية املضافة لدى طالب الدبلوم بكلية الرتبية. 

ىف التعليم ىف  اسب اآليلحتديد خصائص املتعلمني: طالب الدبلوم العام بكلية الرتبية الذين يدرسون مقرر استخدام احل -
م ينتمون إىل بيئة واحدة ذات ظروف اقتصادية واجتماعية متقاربة، وأن مهارهتم 2015الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي 

ىف استخدام الكمبيوتر وشبكات اإلنرتنت تكاد تكون متقاربة، حيث إهنم ميتلكون املهارات األساسية الستخدام الكمبيوتر 
( 21( طالًبا، وعدد طالب اجملموعة التجريبية الثانية )18نرتنت. وقد بلغ عدد طالب اجملموعة التجريبية األوىل )وشبكات اإل

 طالباً من طالب الدبلوم العام ىف الرتبية. 
جهزة أإمكانيات البيئة التعليمية: مت استخدام معمل الكمبيوتر اخلاص بعمادة التعلم اإللكرتوين واملتوفر فيه عدد كاف من  -

 الكمبيوتر املتصلة بشبكة اإلنرتنت، وىف بعض األحيان استخدام أجهزة الطالب احملمولة.  
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توى حتليل املادة التعليمية: مت حتليل املادة التعليمية اخلاصة بتصميم تطبيقات اهلواتف الذكية، كذلك مت حتديد أهداف كل درس من دروس احمل -
 التدرييب املقرتح.  

 :Designمرحلة التصميم  املرحلة الثانية: -
( ووضع تصور Pbworksتتضمن مرحلة التصميم حتديد األهداف اإلجرائية لبيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي )بيئة  -

 شامل للمحتوى، وطر  التدريس، واألنشطة املختلفة املناسبة له، وأساليب التقومي وهى على النحو اآليت:
 األهداف اإلجرائية للبيئة اإللكترونية:  -أ

 مت حتديد أهداف سلوكية لكل درس من دروس بيئة التعلم اإللكرتونية كما يلى:
 الدرس األول: تشغيل موقع  تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية:

 بعد االنتهاء من هذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:
 

 www.appmakr.comإنشاء حساب  www.appmakr.comتشغيل موقع 

 تغيير عنوان التطبيق. إنشاء تطبيق جديد فى مجال التخصص.

   www.appmakr.comإغالق  إدراج خلفية للتطبيق.

 
 التطبيق:الدرس الثاين: إضافة احملتوى إىل 

 بعد االنتهاء من هذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:
  إدراج ملف ووردWord التطبيق. يف   إدراج ملف بوربوينتتتتتتPower Point 

 فى التطبيق.
  إدراج ملفPdf التطبيق. يف  

 
 الدرس الثالث: أدوات التواصل واالتصال اإللكرتوين:

 يكون الطالب قادراً على:بعد االنتهاء من هذا الدرس جيب أن 
  إعداد نموذجForm .للتواصل   إدراج موقع الفيسبوكFacebook. 
 .إدراج رقم الموبايل لالتصال اإللكتروني  

 
 :HTMLالدرس الرابع: إعداد صفحة 

 :بعد االنتهاء من هذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على
 .إعداد نص فى مقدمة التطبيق  للتطبيق. إعداد ارتباط خارجي 
 .إدراج جدول داخل التطبيق   إدراج صفحةHTML. 

 

http://www.appmakr.com/
http://www.appmakr.com/
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 للتطبيق:  Metadataالدرس اخلامس: البيانات الوصفية 
 بعد االنتهاء من هذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:

  تعديل عنوان التطبيق على الهواتف الذكية وعلى
 اإلنترنت.

 .كتابة وصف للتطبيق قبل نشره 

 ترحيبية للتطبيق. كتابة رسالة  
 

 :Android  ،HTML الدرس السادس: نشر التطبيق على نظام 
 بعد االنتهاء من هذا الدرس يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

  نشر التطبيق على نطاقHTML5.  نشرررر التطبيق على رندرويد Android 
. 

 
 محتوى بيئة التعلم اإللكترونية التشاركية: -ب

 التعلم اإللكرتونية على الدروس التعليمية اآلتية:اشتمل حمتوى بيئة 
 الدرس األول: تشغيل موقع تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية.

 الدرس الثاين: إضافة احملتوى إىل التطبيق.
 الدرس الثالث: أدوات التواصل واالتصال اإللكرتوين.

 .HTMLالدرس الرابع: إعداد صفحة 
 للتطبيق.  Metadataالدرس اخلامس: البيانات الوصفية 

 .Android  ،HTML الدرس السادس: نشر التطبيق على نظام 
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 استراتيجية  التدريس واألنشطة المتبعة فى بيئة التعلم اإللكترونية التشاركية: -جت
(، مت استخدام اسرتاتيجية Pbworksىف ضوء األهداف اإلجرائية، وحمتوى بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركى )بيئة 

 التدريس الىت تسري وفق خريطة التدفق التالية:
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . خريطة التدفق لبيئة التعلم اإللكتروني التشاركي1شكل

 أساليب التقويم: -د
ه تنوعت أساليب التقومي لتشمل التقومي القبلي ىف بداية كل درس للوقوف على التعلم السابق، والتقومي البنائي ىف أثناء كل درس لتوجي

ونية تعلم الطالب وتقدمي التغذية الراجعة، والتقومي النهائي وهو الذي يتم بعد االنتهاء من دراسة مجيع احملتوى املتوفر ىف البيئة اإللكرت 
لقائمة على الويب التشاركي، للوقوف على مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية، وإدراك القيمة الرقمية املضافة لدى طالب ا

 الدبلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد. 
 :Developmentاملرحلة الثالثة: مرحلة التطوير 

 :طوير تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية ومن أبرز هذه الربامج التايلاستخدم الباحث ىف هذه املرحلة بعض برامج الكمبيوتر من أجل ت
 Appmakrموقع  -    Pbworksموقع  -
 وهو برنامج خاص بتصميم الصور واالحتفاظ جبودهتا دون تغري. IrfanView 4.30برنامج  -

تم 
إنجاز 
المهام 
الطال

اسم مستخدم 

 للطالب

كلمة مرور 

 للطالب

 
استعراض المحتوى 

 التدريبي

الكتابة التعاونية 
للمهام المطلوب 
 إنجازها من الطالب 

إرسال النواتج 
 التعليمية للمعلم 

 تغذية راجعة من المعلم
نع

 م

 ال

 أبدا

 

الدخول إلى بيئة الويب 
 التشاركي 

 

 خروج
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 .Photoshopبرنامج الرسومات  -
 :Implementationالمرحلة الرابعة: مرحلة التطبيق 

 املرحلة نشر الصفحات اإللكرتونية اخلاصة ببيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي حتت عنون:مت ىف هذه 
(http://ahmedsadek.pbworks.com) وذلك من أجل دراسة احملتوى اخلاص بتطبيقات اهلواتف الذكية. وكذلك مت شرح كيفية

 واملهام املطلوبة القيام هبا.الدخول على املوقع والدروس التعليمية املتضمنة به 
 :Evaluationالمرحلة الخامسة: مرحلة التقويم 

 ( على جمموعة من املتخصصنيPbworksمت ىف هذه املرحلة عرض حمتوى بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي )بيئة 
( من جامعيت امللك خالد وسوهاج، وكذلك مت تطبيق أدوات القياس املتمثلة ىف: بطاقة 9جمال املناهج وتقنيات التعليم وعددهم ) يف

 املالحظة، ومقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة وذلك بعد دراسة كل احملتوي التعليمي لدى طالب جمموعيت البحث. 

 إعداد أدوات القياس  .2.2.3
 ة المالحظة:إعداد بطاق -1

 مت إعداد هذه البطاقة وفقاً للخطوات اآلتية:
 الهدف من البطاقة: -أ

يقات اهلواتف الذكية تطب هدفت البطاقة إىل قياس األداء املهاري لطالب الدبلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف مهارات تصميم
 اجملاالت التعليمية املختلفة. يف
 أبعاد البطاقة: -ب

ع على البحوث والدراسات اليت اهتمت هبذا اجلانب، مت حتديد األبعاد الرئيسة للبطاقة اليت بلغ عددها أربعة أبعاد رئيسة،  بعد اإلطال
 كل بعد يتضمن مهارات فرعية وهذه األبعاد هي:

 
 المهارات الفرعية البعد م
 Appmakr 6األول: مهارات خاصة بموقع  1
 7 الرقمي للهواتف الذكية.مهارات خاصة بالمحتوى  الثاني: 2
 4 مهارات خاصة بأدوات التواصل اإللكتروني عبر الهواتف الذكية.:الثالث 3
 5 الرابع: مهارات خاصة بنشر التطبيقات عبر الهواتف الذكية. 4

 22 4 المجموع
 عرض الصورة األولية للبطاقة على مجموعة من المحكمين: -جت

قام الباحث بعرض البطاقة على جمموعة من املتخصصني يف جمال تكنولوجيا التعليم، وىف جمال املناهج بعد االنتهاء من إعداد البطاقة 
وطر  التدريس، وىف جمال علم النفس. وجاءت آراؤهم توضح مناسبة بنود البطاقة لطالب عينة الدراسة، مع تعديل ىف الصياغة اللغوية 

 ع.ة للبعد األول، واملهارة السابعة ىف البعد الثاين، واملهارة الثانية ىف البعد الرابلبعض املهارات الفرعية وذلك ىف املهارة اخلامس
 التطبيق االستطالعي للبطاقة: -د
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( من طالب الدبلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد ملعرفة مدى مناسبة 14تطبيق بطاقة املالحظة على عينة استطالعية عددها ) متم 
هم، وكذلك حلساب ثبات البطاقة. وقد كشف التطبيق االستطالعي عن مناسبة املهارات املتضمنة ىف البطاقة بطاقة املالحظة ملستوا

 لعينة الدراسة دون أي شكوى أثناء التطبيق.
 حساب ثبات بطاقة المالحظة:  -هت

اب ثبات البطاقة من خالل إعادة ( طالب مت حس14على ) ااستطالعيًّ  بعد القيام بعرض البطاقة على جمموعة من احملكمني، وجتربتها
(؛ حيث مت مالحظة أداء الطالب للمهارات Cooperالتطبيق على العينة نفسها بفاصل زمين أسبوعني تقريباً باستخدام معادلة )كوبر 
 بطاقة.نسبة مناسبة لثبات ال يوه ( تقريبا0.87املتضمنة يف البطاقة من قبل الباحث، وقد بلغت نسبة االتفا  يف التطبيقني )

 الصورة النهائية للبطاقة:  -ع
بعد القيام بصياغة فقرات البطاقة وعرضها على جمموعة من السادة احملكمني وضبطها ضبطاً إحصائياً أصبحت البطاقة صاحلة للتطبيق 

 (.3النهائي )ملحق 
 مقياس إدراك القيمة الرقمية المضافة: -2

 وفقاً للخطوات اآلتية:مت إعداد مقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة 
 تحديد الهدف من المقياس: -أ

هدف املقياس إىل إدراك طالب الدبلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للقيمة الرقمية املضافة نتيجة تدريبهم على مهارات تصميم 
 تطبيقات اهلواتف الذكية من خالل بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي.

 بعاد المقياس:أ -ب
 ( 3تكون المقياس من ثالثة أبعاد تتضح في جدول.) 

 عدد ربعاد مقياس القيمة الرقمية المضافة في صورته األولية 3جدول 
 عدد العبارات البعد م
 13 المعرفي 1
 18 المهاري 2
 14 الوجداني 3

 45 3 المجموع
 
 ضبط المقياس من خالل: -جت 

 على جمموعة من احملكمني:عرض الصورة األولية للمقياس  -
بعد االنتهاء من صياغة مفردات املقياس مت عرضه على جمموعة من املتخصصني يف جمال املناهج وطرائق التدريس، وتكنولوجيا التعليم، 
وىف جمال علم النفس. وجاءت آراؤهم توضح مناسبة املقياس للهدف الذي وضع من أجله، مع حذف بعض عبارات املقياس. وبعد 

 عبارة. 39صورته النهائية  يف ديل وحذف العبارات اليت أشار إليها احملكمون أصبح عدد عبارات املقياستع
 التطبيق االستطالعي للمقياس: -
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( طالباً من طالب الدبلوم بكلية الرتبية جامعة 14بعد تعرف آراء السادة احملكمني مت تطبيق املقياس على عينة استطالعية عددها )
ملعرفة مدى مناسبة املقياس هلم. وجاءت استجاباهتم توضح مناسبة عبارات املقياس دون أي غموض من الناحية اللغوية امللك خالد 
 أو العلمية.

 االتسا  الداخلي للمقياس )الصد  اإلحصائي(: -
 يت:(بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية وفق اجلدول اآلSpearmanمت إجياد مصفوفة معامل االرتباط )سبريمان 

 
 االنفعالي السلوكي المعرفي البعد
    المعرفي
   0.59 السلوكي
  0.57 0.32 الوجداني

 *0.80 *0.84 *0.75 المقياس ككل
 

 0.84ومعامل ارتباط البعد الثاين باملقياس ككل يساوى  0.75يتضح مما سبق أن معامل ارتباط البعد األول باملقياس ككل يساوى 
ا أن أبعاد املقياس تقيس . ويشري هذاوكلها قيم دالة ومقبولة إحصائيًّ  0.80البعد الثالث باملقياس ككل يساوى أما معامل ارتباط 

 الذى يقيسه املقياس ككل، مما يدل على صد  املقياس وأبعاده.    يءنفس الش
 حساب متوسط زمن املقياس. -

 .ادقيقة تقريبً ( 30مت حساب زمن املقياس عن طريق إجياد متوسط أزمان الطالب مجيعهم كل حسب سرعته وقد جاء مساوياً )
 حساب ثبات املقياس: -

من طالب كلية الرتبية مت حساب ثبات  ا( طالب14بعد القيام بعرض املقياس على جمموعة من احملكمني وجتربته استطالعيًا على )
 وهو معامل ثبات مناسب. ( تقريبا0.77ه يساوى )دام معادلة )ألفا كرونباخ(، ووجد أنّ املقياس باستخ

 الصورة النهائية للمقياس: -د
 (.2للتطبيق النهائي )ملحق  ا أصبح املقياس صاحلاام بصياغة املقياس وضبطه إحصائيًّ بعد القي

 التطبيق القبلي ألدوات القياس   .2.2.4
يف: بطاقة املالحظة، ومقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة على جمموعة الدراسة وذلك يف فرباير مت تطبيق أدوات القياس املتمثلة 

2015. 

 تنفيذ جتربة الدراسة  .2.2.5
 سابيع تقريباأبعد توضيح اهلدف من التجربة، قام الباحث بتنفيذ جتربة الدراسة داخل معمل احلاسب اآليل بكلية الرتبية خالل أربعة 

( للمجموعة طالبا 21، و )( للمجموعة التجريبية األوىلطالبا 18، وقد بلغ عدد أفراد جمموعة الدراسة )اأسبوعيًّ  بواقع ثالثة ساعات
 التجريبية الثانية بعد استبعاد بعض الطالب غري امللتزمني ىف احلضور.
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 التطبيق البعدي ألدوات القياس .2.2.6
الب الدبلوم بكلية بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي على ط بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج التدرييب القائم على تصميم

الرتبية جامعة امللك خالد، مت تطبيق أدوات القياس واملتمثلة ىف:  بطاقة املالحظة اخلاصة مبهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية، 
والوصول إىل النتائج  امتهيداً ملعاجلتها إحصائيًّ  تصحيحهما ورصدمهاومقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة بعدياً على جمموعيت الدراسة و 

 وتفسريها.

 نتائج الدراسة وتفسيرها .3
بعد رصد درجات الطالب يف التطبيق البعدي يف كل من: بطاقة املالحظة اخلاصة بتصميم تطبيقات اهلواتف الذكية ىف املواد الدراسية 

 املضافة متت اإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآليت:املختلفة، ومقياس إدراك القيمة الرقمية 

 إجابة السؤال األول .3.1
( لتنمية مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف Pbworksما التصور املقرتح لتصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة 

 رتبية جبامعة امللك خالد؟الذكية وإدراك القيمة الرقمية املضافة لدى طالب الدبلوم بكلية ال
ولإلجابة عن ها السؤال، مت مراجعة مناذج تصميم بيئات التعلم اإللكرتونية والدراسات اليت اهتمت بالويب التشاركي مثل دراسة: 

(Gulbahar, Madran & Kalelioglu, 2010)، ( ودراسة أبو خطوة 2012(، ودراسة البسيوين )2012ودراسة عقل )
، ومرحلة Analyses: مرحلة التحليل ( مبراحله املختلف واملتمثلة يفADDIEستخدام النموذج العام للتصميم )(. كما مت ا2013)

 .Implementation، ومرحلة التطبيق Development، ومرحلة التطوير Designالتصميم 
كرتونية القائمة على يم بيئة التعلم اإللوقد مت توضيح إجراءات كل مرحلة من هذه املراحل بالتفصيل ىف اجلزء املتعلق بإجراءات تصم

الويب التشاركي، وقد مت إجازة حمتوى هذه البيئة اإللكرتونية بعد عرضها على جمموعة من املتخصصني ىف تكنولوجيا التعليم، واملناهج، 
 أصبحت بيئة د، ومن مثوعلم النفس، وكذلك مت التجريب على عينة استطالعية من طالب الدبلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خال

 . ت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحثنة البحث األساسية. وبذلك متّ التعلم اإللكرتونية جاهزة للتطبيق على عيِّ 

 إجابة السؤال الثاني .3.2
ة ات اهلواتف الذكي( يف تنمية مهارات تصميم تطبيقPbworksما فعالية تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة 

 لدى طالب الدبلوم العام بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد؟
 ولإلجابة عن هذا السؤال صيغ الفرض اآليت:

بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية األوىل )اليت مت تدريبها من خالل  (α=0.05)ال يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى 
رة مت تدريبها من خالل نظام إدا اجملموعة التجريبية الثانية )اليت( و Pbworksقائمة على الويب التشاركي بيئة بيئة التعلم اإللكرتونية ال

 ( يف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة.Blackboardالتعلم البالكبورد 
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ى وذلك للمجموعتني لي والبعدوالختبار صحة هذا الفرض مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية يف التطبيق القب
 Analysis ofالتجريبية األوىل، والتجريبية الثانية على بطاقة املالحظة. وكذلك مت استخدام اختبار حتليل التباين املصاحب 

Covarianceبالرغم من تكافؤ اجملموعتني وذلك لعزل أي تأثري للتطبيق القبلي ملقياس التواصل اإللكرتوين، وكذلك الستخراج ، 
 ( هذه النتائج.4داللة الفر  بني متوسطات درجات الطالب يف التطبيق البعدي. ويوضح جدول)

 ةحظنتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين رفراد المجموعتين التجريبية األولى، والثانية وذلك في التطبيق البعدي لبطاقة المال 4جدول 

 البعدي المعدل  التطبيق البعدي  القبلي)المصاحب( ن األداة المجموعة
 خ.ع م ع م ع م

بطاقة  التجريبية األولى
 المالحظة

18 5.83 1.47  17.33 1.32 17.33 0.28 
 0.26 11.95 0.97 11.95  1.37 5.76 21 التجريبية الثانية

 
ة ككل، حيث يف التطبيق القبلي للبطاق ( وجود فر  ظاهري بني املتوسطات احلسابية لدرجات جمموعيت الدراسة4يتضح من جدول )

(، كما بلغ املتوسط احلسايب 1.47( يف التطبيق القبلي بإحنراف معياري )5.83بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل )
جملموعة رجات ا( أما بالنسبة للتطبيق البعدي فقد أصبح متوسط د1.37( باحنراف معياري )5.76لدرجات اجملموعة التجريبية الثانية )

( باحنراف 11.95(، وىف اجملموعة التجريبية الثانية أصبح املتوسط احلسايب للدرجات )1.32( باحنراف معياري )17.33التجريبية )
 (.5.38(، أي يوجد فر  ظاهري يف املتوسط احلسايب لدرجات جمموعيت الدراسة مقداره )0.97معياري )

ر توسط احلسايب لدرجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي للبعد اخلاص مبهارات تصميم ونشوملعرفة ما إذا كان هذا الفر  ىف امل
هبدف عزل أي تأثري للتطبيق القبلي ألدوات القياس وذلك بصورة  (α=0.05)تطبيقات اهلواتف الذكية ذا داللة إحصائية عند مستوى 

 (. 5جدول ) وكانت النتائج كما يف Analysis of Covarianceإحصائية، مت استخدام حتليل التباين املصاحب 
 

ية وذلك في اننتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق في بطاقة المالحظة وذلك في التطبيق البعدى لدى رفراد المجموعتين التجريبية األولى والث 5جدول 

 التطبيق البعدي.

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة العملية

 0.3 0.75 0.11 0.15 1 0.15 المتغير المصاحب
 26.70 *0.001 12.74 17.73 1 17.73 المجموعتين
    0.45 35 15.72 الخطأ

     37 24.02 المجموع المعدل
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بطاقة املالحظة   وذلك يف (α=0.05)( وهى دالة إحصائيًا عند مستوى 12.74( أن قيمة )ف( احملسوبة )5يتضح من جدول )
ه يوجد فر  دال إحصائياً بني اجملموعة األوىل، واجملموعة الثانية لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل. وقد احتكم الباحث يف نّ إ ي. أككل

اد توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي. ولتأكيد هذه النتيجة مت إجي( اخلاص بامل5ذلك جلدول)
املتوسط احلسايب املعدل الناتج عن عزل أثر أداء طالب جمموعيت الدراسة على بطاقة املالحظة اخلاصة بتصميم ونشر تطبيقات اهلواتف 

اإللكرتوين  ملصاحب، حيث بلغ املتوسط احلسايب املعدل للمجموعة التجريبية اليت استخدمت بيئة التعلمالذكية بعد إجراء حتليل التباين ا
دريبها من ت متم  اليت ىملعدل للمجموعة التجريبية األخر ( وهو أعلى من املتوسط احلسايب ا17.33القائمة على الويب التشاركي )

( أي أنه يوجد فر  دال إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية 11.95وقد بلغ ) Blackboardخالل نظام إدارة التعلم البالكبورد 
(. وبذلك يتم رفض الفرض األول 5األوىل اليت درست وفق البيئة اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي، كما هو موضح جبدول )

 من فروض الدراسة. 
،  ودراسة روث وهوجتون  (Neumann & Hood, 2009)، وهود وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من: نيومان

(Ruth & Houghton, 2009). 
 ويرى الباحث أن النتيجة السابقة ميكن أن ترجع إىل ما يلي:

بأدوات كثرية أتاحت للطالب تصفح احملتوى اإللكرتوين اخلاص بدروس تطبيقات   Pbworksتتميز بيئة التعلم التشاركي  -
اهلواتف الذكية يف أي وقت وىف أي زمان، وكذلك مراجعتها أكثر من مرة دون التقيد باملكان أو الزمان. مما ساعد الطالب 

 على تعلم مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية بصورة سهلة وفعالة.
واليت تتيح للطالب أدواراً كثرية منها: تبادل امللفات، والتحميل ورفع امللفات   Pbworksة التعلم التشاركي طبيعة بيئ -

 جمال ختصصهم.  ات يفتصميم تطبيق يف املختلفة، التعليق ومن مث مساعدهتم على تنمية مهاراهتم
ل الطالب، وعدم طرح احملتوى من قبل املعلم، بل تأليف احملتوى من قب املشاركة يفب Pbworksتتميز بيئة التعلم التشاركي  -

 يقوم الطالب بإعداد احملتوى بصورة تعاونية حتت إرشاد، وتوجيهه املعلم وهو ما يطلق علية بالكتابة التعاونية.
 زمان . يّ وقت وىف أ يّ أ يفإتاحة فرصة التبادل للمحتوى اإللكرتوين اخلاص بتصميم تطبيقات اهلواتف الذكية  -
ستحدثات بامل كان األمر متعلقا  الطالب املسئولية ىف تأليف احملتوى، وخباصة إذا Pbworksئة التعلم التشاركي حتمل بي -

 التكنولوجية املنتشرة ىف العصر احلايل، واليت ميتلكها الغالبية العظمى من الطالب.
 املتنوعة. Pbworksسهولة التعامل مع أدوات بيئة  -
من أدوات الوسائط املتعددة مثل: النصوص، والعروض التقدمية، وملفات  اكثري    Pbworksتتضمن بيئة التعلم التشاركي  -

الفيديو عرب مواقع اليوتيوب، والصور، وبرامج احملادثة، وبرامج التواصل االجتماعي، كل هذا ساعد الطالب على تنمية 
 مهاراهتم ىف تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية. 

زاد من دافعية الطالب للتعلم ومن مث كون لديهم  Pbworksتوى بيئة التعلم التشاركي طريقة عرض وتعامل الطالب مع حم -
 ميوالً واجتاهات إجيابية حنو التعلم من خالل هذه البيئة التشاركية التعاونية املتوفرة لديهم يف كل مكان وىف كل زمان.
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 تعلم الطالب من حالة املستقبل السليب إىل على إحداث تغري كبري يف طريقة  Pbworksساعدت بيئة التعلم التشاركي  -
املشارك اإلجيايب يف املواقف التعليمية املختلفة، وقد ساعد ذلك يف تغيري اجتاهات الطالب حنو استخدام التقنيات احلديثة يف 

 التعليم من االجتاه السليب إىل اإلجيايب.      

 إجابة السؤال الثالث .3.3
( يف إدراك القيمة الرقمية املضافة لدى الطالب Pbworksما فعالية تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة 

 املعلمني بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد؟
 ولإلجابة عن هذا السؤال صيغ الفرض اآليت:

سطي درجات اجملموعة التجريبية األوىل )اليت مت تدريبها من خالل بني متو  (α=0.05)ال يوجد فر  ذو داللة إحصائية عند مستوى 
رة مت تدريبها من خالل نظام إدا اجملموعة التجريبية الثانية )اليت( و Pbworksبيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي بيئة 

 ة الرقمية املضافة.( يف التطبيق البعدي ملقياس إدراك القيمBlackboardالتعلم البالكبورد 
والختبار صحة هذا الفرض مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية يف التطبيق القبلي والبعدى وذلك للمجموعتني 
التجريبية األوىل، والتجريبية األخرى على مقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة. كذلك مت استخدام اختبار حتليل التباين املصاحب 

Analysis of Covariance بالرغم من تكافؤ اجملموعتني وذلك لعزل أي تأثري للتطبيق القبلي ملقياس القيم الرقمية املضافة، وكذلك ،
 ( هذه النتائج.6الستخراج داللة الفر  يف متوسطات درجات الطالب يف التطبيق البعدي. ويوضح جدول)

ية للمجموعتين التجريبية األولى، والتجريبية الثانية في مقياس إدراك القيمة الرقمية المضافة ككل وذلك في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار  6جدول 

 التطبيق البعدى 

 البعدي المعدل  التطبيق البعدي  القبلي)المصاحب( ن البعد المجموعة

 خ.ع م ع م ع م

المقياس  التجريبية األولى

 ككل

18 49.28 2.95  93.22 2.88 92.31 1.19 

 0.97 70.25 4.12 72.52  3.17 55.81 21 التجريبية الثانية
 

( وجود فر  ظاهري بني املتوسطات احلسابية لدرجات جمموعيت الدراسة يف التطبيقني القبلي والبعدى ملقياس 6يتضح من جدول )
 2.95( يف التطبيق القبلي بإحنراف معياري )49.28األوىل )القيم الرقمية املضافة ككل، حيث بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية 

( أما بالنسبة للتطبيق البعدي 3.17( باحنراف معياري )55.81(، كما بلغ املتوسط احلسايب لدرجات اجملموعة التجريبية الثانية )
موعة التجريبية الثانية أصبح (، وىف اجمل2.88( باحنراف معياري )93.22فقد أصبح متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل )

(، أي يوجد فر  ظاهري يف املتوسط احلسايب لدرجات جمموعيت 4.12( باحنراف معياري )72.52املتوسط احلسايب للدرجات )
 (.20.70الدراسة مقدراه )
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م الرقمية املضافة ككل ذا القي وملعرفة ما إذا كان هذا الفر  ىف املتوسط احلسايب لدرجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي ملقياس
هبدف عزل أي تأثري للتطبيق القبلي ألدوات القياس وذلك بصورة إحصائية، مت استخدام  (α=0.05)داللة إحصائية عند مستوى 

 (. 7جدول ) وكانت النتائج كما يف Analysis of Covarianceحتليل التباين املصاحب 

لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية األولى، والتجريبية الثانية فى مقياس إدراك القيمة الرقمية المضافة ككل وذلك نتائج تحليل التباين المصاحب  7جدول 

 في التطبيق البعدى.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  ف المحسوبة
 اإلحصائية

 الداللة العملية

 5.60 0.16 2.08 21.09 1 21.09 المتغير المصاحب
 33.40 *0.00 17.57 178.44 1 178.44 المجموعتين
    10.16 35 355.56 الخطأ

     37 555.09 المجموع المعدل
 

مقياس إدراك القيمة  وذلك يف (α=0.05)( وهى دالة إحصائياً عند مستوى 17.57( أن قيمة )ف( احملسوبة )7يتضح من جدول )
( اخلاص باملتوسطات احلسابية 6الرقمية املضافة ككل وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية األويل. وقد احتكم الباحث يف ذلك جلدول)

زل أثر ع واالحنرافات املعيارية جملموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي. ولتأكيد هذه النتيجة مت إجياد املتوسط احلسايب املعدل الناتج عن
أداء طالب جمموعيت الدراسة على مقياس القيم الرقمية املضافة ككل بعد إجراء حتليل التباين املصاحب، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

( وهو أعلى من املتوسط 92.31املعدل للمجموعة التجريبية األوىل اليت استخدمت بيئة اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي )
( 70.25وقد بلغ ) Blackboardعدل للمجموعة التجريبية األخرى اليت مت تدريبها من خالل نظام إدارة التعلم البالكبورد احلسايب امل

أي أنه يوجد فر  دال إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل اليت درست وفق بيئة إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي. كما هو 
 ذلك مت رفض الفرض الثاين من فروض الدراسة. ( ونتيجة ل7موضح جبدول )

وملعرفة إذا ما كان هذا الفر  يرجع إىل اجلانب املعريف أم اجلانب السلوكي أم اجلانب الوجداين، مت مقارنه كل جانب على حدي على 
 النحو اآليت:  
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 اجلانب املعريف .3.3.1

إدراك القيمة  اسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية األولى ، والتجريبية الثانية في بعد الخاص "بالجانب المعرفي" لمقي 8جدول 

 الرقمية المضافة وذلك في التطبيق البعدى 

 البعدي المعدل  التطبيق البعدي  القبلي)المصاحب( ن البعد المجموعة
 خ.ع م ع م ع م

التجريبية 
 األولى

 0.64 26.91 2.64 27.17  1.89 15.44 18 المعرفي

التجريبية 
 الثانية

21 17.00 1.79  23.52 2.52 23.08 0.57 

 
( وجود فر  ظاهري بني املتوسطات احلسابية لدرجات جمموعيت الدراسة يف التطبيقني القبلي والبعدى لبعد 8يتضح من جدول )

( يف التطبيق القبلي 15.44"اجلانب املعريف" ملقياس القيم الرقمية املضافة، حيث بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل )
( أما 1.79( باحنراف معياري )17.00) ىالتجريبية األخر ا بلغ املتوسط احلسايب لدرجات اجملموعة (، كم 1.89بإحنراف معياري )

(، وىف اجملموعة 2.64) ( باحنراف معياريّ 27.17لتطبيق البعدي فقد أصبح متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل )إىل ابالنسبة 
(، أي يوجد فر  ظاهري يف املتوسط احلسايب 2.52( باحنراف معياري )23.52أصبح املتوسط احلسايب للدرجات ) ىالتجريبية األخر 

 (.3.65لدرجات جمموعيت الدراسة مقدراه )
وملعرفة ما إذا كان هذا الفر  ىف املتوسط احلسايب لدرجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي ملقياس القيم الرقمية املضافة وذلك 

هبدف عزل أي تأثري للتطبيق القبلي ألدوات القياس وذلك بصورة إحصائية،  (α=0.05)ة عند مستوى للبعد املعريف ذا داللة إحصائي
 (. 9جدول ) وكانت النتائج كما يف Analysis of Covarianceمت استخدام حتليل التباين املصاحب 

األولى، والتجريبية الثانية فى "الجانب المعرفي" لمقياس إدراك القيمة الرقمية نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية  9جدول 

 المضافة "وذلك في التطبيق البعدى.

 الداللة العملية اإلحصائيةالداللة  المحسوبةف  المربعاتمتوسط  الحريةدرجة  المربعاتمجموع  مصدر التباين

 1.6 0.45 0.55 3.32 1 3.32 المصاحبالمتغير 

 17.80 *0.009 7.56 45.52 1 45.52 المجموعتين
    6.02 35 210.64 الخطأ

     37 259.48 المجموع المعدل
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"البعد املعريف" ملقياس  وذلك يف (α=0.05)( وهى دالة إحصائياً عند مستوى 7.56( أن قيمة )ف( احملسوبة )9يتضح من جدول )
( اخلاص باملتوسطات 8إدراك القيمة الرقمية املضافة وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل. وقد احتكم الباحث يف ذلك جلدول)

دل الناتج عن عاحلسابية واالحنرافات املعيارية جملموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي. ولتأكيد هذه النتيجة مت إجياد املتوسط احلسايب امل
 ،عزل أثر أداء طالب جمموعيت الدراسة على البعد اخلاص باجلانب املعريف ملقياس القيم الرقيم املضافة بعد إجراء حتليل التباين املصاحب

( 26.91)املعدل للمجموعة التجريبية األوىل اليت استخدمت بيئة اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي  وسط احلسايبّ حيث بلغ املت
  Blackboardوهو أعلى من املتوسط احلسايب املعدل للمجموعة التجريبية الثانية الىت مت تدريبها من خالل نظام إدارة التعلم البالكبورد 

( أي أنه يوجد فر  دال إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل اليت درست وفق بيئة إلكرتونية قائمة على الويب 23.08وقد بلغ )
 (. 8التشاركي، كما هو موضح جبدول )

 

 اجلانب املهاري  .3.3.2

اس إدراك القيمة يالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية األولى، والتجريبية الثانية في البعد الخاص "بالجانب المهاري" لمق 10جدول 

 الرقمية المضافة وذلك في التطبيق البعدى 

 البعدي المعدل  التطبيق البعدي  القبلي)المصاحب( ن البعد المجموعة
 خ.ع م ع م ع م

 0.37 35.19 1.08 35.00  0.79 17.50 18 المهاري التجريبية األولى
 0.28 22.76 1.26 22.76  1.65 16.29 21 ةالتجريبية الثاني

 
بعد جمموعيت الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدى ل( وجود فر  ظاهري بني املتوسطات احلسابية لدرجات 10يتضح من جدول )

( يف التطبيق 17.50اجلانب املهاري ملقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة، حيث بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل  )
( باحنراف معياري 16.29) ىدرجات اجملموعة التجريبية األخر (، كما بلغ املتوسط احلسايب ل 0.79القبلي بإحنراف معياري )

(، 1.08( باحنراف معياري )35.00( أما بالنسبة للتطبيق البعدي فقد أصبح متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل )1.65)
(، أي يوجد فر  ظاهري يف 1.26( باحنراف معياري )22.76وىف اجملموعة التجريبية األخرى أصبح املتوسط احلسايب للدرجات )

 (.12.24يب لدرجات جمموعيت الدراسة مقدراه )املتوسط احلسا
وملعرفة ما إذا كان هذا الفر  ىف املتوسط احلسايب لدرجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي ملقياس القيم الرقمية املضافة "للبعد 

ة، مت اس وذلك بصورة إحصائيهبدف عزل أي تأثري للتطبيق القبلي ألدوات القي (α=0.05)املهاري" ذا داللة إحصائية عند مستوى 
 (. 11جدول ) وكانت النتائج كما يف Analysis of Covarianceاستخدام حتليل التباين املصاحب 
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رقمية القيمة ال كنتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية األولى، والتجريبية الثانية فى "الجانب المهاري" لمقياس إدرا 11جدول 

 المضافة "وذلك في التطبيق البعدى.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

 الداللة العملية الداللة اإلحصائية

 1.50 0.47 0.53 0.77 1 0.77 المتغير المصاحب
 14.30 *0.02 5.86 8.53 1 8.53 المجموعتين
    6.02 35 210.64 الخطأ

     37 259.48 المجموع المعدل
 

البعد السلوكي  وذلك يف (α=0.05)عند مستوى  ادالة إحصائيًّ  يوه( 5.86( أن قيمة )ف( احملسوبة )11يتضح من جدول )
( اخلاص 10ملقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل. وقد احتكم الباحث يف ذلك جلدول)

دل عباملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي. ولتأكيد هذه النتيجة مت إجياد املتوسط احلسايب امل
الناتج عن عزل أثر أداء طالب جمموعيت الدراسة على البعد اخلاص باجلانب املهاري ملقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة بعد إجراء 
حتليل التباين املصاحب، حيث بلغ املتوسط احلسايب املعدل للمجموعة التجريبية اليت استخدمت بيئة إلكرتونية قائمة على الويب 

( أي أنه يوجد فر  دال 22.76( وهو أعلى من املتوسط احلسايب املعدل للمجموعة التجريبية األخرى وقد بلغ )35.19التشاركي )
إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل اليت درست وفق بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي، كما هو موضح جبدول 

(10 .) 

 اجلانب الوجداين .3.3.3

اس إدراك القيمة قيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية األولى، والتجريبية الثانية في البعد الخاص "بالجانب الوجداني" لم 12جدول 

 الرقمية المضافة وذلك في التطبيق البعدى 

 البعدي المعدل  التطبيق البعدي  القبلي)المصاحب( ن البعد المجموعة
 خ.ع م ع م ع م

 1.58 30.53 2.49 31.06  1.53 16.33 18 الوجداني التجريبية األولى
 1.07 24.93 2.95 26.24  1.97 22.52 21 التجريبية األولى

 
( وجود فر  ظاهري بني املتوسطات احلسابية لدرجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدى لبعد 12يتضح من جدول )

( يف التطبيق 16.33اجلانب الوجداين ملقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة، حيث بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل )
( 1.97( باحنراف معياري )22.52(، كما بلغ املتوسط احلسايب لدرجات اجملموعة التجريبية الثانية )1.53القبلي بإحنراف معياري )

(، وىف 2.49( باحنراف معياري )31.06بيق البعدي فقد أصبح متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل )لتطإىل اأما بالنسبة 
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(، أي يوجد فر  ظاهري يف املتوسط 2.95( باحنراف معياري )26.24اجملموعة التجريبية الثانية أصبح املتوسط احلسايب للدرجات )
 (.4.82احلسايب لدرجات جمموعيت الدراسة مقداره )

بعد الوجداين لملعرفة ما إذا كان هذا الفر  ىف املتوسط احلسايب لدرجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي ملقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة لو 
ل التباين يهبدف عزل أي تأثري للتطبيق القبلي ألدوات القياس وذلك بصورة إحصائية، مت استخدام حتل (α=0.05)ذا داللة إحصائية عند مستوى 

 (. 13جدول ) تائج كما يفوكانت الن Analysis of Covarianceاملصاحب 

ك القيمة الرقمية انتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية األولى، والتجريبية الثانية فى "الجانب الوجداني" لمقياس إدر  13جدول 

 البعدى.المضافة "وذلك في التطبيق 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
المربعا
 ت

ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة العملية

 0.90 0.58 0.32 2.37 1 2.37 المتغير المصاحب
 8.30 0.09 3.15 23.54 1 23.54 المجموعتين
261.54 الخطأ

4 
35 7.47    

287.45 المجموع المعدل
4 

37     

 
البعد الوجداين  وذلك يف (α=0.05)( وهى غري دالة إحصائياً عند مستوى 3.15( أن قيمة )ف( احملسوبة )13يتضح من جدول )

( اخلاص باملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 12ملقياس إدراك القيمة الرقمية املضافة. وقد احتكم الباحث يف ذلك جلدول)
 يتجملموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي. ولتأكيد هذه النتيجة مت إجياد املتوسط احلسايب املعدل الناتج عن عزل أثر أداء طالب جمموع

 الدراسة على البعد اخلاص باجلانب الوجداين ملقياس القيم الرقيم املضافة بعد إجراء حتليل التباين املصاحب، حيث بلغ املتوسط احلسايب
( وهو متقارب من 30.53املعدل للمجموعة التجريبية األوىل اليت استخدمت بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي )

ا بني درجات طالب ه ال يوجد فر  دال إحصائيًّ نّ إ( أي 24.93احلسايب املعدل للمجموعة التجريبية األخرى وقد بلغ )املتوسط 
(، ودرجات طالب اجملموعة Pbworksاجملموعة التجريبية األوىل اليت درست وفق بيئة اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي)بيئة 

 . Blackboardها من خالل نظام إدارة التعلم البالكبورد التجريبية األخرى الىت مت تدريب
 ويرى الباحث أن النتيجة السابقة ميكن أن ترجع إىل ما يلى:

 ( وما تتميز به هذه البيئة من أدوات سهلة االستخدام من قبل الطالب.Pbworksطبيعة البيئة التشاركي )بيئة  -
ىف املواقف املختلفة وقد ساعد ذلك  Pbworksإعطاء احلرية للطالب للتعبري عن أرائه وأفكاره ىف بيئة التعليم التشاركي  -

 على ربط املعلومات السابقة باملعلومات جديدة، ومن مث تكون لديه قيم رقمية معرفية متنوعة.
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ف على مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية أدوات ساعدت الطالب على التعرّ  Pbworksشاركي م التّ علُّ بيئة التّ ن تتضمّ  -
إلعداد صفحة جديدة بتوصيف مقرر من خالل مناذج جاهزة ميكن التعديل  FrontPageبسهولة مثل أداة الصفحة الرئيسة 

 عليها واالستفادة منها، مما أضاف إليه قيم مهارية جديدة.
عروض فيديو، وعروض بوربوينت سهلت للطالب تعلم تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية على   Pbworksاشتملت بيئة  -

 ىف جمال التخصص، مما أضاف إليهم قيماً سلوكية جديدة.
على حتديد أدوار خمتلفة للطالب مثل: مستوى الكتاب وذلك عن  Pbworksاملتضمنة ىف بيئة  Usersساعدت أداة  -

ميكن من خالله عرض الصفحات واإلضافة إليها، ومستوى  (Writers)ليها طريق عرض وحترير الصفحات واإلضافة إ
ر هلم عرض وحترير ونقل وحذف الصفحات واجمللدات. كل هذا ساعد الطالب املعلم على ييسّ  يالذ (Editors)احملررين 

خص سريع حملتوى لاكتساب قيم سلوكية مثل: تصميم أدوات متكن املتعلم من حرية التنقل بني صفحات التطبيق، وعمل م
 الدرس، وتصميم أدوات متكن الطالب من القيام بعملية احلوار واملناقشة عرب التطبيق.

 العمل التشاركي بني الطالب ساعد املتدربني على تشجيع بعضهم البعض على تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية بصورة فعالة. -
د الطالب على اكتساب قيم سلوكية مثل: بسهولة استخدامه؛ مما ساع  www.appmakr.comيتميز موقع  -

ىف التطبيق بسهولة، وإدراج ملف  Wordللتواصل اإللكرتوين داخل التطبيق، وإدراج ملف وورد  Formإعداد منوذج 
 HTML5، ونطا  Androidىف التطبيق بسهولة، نشر التطبيق داخل نطا   Power Pointبوربوينت 

 افة للطالب.بسهولة وغريها من القيم املهارية املض

 مناقشة نتائج الدراسة .4
هدفت الدراسة احلالية إىل تنمية مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية وإدراك القيمة الرقمية املضافة لدى طالب الدبلوم العام 

 (.Pbworksبكلية الرتبية جامعة امللك خالد وذلك من خالل تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة 
 ( يف تنمية مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية:Pbworksبالنسبة لفعالية تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة  أوالً:

( كان هلا تأثري دال إحصائيًا عند مستوى Pbworksأظهرت النتائج أن بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على الويب التشاركي )بيئة 
 على مهارات تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية. وقد يرجع ذلك إىل:   (α= 0.05)داللة 
التشاركية بأدوات كثرية أتاحت للطالب تصفح احملتوى التدرييب اإللكرتوين اخلاص بدروس تطبيقات   Pbworksمتيز بيئة  -

زمان، وكذلك مراجعتها أكثر من مرة دون التقيد باملكان أو الزمان. مما ساعد الطالب اهلواتف الذكية يف أي وقت وىف أي 
 على:

 إنشاء تطبيق جديد ىف جمال التخصص. -  بسهولة. Appmakrتشغيل موقع  -
 إدراج خلفية للتطبيق. -   كتابة عنوان للتطبيق. -
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ن قبل الطالب، وعدم طرح احملتوى كاماًل من قبل باملشاركة ىف تأليف احملتوى م Pbworksتتميز بيئة التعلم التشاركي  -
املعلم، بل يقوم الطالب بإعداد احملتوى بصورة تعاونية حتت إرشاد املعلم وتوجيهه وهو ما يطلق علية بالكتابة التعاونية. وقد 

 ساعد ذلك على قيام الطالب باآليت:
 ىف التطبيق. Pdfإدراج ملف  - ىف التطبيق. Wordإدراج ملف وورد  -
 إدراج جدول ىف التطبيق. -  إدراج حمتوى نصي ىف التطبيق. -
 داخل التطبيق. HTMLإدراج صفحة  - إدراج ارتباط خارجي حملتوى املادة.  -
 ىف التطبيق Power Pointإدراج ملف بوربوينت  -
من أدوات الوسائط املتعددة مثل: النصوص، والعروض التقدمية، وملفات الفيديو عرب مواقع  اكثري    Pbworksتتضمن بيئة  -

اليوتيوب، والصور، وبرامج احملادثة، وبرامج التواصل االجتماعي، كل هذا  ساعد الطالب على تنمية مهاراهتم ىف تصميم تطبيقات 
 اهلواتف الذكية. ىف اجلوانب التالية:

  واصل اإللكرتوين.للت Formتصميم منوذج  -
 داخل التطبيق. Facebookدراج موقع الفيسبوك  -
 إدراج أداة للدردشة املباشرة.  -
 املتنوعة. وقد ساعد ذلك الطالب على: Pbworksسهولة التعامل مع أدوات بيئة  -
 تعديل عنوان التطبيق قبل النشر على اهلواتف الذكية.  -
 كتابة وصف للتطبيق قبل نشره.   -
    ترحيبية للتطبيق.كتابة رسالة  -
 .HTML5نشر التطبيق على نطا   - -
 . Android نشر التطبيق على نظام أندرويد -

 ( يف إدراك القيمة  الرقمية املضافة:Pbworksبالنسبة لفعالية تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة  ثانياً:
( كان هلا تأثري دال إحصائياً عند مستوى Pbworksقائمة على الويب التشاركي )بيئة أظهرت النتائج أن بيئة التعلم اإللكرتونية ال

 (. وقد يرجع ذلك إىل:2على إدراك القيمة الرقمية املضافة كما يوضح شكل) (α=0.05)داللة 
ىف املواقف املختلفة حيث ساعد ذلك على ربط  Pbworksإعطاء احلرية للطالب للتعبري عن أرائه وأفكاره ىف بيئة  -

 Androidاملعلومات السابقة باملعلومات جديدة، ومن مث تكونت لديه قيم رقمية معرفية متنوعة مثل: التفرقة بني نظام 
، و مناقشة احملتوى الدراسي ىف أي مكان وزمان، وحتديد املعلومات الصعبة ىف التطبيق وغريها من HTML5ونطا  

 نب املعرفية للقيم.اجلوا
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على حتديد أدوار خمتلفة للطالب مثل: مستوى الكتابة وذلك عن  Pbworksاملتضمنة ىف بيئة  Usersساعدت أداة  -
الذي ميكن من خالله عرض وحترير الصفحات واإلضافة إليها،  (Writers)طريق عرض وحترير الصفحات واإلضافة إليها 

عرض وحترير ونقل وحذف الصفحات واجمللدات. كل هذا ساعد الطالب املعلم ميكن هلم  (Editors)ومستوى احملررين 
على اكتساب قيم سلوكية مثل: تصميم أدوات متكن املتعلم من حرية التنقل بني صفحات التطبيق، وعمل ملخص سريع حملتوى 

 الدرس، وتصميم أدوات متكن الطالب من القيام بعملية احلوار واملناقشة عرب التطبيق.
بسهولة استخدامه، ودعمه للغة العربية؛ مما ساعد الطالب على اكتساب   www.appmakr.comيز موقع يتم -

ىف التطبيق  Wordللتواصل اإللكرتوين داخل التطبيق، وإدراج ملف وورد  Formقيم سلوكية مثل: إعداد منوذج 
، Androidيق داخل نطا  ىف التطبيق بسهولة، ونشر التطب Power Pointبسهولة، وإدراج ملف بوربوينت 

 بسهولة وغريها من القيم املهارية املضافة للطالب. HTML5ونطا  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 . القيم الرقمية المضافة لدى طالب المجموعة التجريبية األولى2شكل

 توصيات الدراسة: 
 بناًء على نتائج الدراسة ميكن التوصية باآليت:

ص عرب العلمية قبل وأثناء اخلدمة على تصميم وإنتاج تطبيقات ىف جمال التخصضرورة تدريب املعلمني ىف شىت التخصصات  -
 اهلواتف الذكية.

الية، ضرورة توعيه املعلمني قبل وىف أثناء اخلدمة بالنظريات احلديثة املرتبطة بالتقنية مثل: النظرية البنائية االجتماعية والنظرية االتص -
 ونظرية الفاعلية. 

 ش عمل ألعضاء هيئة التدريس والطالب لتعرف كيفية توظيف اهلواتف الذكية يف العملية التعليمية.عقد دورات تدريبية وور  -
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 االهتمام بضرورة تدريب املعلمني ىف شىت التخصصات العلمية قبل وىف أثناء اخلدمة على إدراك القيمة  الرقمية املضافة للهواتف الذكية. -
 بحوث مقترحة

 ا، ميكن اقرتاح بعض الدراسات اآلتية:يف ضوء نتائج الدراسة وتوصياهت
واختاذ  IOSتصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي لتنمية مهارات تطبيقات اهلواتف الذكية على نظام  -

 القرار اإللكرتوين لدى طالب كلية الرتبية.
 دى طالب كلية الرتبية.ت اهلواتف الذكية واالهنماك ىف التعلم لتصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب التشاركي لتنمية مهارات تطبيقا -
ومعاونيهم  اكتساب مهارات القيم الرقمية املضافة لدى أعضاء هيئة التدريس يفصالية وأثره برنامج مقرتح قائم على النظرية االتّ  -

 بكلية الرتبية.
ىف تنمية مهارات تطبيقات اهلواتف الذكية والتواصل  (Wiki)فعالية استخدام أنظمة إدارة التعلم القائمة الويب التشاركي  -

 االجتماعي لدى طالب كلية الرتبية.  
( وأثرها على تنميه مهارات تطبيقات اهلواتف الذكية والقيم Edmodoتصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على منصة ) -

 اخللقية اإللكرتونية لدى طالب املرحلة الثانوية.

 املراجع

ن نظام مودل والفيسبوك وأثرهما (. تصميم بيئة تعلم إلكترونية تدمج بي2013السيد عبد املولي )أبو خطوة،  - -

 .دراسات عربية فى التربية وعلم النفسلدى طلبة الجامعة.  يلتحصيل املعرفي والتفكير املنظومتنمية ا يف

 .232-192، 2، الجزء39العدد

ضوء نظريات التعلم البنائية لتنمية مهارات البرمجة  يإلكترونية ف (. تطوير بيئة تعلم2012البسيوني، محمد رفعت ) - -

 .371-292، 2، الجزء78. جامعة املنصورة، العددمجلة كلية التربيةالكائنية لدى طالب معلمي الحاسب. 

تم الرجوع  http://appscart.net/what-is-the-smartphones.html. متاح مفهوم الهواتف الذكية، نظرة بين العتاد و النظام(. 2012الحربي، عمر ) - -

 .2014-9-25 يف

 .20-17، 5. العددمجلة فكر من جديد (. تفاحة جوبز .. ونجوم شول الثالث !!.2013الحسنى، شهد ) - -

برنامج قائم على الكفايات لتنمية مهارات تصميم البرامج التعليمية لدى معلمي  (.2011، خالد )يالحول - -

 . رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.التكنولوجيا، بمحافظات غزة

دراسة ملتطلبات النشر الالسلكي  -تعزيز الوصول للمحتوى الرقمي العربي ي(. استخدام الهواتف املحمولة ف2011السيد، أماني محمد ) - -

 .37-1. الرياض، جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية، التحديات والطموحات -اإلنترنت ياملحتوى العربي فومقوماته. 

. السعودية، يالراصد الدولعليم العالي الفلسطيني. (. فرص االستفادة من خدمات التعلم بواسطة الهاتف النقال في الت2013الظاظا، ناجي شكري ) - -

 .61-56، 30، العدد3وزارة التعليم العالي، السنة

http://appscart.net/what-is-the-smartphones.html
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اب دأهمية التكنولوجيا الرقمية في التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية اآل
 جامعة الزاوية

 الدكتور/ عبدالعزيز عبدالحميد عامر 
 أستاذ مساعد بقسم المكتبات والمعلومات

 كلية اآلداب/ جامعة الزاوية
 

 امللخص   
تعترب التكنولوجيا الرقمية مقياسا للتقدم، ملا أظهرته التقنية وثورة االتصاالت من شبكات ونظم رقمية جعلت املعلومات متاحة،   

لتكنولوجيا الرقمية تشكل جانب القوة، ملن ميتلكها وميتلك مهاراهتا، وخاصة اجملتمع األكادميي، وحتظى هذه األخرية وأصبحت ا
باهتمام وتركيز كبريين؛ فهي األداة الرئيسة لتنظيم، وختزين، واسرتجاع املعلومات. وتتكون العملية التعليمية من ثالثة عناصر، هي: 

 ة(، والطالب أو املتعلم.األستاذ، والكتاب )املعلوم
وعليه انبثقت فكرة دراسة )أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة الزاوية(     

لفكري ا حيث هدفت إىل التعريف بالتكنولوجيا الرقمية يف التعلم من حيث أمهيتها، وخصائصها ومتطلباهتا، استنادا على اإلنتاج
املتنوع، كما سعت إىل الكشف على أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب املتمثلة 

 أقسام علمية. 10يف 
مع البيانات جلوقد اعتمد الباحث يف دراسته على منهج دراسة احلالة، من أجل الوصف والتحليل املفصل، كما وجه استبياناً كأداة     

 لألفراد املعنيني بالدراسة؛ للتعرف على وجهة نظرهم حول أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم، من بغية دعمها يف املستقبل، وصوال إىل
أهنا ش عدٍد من النتائج اليت تكشفها الدراسة، والوقوف على الصعوبات اليت تقف حائال أمام أفراد عينة الدراسة، واقرتاح توصيات من

 ةً تذليل الصعوبات، واملشاكل للنهوض بأمهية التكنولوجيا الرقمية يف العملية التعليمية، ألعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب الزاوية خدم
 للمجتمع األكادميي هبا، ملواكبة عصر الرقمنة الذي نعيشه اآلن.

 
 الكلمات املفتاحية

 .تدريس، جامعة الزاوية، ليبياالتكنولوجيا الرقمية، التعلم، أعضاء هيئة ال
 

Abstract. 
      The digital technology is considered a sign of development as provides digital 
networks and systems which make information more accessible. The digital 
technology is also seen as a sign of power for those who have it and knows how deal 
with it, especially those in the academic community. Technology has been gaining 
more attention than ever as it helps in managing, storing, and restoring information. 
The academic scientific procedure consists of three major factors: the instructor, 
book (information), and learners. Therefore, the current paper aims to investigate 
the importance of the digital technology in learning from the perspective of the 
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faculty members in the faculty of Arts at the Zawia University. This study aims to 
explain  the importance and characteristics of the digital technology in learning from 
the perspective of the faculty members in ten different departments at the University 
of Zawia. 
The researcher in the current study used a case study methodology in data collection 
to gain more detailed description of the case under study. He also distributed a 
questionnaire to  find out the participants’ opinions about the importance of the 
digital technology in learning, and to find out the difficulties that face the participants 
in using the digital technology. The study lists a number of recommendations that 
may help overcome these difficulties, and that develop the use of the digital 
technology in the learning process in the faculty of arts at the university of Zawia. 

Keywords 
Digital Technology, Learning, Faculty Members, Zawia University, Libya. 
 

 تممممممهيد .1
 اتعد التكنولوجيا الرقمية أداة مهمة ملؤسسات التعليم العايل ألهنا املعينة على إعداد الكوادر البشرية القادرة على النهوض مبجتمعاهت     

 .التعلمكنولوجيا الرقمية يف جمال يف مجيع اجملاالت من خالل توظيف الت
لقد أدى التطور التكنولوجي إىل ظهور أساليب، وطر  جديدة للتعليم تعتمد على توظيف تقنيات تعليمية، ومستحدثات      

تكنولوجية لتحقيق التعليم املطلوب منها: استخدام الكمبيوتر، وشبكة املعلومات الدولية، واألقمار الصناعية، والقنوات الفضائية، 
هيئة التدريس من اجللوس خلف منصة احملاضرات إىل الوقوف جبوار أجهزة الكمبيوتر احملمول أو أمام الكامريات عندها يتحول أعضاء 

أو كليهما فيكون الشغل الشاغل أمام إدارات تقنية املعلومات يف املؤسسات األكادميية هو مساعدة أعضاء هيئة التدريس على التحول 
التعلم على مدار اليوم والليلة ملن يريده، ويف املكان الذي يناسبه، ومن هنا جند أن اجلامعات السلس إىل العصر الرقمي. لغرض إتاحة 

يف حاجة إىل الكشف عن واقع، وأمهية التكنولوجيا الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس هبا، لغرض تطوير التعليم، وتطوير املعارف 
اجات اجملتمع كي ني حلمبدعني ومبتكرين ملبّ  اما هو جديد لتنشئ أفراد العلمية، والتجديد يف مصادر املعلومات، والبحث عن كلّ 

يكون مواكبا للتطورات اليت حتصل كل حني يف العامل ولذا جيب علينا أن نوظف جماالت التكنولوجيا وخاصة الرقمية بأنشطة تطبيقية 
 مع األكادميي.يف مناهجنا العلمية مستخدمني أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية خدمًة للمجت

 مشكلة الدراسة .1.1
للتكنولوجيا بأنواعها املختلفة دور مهم يف احلياة العامة واخلاصة يف الوقت احلاضر، خصوصًا يف اجملاالت العلمية، حيث إهنا       

اث يف ما ، رغم وجود بعض الدراسات، واألحبوحتضرها تساعد على تطوير العملية التعليمية، وهتدف إىل خدمة اجملتمعات ورقيها



 

- 47 - 

 

 

لدراسات خدمة اجلامعات مل تأخذ نصيبها الوافر من ا نا جند أنّ يتعلق  بالتكنولوجيا بصفة عامة يف جمال املكتبات واملعلومات، فإنّ 
للمجتمع األكادميي هبا. عليه تتحدد مشكلة الدراسة يف إجراء دراسة حول أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم بكلية اآلداب الزاوية 

 امعة الزاوية، ودور األساتذة يف النهوض هبا حنو األفضل.ج

 أهداف الدراسة .1.2
 هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية من أجل استشرا  مستقبل أفضل هلم:        

  التعريف بتكنولوجيا الرقمية يف التعلم، وأمهيتها، وخصائصها.  -1
 ة.وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب الزاوية: جامعة الزاويالكشف عن أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم من   -2
 تسليط الضوء على املشاكل، والتحديات اليت تقف حائالً دون تطبيق التكنولوجيا الرقمية داخل الكلية.  -3
 وضع املقرتحات، والتوصيات اليت من شأهنا املساعدة يف التغلب على تلك املشاكل.  -4

 ساؤالت الدراسةت  .1.3
 تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن بعض التساؤالت التالية:             

 ؟التعلمما التكنولوجيا الرقمية يف   -1
 ما أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم؟  -2
 هل يوجد فر  يف أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة؟  -3
 بكلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية؟ يف التعلم تعرتض سبل تطبيق تكنولوجيا الرقميةما التحديات اليت  -4

 مصطلحات الدراسة .1.4
  Digital Technology:  :التكنولوجيا الرقمية -1

تعرف كوهنا اختزال ملعلومات حمددة خاصة بشي حمدد مثل الصور أو الصوت أو النص، إىل رموز ثنائية تتكون من سلسلة حتوي    
الرقم )صفر( والرقم)واحد(، وميكن وصفها كذلك بأهنا لغة تقنية خاصة باللغة الثنائية املزدوجة )صفر ـ واحد( اليت تستخدم يف حتويل 

 (1)خمتلفة مثل النصوص، أو األصوات، أو الصور أو غريها.أي رسالة الكرتونية 

 Digital Learning: التعلم الرقمي -2
هو التعلم املرتاكم واملقنن من خالل االنرتنت عند توفر تكنولوجيا التعلم، واملهارات التقنية، والتكنولوجية، وتوفري بيئة تعليمية      

 (2)جديدة عن طريق التعلم الذايت.
 Digital classrooms   :قميةالفصول الر  -3

وهي ما يطلق عليها الفصول اإللكرتونية أو الذكية أو الفصول الشبكة العاملية للمعلومات، وهي عبارة عن بيئة التعلم املباشر أو    
 (3)تحميل أو التثبيت.لغري املباشر وميكن أن تكون معتمدة على الويب كما ميكن الولوج إليها أيضاً عرب بوابة استنادا إىل برامج تتطلب ا

 Digital Curriculum  :املنهج الرقمي -4
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هي كل املصادر اليت تأيت وفق أشكال متعددة مثل الكتب اإللكرتونية، والكتب املنهجية والعلمية اليت تعتمد على جهاز الكمبيوتر    
 (4)لقراءهتا، وكذلك النصوص املقدمة من املواقع اإللكرتونية مثل موقع ويكيبيديا.

 faculty membersأعضاء هيئة التدريس:  -5
ك، أستاذ أستاذ، أستاذ مشار ضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب )هم الذين يعملون يف املؤسسات األكادميية، ويتكون جمتمع أع   

 (5)مساعد، حماضر، مساعد حماضر(.

 حدود الدراسة .1.5
 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

 احلدود املوضوعية  .1.5.1
 سة أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم: من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب الزاوية ـ جامعة الزاوية.تتناول الدرا  

 احلدود النوعية  .1.5.2
 التكنولوجيا الرقمية.      

 احلدود املكانية  .1.5.3
 كلية اآلداب الزاوية / جامعة الزاوية ـ ليبيا.         

 احلدود الزمنية .1.5.4
  2016العام اجلامعي    

 منهج الدراسة .1.6
استعان الباحث يف دراسته مبنهج دراسة احلالة الذي يسعى إىل دراسة وحدة أو مؤسسة معينة، ودراستها دراسة تفصيلية للخروج    

 بنتائج وتعميمات أفضل حلل املشاكل. باعتبارها إحدى كليات جامعة الزاوية.

 أدوات جمع البيانات .1.7
 االستبيان .1.7.1

قام الباحث بتوزيع االستبيان الذي غطى مجيع اجلوانب، ومن خالله متكن من التعرف على أمهية التكنولوجيا الرقمية من وجهة     
نظر أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة باعتباره األداة املناسبة جلمع معلومات وذلك لصعوبة احلصول على املعلومات عن طريق 

( استمارة مجع بيانات )استبيان( غطت مجيع 100ة الشخصية، والزيارات امليدانية، وقد مت توزيع عدد )األدوات األخرى مثل املقابل
 ( استمارة.22اجلوانب املطلوبة، وكان الفاقد منها )
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 جمتمع الدراسة  .1.7.2
جبميع أقسامها  2016/2017مت تطبيق الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية للعام اجلامعي    

( أقسام علمية، وقد مت اختيار أعضاء هيئة التدريس لتمثيل جمتمع الدراسة، وذلك بسبب كوهنم باحثني فأصبح 10العلمية املتمثلة يف )
ن وجهة نظرهم يف مدى إملامهم بأمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم، للمشاركة يف النهوض هبا وتطوير الكلية من الضروري الكشف ع

 حنو األفضل.

 الدراسات السابقة  .1.7.3
 قام الباحث باستعراض ما مت إجراؤه من دراسات عربية للتعرف على الدراسات السابقة يف جمال التكنولوجيا الرقمية يف التعلم. 
اهلل الحولي." التعليمم االلكمممتروني ودوره في تعزيز مجتمع المعلومات في فلسطين".م االتجاهات الحديثة في   ي عبدفاد. 1

 (.2012، )يوليو 38، ع19المكتبات والمعلومات، مج 
ى ماهية جمتمع لهدفت الدراسة إىل توضيح دور التعليم االلكرتوين يف تعزيز جمتمع املعلومات يف فلسطني من خالل التعرف ع   

املعلومات، وخصائصه، وركائزه األساسية، وصواًل إىل معوقاته التطبيقية، وقد استخدم الباحث يف دراسته املنهج )الوصفي التحليلي( 
فة االذي يصف الظاهرة كما هي يف الواقع، مث يعرب تعبرياً كمياً وكيفياً حبيث يؤدي ذلك إىل الوصول إىل فهم لعالقات تلك الظاهرة إض

 إىل الوصول إىل استنتاجات، وتعميمات تساعد على تطوير الواقع املدروس.
 وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج كان من أهمها:

 . النقص يف الكوادر العلمية األكادميية الفلسطينية العاملة حبقل التعليم االلكرتوين.1
  رية املدربة.. ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وقلة الكوادر البش2

بـ: إقامة دورات تدريبية لطالب اجلامعات واملعاهد لتمكينهم من إتقان البحث وتكنولوجيا املعلومات املتاحة  وقد أوصت الدراسة
على االنرتنت، إضافة إىل العمل على توفري البنية التحتية، وتبين وضع اخلطط الرتبوية والتكنولوجية لالستفادة من التطورات العلمية 

 التعليمية يف مشاريع التنمية البشرية الشاملة.
"مدى إسهام تكنولوجمميا التعليمم في برامج التمعلم عن بعمد الممتبعة بالجامعات السودانية".م   ، . عصام إدريس كمتور الحسن2

 (2014، )فبراير 3دراسات تربوية، ع
التعلم، وكان اهلدف من الدراسة هو التعرف على أثر سنوات ناقشت الدراسة موضوع مدى إسهام تكنولوجيا التعليم يف برامج    

، إضافة إىل التعرف ايًّ امج التعلم عن بعد املتبعة حالاخلربة يف تقديرات أفراد العينة من األساتذة ملدى إسهام تكنولوجيا التعليم يف بر 
وصفي التحليلي د الباحث يف دراسته على املنهج العلى أثر التخصص )علوم إنسانية أو طبيعية( يف تقديرات أفراد العينة، وقد اعتم

 الذي يصف الظاهرة كما هي يف الواقع وصوالً إىل فهم أد  هلا.    
 وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج كان من أهمها:  

عف من حيث كفاءة ض. أن اإلسهام احلايل لتكنولوجيا التعليم يف برامج التعلم عن بعد يف اجلامعات السودانية يتسم باحملدودية وال1
 نظم التعلم عن بعد.
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. إن إعداد املقررات ال يراعي أسس التصميم التعليمي، وبالتايل ما يقدم من برامج ال يتم بطريقة منظمة، وال يساعد الطالب على 2
 التقدم يف دراسته.

 وقد أوصت الدراسة بما يلي:
بعد كأسلوب مستحدث من شأنه أن يسهم يف حل كثري من املشكالت . إجراء العديد من الدراسات للتعريف مبنظومة التعلم عن 1

 التعليمية سيما وأن الطلب متزايد على التعليم اجلامعي.
تكنولوجيا يف التعليم اجلامعي السوداين وفقاً ألسس ومبادئ املفهوم الشامل املعاصر ل يب التعلم عن بعد مبفهومه املنظوم. تبين أسلو 2

 بعة: تصميم، تطوير، استخدام، إدارة وتقومي.التعليم مبجاالته األر 
. غدير زين الدين محمد فلمبان." دراسة احتياجات أعضاء هيئة التدريس من مهارات الخاصة والمعارف التقنمية في جامعة 3

 (.2014، )نيسان 4، ع3الطائف.م المجلة الدولية التربوية، مج
ن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف من املهارات واملعارف، وقياس هدفت الدراسة بشكل رئيسي إىل التعرف على مدى متك 

 مدى إملام عينة الدراسة باملعلومات التقنية الضرورية وكيفية توظيفها يف التدريس اجلامعي إضافة إىل حتديد أهم الكفايات التكنولوجية
مع هذا النوع من  على املنهج الوصفي التحليلي وذلك لتناسبه التعليمية اليت حيتاج إليها أعضاء هيئة التدريس، وقد اعتمدت الدراسة

 الدراسات.
 وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج كان من أمهها:

 . أن أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة حباجة إىل تطوير مهاراهتم يف اللغة االجنليزية لتعلم ومعرفة استخدام التقنية للتعامل معها.1
هناك حاجة ماسة لتدريب العاملني على املهارات واملعارف املتخصصة واليت تعمل على حتسني األداء ونشر . أظهرت الدراسة أن 2

 ثقافة التقنية.
 :وقد أوصت الدراسة بما يلي

. تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية توظيف املستحدثات التكنولوجية، واعتماد التقنيات اجلديدة يف تطوير املناهج واملقررات 1
 الدراسية.

 . ضرورة توفري أدوات تكنولوجيا التعليم وتطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس يف تعلم أساسيات اللغة االجنليزية وقواعدها.2
 . تعزيز الوعي والثقافة املعلوماتية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية.3
اتذة الجامعة: دراسة استكشافية بجامعة باتنة. متاح على "التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أس، . راجية بن علي5

http:www. Manifest.univ-ouargla.dz 
هدفت الدراسة يف املقام األول للكشف عن مفهوم التعليم االلكرتوين من وجهة نظر األساتذة جبامعة باتنة كما هدفت إىل معرفة   

 د اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على التساؤالت.دور األستاذ اجلامعي يف ظل هذا النوع من التعليم، وق
 وقد أظهرت الدراسة نتائج كان أهمها:

 . غياب النظرة للتعليم االلكرتوين من جانب األساتذة كنظام متكامل يقوم على بيئة الكرتونية رقمية متكاملة.1
 ات واحملتوى الكرتوين.. قلة اإلمكانيات يف توفري األجهزة واملعدات، والشبك2
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 :وقد أوصت الدراسة بما يلي
 . توفري بيئة اتصال مشرتكة ما بني اجلامعات ومعرفة خربات اخلارج.1
 . حتسني مستوى استعمال التكنولوجيات بالدورات التكوينية.2
 . ضرورة العمل على تصميم وتطوير الدروس اإللكرتونية.3

 اإلطررار النررظري للردراسررة

 التكنولوجيا الرقميةمفهوم  .2
التكنولوجيا هي الوسائل التقنية اليت تتيح للناس حتسني حميطهم، ومتكنهم من معرفة استخدام األدوات، واآلالت للقيام باملهمات       

األنظمة، و املعقدة حبرفية، فنحن نستعمل التطبيق التكنولوجي للسيطرة على العامل، والتكنولوجيا متكن الناس من استخدام املعرفة، 
واألدوات اليت من شأهنا تسهيل حياهتم وجعلها أفضل. فهم يستخدموهنا لتحسني أدائهم العلمي، ومن خالل التكنولوجيا ميكنهم 
التواصل بشكل أفضل، كما أن التكنولوجيا متكن الناس من زيادة إنتاجهم، ومبانيهم ووسائل مواصالهتم وحتسينها. فالتكنولوجيا 

جيعل احلياة أفضل. وتعرب كلمة تكنولوجيا عن التطور يف إنتاج األدوات أو تطوير األدوات املوجودة أصالً،  ممان موجودة يف كل مكا
 (6)هذا التطوير الذي حيدث تغيريا يف كيفية عمل األشياء.

 أهمية التكنولوجيا الرقمية  .2.1
أصبحت التكنولوجيا الرقمية اليوم للمجتمعات ذات أمهية كبرية وضرورة حتمية بعد أن ارتبطت هبا، واعتمدت هذه اجملتمعات     

ها يف كل وقت حياتنا بشكل كبري أينما تواجدنا فأصبحنا نستخدم يفر على خدماهتا يف كل اجملاالت حىت أصبحت التكنولوجيا تؤثّ 
 ويف كل مكان.

 د أن أهمية التكنولوجيا لها أغراض متعددة منها ايجابية، وسلبية:ومن هنا نج 
 أواًل. اإلجيــــابية:

 . أهنا تساعد يف التعلم، وتنمية مدارك اإلنسان وتعزيز قدراته، وثقافته.1
 . تسهل الوصول للبيانات واملعلومات اليت حيتاجها.2
 لتخاطب عن بعد.. توفر السرعة للتواصل، وإرسال واستقبال املعلومات، وا3
 ، وتنفيذ أعمال البنية التحتية.، تساعد على إنشاء. متكننا من االنتقال من مكان إىل آخر يف العامل بكل سهولة ويسر4
 . تستخدم يف تشخيص كل الصعوبات وتعاجلها، وتساعد يف عملية االكتشافات العلمية، والبحث العلمي.5

 ثانياً. الســلبية:
 ج الدمار الشامل.. استخدامها يف إنتا 1
 . تستخدم يف الغزو الفكري، ونشر الثقافات اليت تغري هوية اجملتمعات.2
 (7). تساعد كثرياً من املنحرفني يف نشر املعلومات والبيانات اليت تسيء للقيم، واألخالقيات، ومعتقدات اجملتمعات.3
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 خصائص التكنولوجيا الرقمية .2.2
االنرتنت، تل الصدارة بني العلوم، وأخذت تطبيقاهتا املتمثلة يف استخدام احلاسوب وبرجمياته و لقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية حت      

 :ن هماوظيفتين هامتيتشمل أغلب النشاطات واجملاالت اليت ميارسها األفراد واملؤسسات يف اجملتمع، وذلك ألهنا حتقق 
 مسموعة أو مكتوبة.ة أو وءواء كانت مقر أ. توسيع إمكانية الوصول إىل أية معلومة س

 ب. قدرهتا على أن تصبح وسيلة أو أداة نشطة لتنمية قدرات األفراد الذهنية، واملعرفية، واألدائية، واالجتاهية.
 ومن هنا يمكن أن نوضح عدة خصائص منها:

، وللمتعلم حرية ل الدراسيةأي نقل عملية التعلم بعيداً عن أي نقطة ثابتة، دون قيود، وحدود املكان، واجلدران، والفصو  . التنقل:1
 التنقل يف أي زمان ومكان.

 .اهداخل أسوار املؤسسات التعليمية وخارج م كي تتمّ علّ إعطاء املزيد من احلرية لعملية التّ  . الحرية الديناميكية:2
تعليمي، دون احلاجة للجلوس ع المبعىن إعطاء املتعلم احلرية الكافية، واحرتام رغبته وقدراته يف التفاعل مع أطراف اجملتم ف:. التكي  3

 يف أماكن حمددة، وأوقات معينة أمام شاشات الكمبيوتر.
 عد اجلغرايف.عاون بني الطلبة أنفسهم، وبينهم وبني معلميهم بغض النظر عن التبااملشاركة والتّ  إأي حتقيق مبد. التفاعل والتشارك: 4
 (8).سهولة التنقل باألجهزة التعليميةن. إضافة إىل مبعىن حدوث عملية التعلم يف أي زمان ومكا . اإلتاحة:5

 لنظم الرقمية ودورها في التعلما .2.3
أدخلت النظم الرقمية يف استعماالت الوسائل السمعية والبصرية وعن طريقها مت إنتاج الكثري من أفالم الكرتون، واألفالم التعليمية،     

م والضبط والدقة، أكرب يف التحك ي بعداواألطبا  لتغطّ  الستقبال الفضائية،كما أدخلت النظم الرقمية يف أجهزة الفيديو، وأجهزة ا
( فقط،  0 - 1وقد أوجد العلماء يف أحباثهم أن النظام الرقمي يقوم بتحويل املعلومة قبل إرساهلا إىل رقم، واألرقام املستخدمة هي ) 

جهاز االستقبال دون خلل يف املعلومات، وإذا حدث يكون  إىل ضمن وصول الصوت أو الصورة متاماوهبذا جند أن النظام الرقمي ي
 يف البيانات احململة.

 ويمكن هنا اإلشارة إلى الوسائل السمعية البصرية عن طريق التكنولوجيا الرقمية كما يلي:
 The digital hearing aid  (digital hearing)  . وسائل السمع الرقمية )السمع الرقمي(:1
يعد الصوت أحد العناصر اليت تعود إىل وسائل السمع احملتوية على تسجيل املوسيقى، والروايات القصصية، واملؤثرات الصوتية   

األخرى، وكما هو معروف أن السمع يساعد الطالب على التعليم بشكل جيد وواقعي، وهناك العديد من الربامج املمتعة اليت تستعمل 
لتحكم يف اباإلمكان التسجيل الصويت مع امليكروفونات اليت تعتمد على )السمع الرقمي( اليت باستطاعتنا فيها الوسائل السمعية، و 

السمع عند استعمال األقراص املربجمة والكمبيوتر. وأيضا عن طريق التخزين للصوت تستطيع أن تسمع ما هو خمزن من برامج عرب 
 الكمبيوتر.

    Digital Video . الفيديو الرقمي:2
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يعتمد الفيديو الرقمي على األداء التسلسلي يف التسجيل، واحلفظ يف الكمبيوتر غري أن هناك العديد من اخليارات الواقعية ملشاريع    
الوسائل املتعددة، حيث ميكن زيادة السعة عن طريق األحجام الكبرية، وجيب التعامل مع الفيديو الرقمي من خالل الكارت اخلاص 

طاقة اخلاصة( والبطاقات اإللكرتونية تزودنا باملعلومات لكل وحدة تظهر على شاشة الكمبيوتر، وباإلمكان احملادثة بالكمبيوتر )الب
 باستعمال الكامريا، وشريط الفيديو، والديسك.

    Digital Classroom. الصف الدراسي الرقمي:3
عمال بعض الوسائل وتارة يربط الناحية النظرية بالتطبيق، وذلك باست اعتمد املعلم يف املاضي على الطريقة النظرية يف عملية التعليم،   

التعليمية، حيث أصبح الفيديو اليوم وسيلة تعليمية مطلوبة إذ باشرتاكه مع التلفزيون يشكالن أمجل درجات السمع واملشاهدة، واحلركة 
 ا املعلم، إال أنّ ملا يتناسب من املوضوعات اليت يقدمهوكثريا ما يستعمل الفيديو والتلفزيون داخل الصف الدراسي كوسيلة تعليمية 

ل العديد من الوسائل ا تستعم، وأصبحت العملية أكثر سهولة من السابق، وحاليًّ النظام القدمي لالستعمال تغري إىل االستعمال الرقميّ 
 (9نرتنت والشبكات األخرى.)التعليمية الرقمية يف الفصل الدراسي كاإل

 للدراسررة: الجرانب الرعرملي
يغطي هذا اجلانب من الدراسة أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة      

الزاوية موضحاً العناصر األساسية من استعماالت التكنولوجيا الرقمية يف العملية التعليمية، ودور اجلامعة يف هذا اخلصوص من دورات 
 بكلية اآلداب، وباقي الكليات حنو األفضل. قيّ يبية، ومهام انتهاًء بواجبها حنو توفري التدابري الالزمة للرّ تدر 

 أهمية التكنولوجيا الرقمية في التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة.
نهما، وبالتايل كان رد على استفساراته أي عن طريق احملادثة بييف املاضي كان املعلم ينقل املعلومة إىل املتعلم عن طريق الشرح له وال    

افات: شرائح، أجهزة مه من ثقوما يقدّ  قميّ لكرتوين الرّ د هذه املرحلة ما يعرف بالعصر اإلعدد املستمعني للمعلم الواحد حمدداً، أتت بع
ناعية ما تستخدمه من األلياف البصرية، واألقمار الصاهلاتف، أآلت الفاكس والكامريات، إضافة إىل احلواسيب، ووسائل االتصاالت، و 

لقول إن بالصور، والصوت عرب الوسائل املختلفة، حبيث ميكن ا يءنرتنت أي أن العامل اليوم ملاإلووسائل ختزين املعلومات، وشبكة 
 (10) الثقافة املعاصرة اليوم تسمى ثقافة القراءة، والكتابة عن طريق الوسائط.

 يبين رهمية التكنولوجيا الرقمية في التعلم لعينة الدراسة( 1جدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 27 35%
 2 اموافق جد   51 65%
 3 غير موافق 0 0
 4 اغير موافق جد   0 0
 5 ال رعلم 0 0

 المجموع 78 100%
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 موضوع الدراسة( يوضح توزيع رهمية التكنولوجيا الرقمية لعينة 1الشكل رقم )

 يتضح من خالل اجلدول، والشكل السابقني:
لرتتيب األول ا التكنولوجيا الرقمية هلا أمهية كبرية يف التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة حيث جاء يف أنّ     

باقي املتغريات املتمثلة  املدروسة، كما نالحظ أنّ ( من إمجايل العينة %35( تليها )موافق( بنسبة )%65( بنسبة )امتغري )موافق جدًّ 
(، )ال أعلم( مل ميثلوا أي عدد وال نسبة، وذلك ألمهية التكنولوجيا الرقمية، وللدور الذي تلعبه يف اق(، )غري موافق جدًّ يف )غري مواف

 العلمية التعليمية.

ة في العملي   رةمتطو   قمية كوسيلةرغبة أعضاء هيئة التدريس في استخدام التكنولوجيا الر   .2.4
 ة.عليمي  الت  

 غرفة يف مط املعروف باسم احملاضرة أو اإللقاء الذي يتمّ واحد يف التدريس وهو النّ  منطاجلامعات التقليدية تعتمد على  إنّ         
م املفرد، والدراسة يحديثة يف التدريس مثل التعل وطرقا ، واسرتاتيجياتمعات احلديثة بدأت تستخدم أمناطايف حني أن اجلا ،الصف

ية الذاتية املستقلة، والتعليم التفاعلي كما أخذت توظف تقنيات حديثة كوسائط يف التدريس مثل: املختربات التعليمية، واحملطات التعليم
 (11)من أجل مواكبة عصر التكنولوجيا.

 ( يوضح استعمال التكنولوجيا الرقمية كوسيلة متطورة 2الجدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 36 46%
 2 اموافق جد   35 45%
 3 غير موافق 0 0
 4 اغير موافق جد   0 0
 5 ال رعلم 7 9%

 المجموع 78 100%
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 ( توزيع رراء عينة الدراسة للتكنولوجيا الرقمية كوسيلة متطورة في العملية التعليمية 2الشكل رقم )

هناك رغبة عالية من جانب عينة الدراسة، واملتمثلة يف أعضاء هيئة التدريس يف استخدام  أنّ يشري كل من اجلدول، والشكل     
( وهذا يدل %45( تليها نسبة )%46التكنولوجيا الرقمية يف العملية التعليمية حيث كانت النسبة األعلى متمثلة يف )موافق( بنسبة )

( %9بة )إىل الرقمية كما نالحظ أن آخر نسبة متثلت يف متغري )ال أعلم( بنسعلى رغبة االستخدام وحتول طريقة التعلم من التقليدية 
 وباقي املتغريات مل متثل أي نسبة.

 كلية آداب الزاوية موضوع الدراسةالحاجة الستعمال التكنولوجيا الرقمية ب .2.5
رفة العلمية والتقنية  عصرنا هذا انطلقت املعإن عصرنا احلديث، وعاملنا املعاصر يتسمان بالتطورات السريعة والتغريات املستمرة، ويف    

كانت خميلة اإلنسان عاجزة عن تصورها قبل قرن من الزمن حيث ظهرت واستفحلت مشكلة   فاقا وحدوداآوبلغت  انطالقه ال مثيل هلا،
يا الرقمية الوصول لتكنولوجاحلجم اهلائل، والكم املتزايد من املعلومات وتنوعت مصادرها، ومراجعها، وأوعيتها حبيث ميكن عن طريق ا

 (12)إليها عند احلاجة بالسرعة الالزمة، وبالطريقة املناسبة.

 ( يوضح الحاجة الستعمال التكنولوجيا الرقمية لعينة الدراسة3الجدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 40 52%
 2 اموافق جد   33 42%
 3 غير موافق 0 0
 4 اغير موافق جد   0 0
 5 ال رعلم 5 6%

 المجموع 78 100%
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 ( توزيع النسب وفقاً لحاجة عينة الدراسة الستعمال التكنولوجيا الرقمية3الشكل رقم )

يتبني من اجلدول، والشكل السابقني تفاوت وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول احلاجة الستعمال التكنولوجيا الرقمية داخل     
ل الكلية تليها م )موافقون( على استعماهلا داخ( بأهنّ %52الكلية خدمة للمجتمع األكادميي هبا حيث كانت أعلى نسبة متمثلة يف )

( ويف الرتتيب الثالث جاءت وجهة النظر لبعض أفراد العينة بأهنم ال يعلمون جدوى االستخدام %42نسبة )( بامتغري )موافق جدًّ 
لون أي نسبة، وهذا ( ال ميثّ ا)غري موافق جدًّ  كل من املتغريين )غري موافق ( و  وعدمه متمثل يف متغري )ال أعلم(  يف حني نالحظ أنّ 

 سة يف استعمال التكنولوجيا الرقمية داخل الكلية لالرتقاء هبا حنو سلم التقدم.نة الدراعلى رغبة وحاجة أفراد عيِّ  يدلّ 

 عينة الدراسة ة التعليمية لدىفي العملي   واستخداماته لرقمي  أهمية الفيديو ا    .2.6
حيث تتاح إمكانية  ،الفيديو الرقمي هو حتويل إشارات الفيديو التناظري اليت مت التقاطها يف صيغ متكن الكمبيوتر من التعرف عليها    

التسجيل جبودة عالية، وإمكانية تعديل حمتوياته مبا يف ذلك حذف، وقص، ولصق مقاطع دون احلاجة إلعادة بناء املادة املصورة، دون 
 (13)ترتيب إلنشاء نسخ كاملة.

 ( ترتيب رهمية الفيديو ألفراد عينة الدراسة4الجدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 14 18%
 2 اموافق جد   46 59%
 3 غير موافق 6 8%
 4 اغير موافق جد   2 %2
 5 ال أعلم 10 13%

 المجموع 78 100%

52%42%

0 0 6%
موافق

موافق جدا  

غير موافق

غير موافق جدا  
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 سب المئوية حسب رهمية الفيديو الرقمي ألفراد العينة( توزيع الن  4الشكل رقم )

جهة نظر كبرية من حيث استخدامه يف العملية التعليمية من و تبني من خالل اجلدول، والشكل السابقني أن للفيديو الرقمي أمهية      
تليها متغري )موافق  ( من اجملموع الكلي للعينة املدروسة%59أفراد عينة الدراسة حيث جاءت أعلى نسبة يف متغري )موافق( مثلت )

( ونالحظ متغري )غري موافق(  %13( بينما اختلف وجهت النظر هنا يف متغري )ال أعلم( حيث جاءت بنسبة )%18( بنسبة )اجدًّ 
اد أن هذه النسب األخرية جاءت لعدم معرفة بعض أفر  يرى الباحث( حيث الى التوايل متغري )غري موافق جدًّ ( وع%8جاء بنسبة )

 ة.ليّ اخل الكد ة، وتأثريها على اجملتمع األكادمييّ ة والتعليميّ قمية، وخمرجاهتا العلميّ عينة الدراسة جلدوى التكنولوجيا الرّ 

  ةعليمي  ة الت  ذة في العمليقمي  نة الدراسة عند استخدام التكنولوجيا الر  ة عي  تسهيل مهم    .2.7
 نرتنت أتيحت الربامج، واألجهزة الالزمة الوصول إىل املعلومات باستخدام احلاسوبواستخدام شبكة اإل يف ظل التقنيات احلديثة،    

 (14)ة اجلودة.لتكنولوجيا الرقمية يف العلمية التعليمية وصوالً إىل خمرجات تعليمية عاليلتسهيل مهمة أعضاء هيئة التدريس يف استخدام ا

 ( رهمية التكنولوجيا الرقمية في تسهيل المهمة التعليمية ألفراد عينة الدراسة5الجدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 43 55%
 2 اموافق جد   28 36%
 3 غير موافق 5 6%
 4 اغير موافق جد   0 0
 5 ال رعلم 2 3%

 المجموع 78 100%
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2% 13% موافق

موافق جدا  
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 نةية التكنولوجيا الرقمية في العميلة التعليمية ألفراد العي  ( التوزيع رهم  5الشكل رقم )

تغري )موافق( بنسبة املرتبة األوىل م نة حيث احتلّ قمية ألفراد العيّ ن توزيع أمهية التكنولوجيا الرّ الشكل السابقح اجلدول وايوضّ      
( يليه متغري %6( كما يتضح أن متغري )غري موافق( جاء بنسبة )%36( بنسبة)اجدًّ  نة يليها متغري )موافق( من إمجايل العيِّ 55%)

 يرى الباحث ية. وعليه( من إمجايل عدد األفراد املعنيني بالدراسة وهم أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب الزاو %3)ال أعلم( بنسبة )
 عليمية.ة التّ ة يف العمليّ قميّ للتكنولوجيا الرّ  امن نسب أن هناك أمهية كبرية جدًّ  من خالل ما سبق

 راسةنة الد  تعقيدات التلفزيون الرقمي في العملية التعليمية من وجهة نظر عي   .2.8
درس اسية: ر أو الربنامج التعليمي من خالل ثالثة مستويات أسال يتكامل يف نطا  املقرّ نظام إمداد فعّ  قميّ يعترب التليفزيون الرّ    

رامج توفر : يقدم سلسلة بوحدة تعليمية مختارةخياطب برنامج التلفزيون موضوعا أو مفهوما معينا يعرض مقدمة أو إطار.  واحد
ج التلفزيونية يف تتابع : تتكامل الرباملكاملالبرنامج التعليمي ا المقرر أوأساس حمتوى وحدة التعليم يف املقرر أو الربنامج التعليمي. 

متناسق من أحدات أو موديالت تعليمية تتبع املقرر أو الربنامج التعليمي بطريقة منوذجية فعالة، ويقدم براجمه التعليمية أما بطريقة 
 (15)ة.ساكنه أو تفاعليّ 

 

 الرقمي في العملية التعليمية ( توزيع وجهة نظر عينة الدراسة حول تعقيدات التلفزيون 6الجدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 11 14%
 2 اموافق جد   3 4%
 3 غير موافق 43 55%
 4 اغير موافق جد   5 6%
 5 ال رعلم 16 21%
 المجموع 78 100%

55%
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6%
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موافق

موافق جدا  
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 العملية التعليمة( توزيع وجهة نظر العينة حول تعقيدات استخدام التلفزيون الرقمي في 6الشكل رقم )

من خالل ما ورد يف اجلدول، والشكل عند سؤالنا عن التلفزيون الرقمي وتعقيده للعملية التعليمية أكثر من تسهيلها يتضح  أن      
بة عليمية، تليها نسقمي يف العملية الت )غري موافق( لوجود تعقيدات يف استخدام التلفزيون الرّ ( متمثلة يف متغريِّ %55نسبة أعلى )

نة أهنم ( من إمجايل العيِّ %14ونالحظ يف املرتبة الثالثة كانت النسبة ) ،ال يعلمون ما إذا كان هناك تعقيد أم ال لّلذين( 21%)
( %6)موافقون( على أن التلفزيون الرقمي يعقد العملية التعليمية أكثر من تسهيلها، وبعد ذلك يبدأ العدد التنازيل متمثل يف نسبة )

(  يرون أن التلفزيون الرقمي يقوم بتعقد العملية التعليمية أكثر من %4ا( على وجود تعقيد، وعلى التوايل نسبة ) جدًّ )غري موافقني
ملية التعليمية بل قمي يعقد العالتلفزيون الرّ  تسهيلها، ومن هنا يرى الباحث بأن رأي أعضاء هيئة التدريس باألغلبية ال يرون أنّ 

 بالعكس يقوم بتسهيلها.

 ةن وجهة نظر العينة موضوع الدراسومميزاته في العملية التعليمية م قمي  ظام الر  مية الن  أه .2.9
تعد اجلامعات أحد أبرز العناصر الفعالة يف نظام االتصال العلمي وواحدة من أبرز مؤسسات إنتاج املعلومات، ونشرها وحفظها     

ة هي يف طليعة األطراف املهتمة باستخدام التكنولوجيا الرقمية وكثري  يف العامل املعاصر، ومن مث فمن الطبيعي أن تكون اجلامعات
  ااجلامعات املعاصرة سواء يف الدول املتقدمة أو النامية اليت تلعب دورًا مهما ومؤثرا يف دعم احلركة العلمية باألساليب املختلفة، وإذ

ن طريق دعم ئف الثالث ميكن حتقيقها بصورة أكثر فاعلية عكانت اجلامعة تتمثل يف التعليم، البحث، خدمة اجملتمع فإن هذه الوظا
الوصول عن طريق األنظمة الرقمية حيث تقدم اجلامعات اآلن برامج التعليم عن بعد املعتمدة على برجميات التعليم االلكرتوين مفتوحة 

 (16)قمية.املصدر، واملصادر احلرة للتعليم، وهي بعض إرهاصات التكنولوجيا الرم 

 قمي في العملية التعليمية نة لمميزات النظام الر  ( توزيع وجهة نظر رفراد العي  7رقم ) الجدول

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 43 56%
 2 اموافق جد   12 15%
 3 غير موافق 1 1%
 4 اغير موافق جد   1 1%

 5 ال رعلم 21 27%
 المجموع 78 100%
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 قمي في العملية التعليميةنة حسب مميزات الفيديو الر  سب المئوية لوجهة نظر العي  ( توزيع الن  7الشكل رقم )

ى نسبة كانت أعل ضح أنّ قمي ومميزاته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة اتّ عند سؤالنا عن استخدام النظام الرّ     
نة كانت وجهة نظرهم ( من إمجايل العيّ %27عليمية تليها نسبة )ه يف العميلة التّ له مميزات قميّ ظام الرّ النّ   )موافق( بأنّ (  يف متغريّ 56%)

ستخدام، الة انهذه نسبة جاءت لعدم معرفة بعض أفراد العيّ  ، ويرى الباحث أنّ قميّ ظام الرّ زات من النّ م ال يعلمون جدوى املميّ أهنّ 
( أهنم )موافقون جداً( على وجود مميزات بالنظام الرقمي %15املرتبة الثالثة جاءت بنسبة ) كما نالحظ أنّ   ،قميةوالتعامل مع النظم الرّ 

( لكل %2ث كانت )( اتفقا يف النسبة حياغري موافق وغري موافق جدًّ ن )ي  من املتغريِّ  يف العملية التعليمة كما يتضح أيضًا أن كالًّ 
 منهما.

 س موضوع الدراسة بالنظم الرقميةيالجامعة ودورها في تزويد أعضاء هيئة التدر  .2.10
، وهذه مرحلة الت العلم والتكنولوجيا، وثورة املعلومات واالتصاالتاريع، واملتالحق يف جمر السّ سم بالتطوّ حنن نعيش يف عامل يتّ      

الثة حماور رئيسية ث جديدة هلا مشكالهتا اليت تتطلب فكر الغد ال رؤى األمس، وعليه وجب العمل على تطوير التعليم الذي يركز على
، للمعرفة اسيةاستكمال البنية األس، الجودة الشاملة في التعليم إتحقيق مبد، توسيع قاعدة المشاركة المجتمعيةتتمثل يف: 

وذلك من خالل التوجه حنو وضع معايري لقياس منتج التعليم، وتطوير أسلوب وضع املناهج التعليمية، وتطوير التقومي يف العملية 
 (17)دارة اجلامعة.إوتطوير  مية كما يتم إنشاء هيئة اعتماد ضمان اجلودة املناسبة مقارنة باجلامعات املتقدمة،التعلي

 ( توزيع وجهة النظر العينة في دور الجامعة بالتزويد بالنظم الرقمية8الجدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 26 33%
 2 اموافق جد   40 52%
 3 غير موافق 1 1%
 4 اغير موافق جد   0 0

 5 ال رعلم 11 14%
 المجموع 78 100%
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 ( توزيع النسب حسب وجهة نظر عينة الدراسة في دور الجامعة بالتزويد بالنظم الرقمية8الشكل رقم )

 مجايلِّ إن ( م%52( بنسبة )اجدًّ  أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة )موافقون ا أنّ من اجلدول، والشكل السابقني يتضح جليًّ     
( )موافقني( على التزويد من طرف اجلامعة يف حني %33نة على دور اجلامعة بتزويدهم بالنظم الرقمية تليها يف املرتبة الثانية نسبة )العيِّ 

 ل اجلدول أنّ  من خالتبنّي قمية كما ظم الرّ دة بتزويدهم بالنُّ ( من أفراد العينة مل يكن لديهم وجهة نظر حمدم %14نسبة ) نالحظ أنّ 
 الباحث أنّ  نسبة،  ومن خالل ما سبق يرى ل أيّ ا( مل ميثّ  )غري موافق( أما عن متغري )غري موافق جدًّ لت يف متغرّي ( متثّ %1نسبة )

تدريبية، واملتابعة باعتبارها الات واألجهزة، وكذلك الدورات قمية سواء عن طريق املعدّ ظم الرم نة بالنُّ يف تزويد أفراد العيّ  اكبري   الجامعة دورً ل
 هي اجلهة الراعية جلميع كلياهتا العلمية.

 راسةنة الد  قمية لعي  أهمية الدورات التدريبية من أجل التعامل مع األجهزة الر   .2.11
ال  طتتمثل أمهية حتديد االحتياجات التدريبية على األساس الذي يقوم عليه التدريب حيث تصبح مدخاًل مناسباً، ونقطة ان    

ل كفاءة األداء عدّ فقات من اإلهدار يف املستقبل، وكذلك رفع مموضوعية لتخطيط، وتصميم الربامج التدريبية فضاًل على ختفيض النّ 
ميمها حيث إعداد برامج التدريب وتص ة العمل عن طريق التدريب. إضافة إىل ما سبق يتمّ ى أعلى من إنتاجيّ واحلصول على مستوً 
 (18)قمية.ء هيئة التدريس، والطلبة حىت حتقق املؤسسة هدفها من أجل التعامل مع األجهزة الرّ تعطى األلوية ألعضا

 ( توزيع وجهة نظر عينة الدراسة للدورات التدريبية9الجدول رقم)

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 31 40%
 2 اموافق جد   40 51%
 3 غير موافق 1 1%
 4 اغير موافق جد   3 4%
 5 ال رعلم 3 4%

 المجموع 78 100%
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 سب المئوية لوجهة نظر عينة الدراسة وحاجتهم للدورات التدريبية( الن  9كل رقم )الش  

ضح من خالل اجلدول، والشكل أن هناك أمهية كبرية من جانب أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة للدورات التدريبية للتعامل يتّ     
( )موافقني( أيضا %40( )موافقني جداً( تليها يف املرتبة الثانية نسبة )%51حيث كانت يف املرتبة األوىل نسبة )مع األجهزة الرقمية 

( %4بة حيث كانت نسبة )سفقا يف النِّ وال أعلم( قد اتّ  اغري موافق جدًّ ين )من املتغريّ  كالًّ   على أمهية الدورات التدريبية يف حني جند أنّ 
ألفراد  االدورات التدريبية مهمة جدًّ  (، وعليه يرى الباحث مما سبق عرضه أنّ %1 )غري موافق( جاء بنسبة )تغرّي منهما، وأخريا م لكل  
 وجيب أن يكونوا قادرين على التعامل معها. ر مستمرّ قمية يف تطوّ التكنولوجيا الرّ  نة، ويرجع السبب إىل أنّ العيّ 

 رقميةالطلبة الستخدام األنظمة اللتدريس و المهارات العالية التي يحتاج إليها أعضاء هيئة ا .2.12
ارات اليت به هذا اجملال من عضو هيئة التدريس من توفر القدرات واملههناك حتديات الستخدام التكنولوجيا الرقمية نظرا ملا يتطلّ       

واستقبال الربيد  تعديل أو اإلرسال،جيب أن ميتلكها مثل كيفية التعامل مع امللفات، والربامج سواء باحلفظ أو النقل، أو احلذف أو ال
االلكرتوين، وتعميمها على جمموعة املستخدمني يف نفس الوقت أو استخدام وتصفح االنرتنت، والتعامل مع وحدات اإلدخال، 

 (19)واإلخراج، واجلداول اإللكرتونية، وإنزال امللفات من الشبكة والتعامل هبا.

 العالية لعينة الدراسة الستخدام األنظمة الرقمية( توزيع رهمية المهارات 10الجدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 24 31%
 2 اموافق جد   11 14%
 3 غير موافق 14 18%
 4 اغير موافق جد   14 18%
 5 ال رعلم 15 19%

 المجموع 78 100%
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 األنظمة الرقمية ( توزيع حاجة رفراد العينة للمهارات في استخدام10الشكل رقم )

يتضح من بيانات اجلدول، والشكل السابقني أن أعضاء هيئة التدريس، والطلبة حباجة إىل مهارات عالية الستخدام األنظمة       
( من إمجايل العينة متمثلة يف متغري )موافق( وأهنم حباجة إىل مهارات عالية تليها يف املرتبة %31الرقمية حيث كانت أعلى نسبة )

السبب   )ال أعلم(، وقد يكون( ليس لديهم وجهة نظر حمددة كوهنم حمتاجني ملهارات من عدمها متمثلة يف متغرّي %19انية نسبة )الث
عدم مواكبتهم، ومعرفتهم باألنظمة الرقمية كما نالحظ أن كاًل من املتغريين )غري موافق، وغري موافق جداً( اتفقا يف النسبة حيث  

فكانت وجهة نظرهم يف عدم حاجتهم إىل املهارات العالية الستخدام األنظمة الرقمية، وأخريا كانت ( لكل منهما %18كانت )
( ملتغري )موافق جداً( حلاجة أفراد عينة الدراسة ملهارات استخدام األنظمة الرقمية،  ويرى الباحث من خالل دراسته هلذا %14نسبة )

 ات للتعامل، واالستخدام األمثل، والسبب يف ذلك يرجع إىل مصادفة املستخدم بعضاجلانب أن التكنولوجيا الرقمية حتتاج إىل مهار 
 املشاكل أثناء االستخدام، والتعامل، فكان لزاماً عليه أن ميتلك مهارات عالية حىت يستطيع معاجلة ذلك يف حينها.

 اء هيئة التدريسأهمية التعلم عن طريق األجهزة الرقمية من وجهة نظر أعض .2.13
ل ساعد التكنولوجيا الرقمية يف حتديث، وزيادة فعاليته التعليم لتحقيق أهداف التنمية البشرية، والتنمية الشاملة املستدامة وتتمثت       

والعدالة : يادة فعالية التعلمز معامل املسامهات اليت تتيحها التكنولوجيا بتوظيف التكنولوجيا واالتصاالت املعاصرة يف العوامل التالية: 
تحديدات اليت ، ومواجهة الوتقليل تكلفة التعلم أمام المتعلمين: صاف في إتاحة فرص التعلم أمام الجميع دون استثناءواإلن

 (20)ة اليت يشهدها عامل اليوم، واملستقبل.لتغريات املستمرّ انتيجة  ظهرت

 ( يبين رهمية التعلم لدى عينة الدراسة عن طريق األجهزة الرقمية11الجدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 44 56%
 2 اموافق جد   31 40%
 3 غير موافق 2 3%
 4 اغير موافق جد   0 0
 5 ال رعلم 1 1%

 المجموع 78 100%
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 ( يوضع نسب التعلم عن طريق األجهزة الرقمية لدى رفراد العينة11الشكل رقم )

حول أمهية التعلم عن طريق األجهزة الرقمية أوضح اجلدول، والشكل أن هناك أمهية لدى أعضاء هيئة التدريس، و)موافقني( للتعلم     
( متثلت %3( )موافقني جدا( ألمهية التعلم كما تبني أيضاً أن نسبة )%40( تليها نسبة )%56عن طريق األجهزة الرقمية بنسبة )

ل ( مل ميثّ اجدًّ  ( )وغري موافق%1ألمهية التعلم عن طريق األجهزة تليها يف املرتبة الثالثة متغري )ال أعلم( بنسبة )يف متغري )غري موافقني( 
ناك ه على عدم وجود وجهة نظر من طرفهم يف أمهية التعلم عن طريق األجهزة الرقمية. مما سبق يرى الباحث أنّ  نسبة، وهذا يدلّ  أيّ 

 امؤشر قوي ألمهية التعلم عن طريق األجهزة الرقمية لدى أفراد العينة، ويرجع السبب إىل وعي أفراد العينة معلوماتيا ألمهية التكنولوجي
 الرقمية. 

ع لدى الرقمية وكفاءة السموجهة نظر أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة للوسائل السمعية  .2.14
 الطلبة

يعتمد عليها املعلم يف اختيار الوسائل السمعية: الدقة يف املعلومات اليت تعرضها الوسيلة، ووضوح الصورة  من املواصفات اليت      
م يف حفظ هعدة يف العملية التعليمية حيث تسأيضاً، وتثري اهتمام الطلبة، وتشوقهم للدرس كما أن الوسائل السمعية هلا فوائد 

 (21)نمي القدرة على االستماع والتعرف على األصوات، وتعودهم على االنضباط.املعلومات، وتسجلها على أشرطة الكاسيت، وت

 ( يبين رهمية الوسائل السمعية الرقمية لدى رفراد العينة12الجدول رقم )

 الترتيب المتغير العدد النسبة
 1 موافق 44 56%
 2 اموافق جد   19 24%
 3 غير موافق 2 3%
 4 اغير موافق جد   0 0
 5 ال رعلم 13 17%
 المجموع 78 100%
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 ( يوضح النسب المئوية ألهمية الوسائل السمعية لدى رفراد العينة في العملية التعليمية12الشكل رقم )

يشري اجلدول، والشكل إىل أن الوسائل السمعية الرقمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس موضوع الدراسة هلا كفاءة عالية على     
( )موافقني جداً( على أمهيتها كما نالحظ %24( )موافق( تليها نسبة )%56حاسة السمع لدى الطلبة حيث متثلت أعلى نسبة )

نة يف  ( من إمجايل العيّ %3نسبة يف الرتتيب ) ( وعدم إبداء  وجهة نظر باخلصوص تأيت أقلم %17نسبة )ل  )ال أعلم( مثّ متغرّي  أنّ 
كوهنم )غري موافقني( على أمهية الوسائل الرقمية وكفاءهتا على حاسة السمع لدى الطلبة، وأخريا  جند أن متغري )غري موافق جداً( مل 

ة أن الوسائل السمعية الرقمية هلا أمهية كبرية يف حاسة السمع لدى كل من الطلبة، ميثل أي نسبة، ويرى الباحث من خالل الدراس
وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لوضوح الصوت هبا ودقته باعتباره رقمي، ويعتمد على تكنولوجيا عالية اجلودة لتحقيق الغرض املنوط 

 منها.

 الخمالصمة .3
علم حيث أظهرت الدراسة قمية يف التمهية كبرية، ورغبة يف مواكبة عصر التكنولوجيا الرّ عضاء هيئة التدريس أأل  من الدراسة أنّ تبنّي     

جماالهتا وأنواعها اليت  أهنم حباجة إىل تطوير أنفسهم عن طريق الدورات التدريبية الكتساب املهارات الالزمة للتكنولوجيا الرقمية بشىّت 
ات، اجلامعة بالتنسيق مع الكلية موضوع الدراسة، والتخطيط، والتنظيم لعقد الدور ختدم العملية التعليمية حيث كان إلزاما بأن تقوم 

 وتوفري كل اإلمكانات هلا خدمًة للمجتمع األكادميي ملواكبة كل ما هو جديد يف التكنولوجيا الرقمية يف جمال التعلم مستقبالً.

 النتائج والتوصيات .3.1
 النتائج  .3.1.1

 نوضحها يف اآليت: توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج    
على  ا( موافقني جدًّ %65نسبة )ب االتدريس موضوع الدراسة مهمة جدًّ  أعضاء هيئة لدىم أمهية التكنولوجيا الرقمية يف التعلُّ  . تعدّ 1

 متغريات أخرى بنسب، وهذا دليل على األمهية. ، ومل حتظ أيم أيضا ( موافقني عليها%35األمهية، ونسبة )
ونسبة  ( موافقني،%46نة الدراسة يف استخدام التكنولوجيا الرقمية كوسيلة متطورة يف العملية التعليمية بنسبة )عيّ  ةُ لت رغب. متثّ 2
  )ال أعلم(.لت يف متغرّي ( متثّ %9نسبة ) أقلّ  نت أنّ على استخداماها كوسيلة متطورة كما بيّ  ا( موافقني جدًّ 45%)

56%24%

3%

0% 17%
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لى ع اجدًّ ( موافقني %42( موافقني، ونسبة )%58قمية بنسبة )الستعمال التكنولوجيا الرم ة حباجة ماسّ  نةالعيّ  . كشفت الدراسة أنّ 3
 ( متثلت يف متغري ال أعلم.%6نسبة هي ) أقلم  خدمة للعملية التعليمية املتطورة، كما أوضحت أنّ  احاجتهم هلا أيضً 

على أمهية  اوافقني جدًّ ( ملتغري م%59نة كانت بنسبة )يّ العوجهة نظر  ضح أنّ . فيما يتعلق بأمهية الفيديو الرقمي واستخداماته اتّ 4
( متثلت %13نسبة ) على االستخدام، وأوضحت أنّ  ( موافقني أيضا%18الفيديو الرقمي واستخدامه يف العملية التعليمة، ونسبة )

على  ا( غري موافقني جدًّ %2نسبة ) ( متثل يف متغري غري موافقني على استخدامه، وآخر%8نسبة )  أنّ يف متغري ال أعلم كما تبنّي 
 قمي.استخدام الفيديو الرّ 

 ( موافقني على استخدامه،%55ل العملية التعليمية حيث كانت أعلى نسبة )قمية تسهّ التكنولوجيا الرّ   أنّ . من خالل الدراسة تبنّي 5
راسة أن التعليمية ألفراد العينة كما أوضحت الد، وهذا يدل على أن التكنولوجيا الرقمية تسهل العملية ا( موافقني جدًّ %36ونسبة )

 ( متثلت يف متغري ال أعلم.%3( ونسبة )%6من العينة غري موافقني على استخدام التكنولوجيا الرقمية بنسبة ) اهناك أفراد
( من العينة %55) . أما عن استخدام أفراد العينة للتلفزيون الرقمي ووجود تعقيدات عند استخدامه فقد كشفت الدراسة أن نسبة6

بنسبة  ا( وموافق جدًّ %21علم جاء بنسبة ) ال أمتغرّي  ( كما تبني أنّ %14غري موافقني، ومثل متغري موافق على االستخدام بنسبة )
 ( هذا يدل على أن هناك بعض من أفراد العينة غري قادرين على استخدامه لعدم اخلربة. %6( وغري موافق كان بنسبة )4%)

( %27( من أفراد عينة الدراسة موافقني على األمهية، ونسبة )%56دراسة فيما يتعلق بأمهية النظام الرقمي ومميزاته أن ). أوضحت ال7
 ا( وغري موافق وغري موافق جدًّ %15مهية النظام الرقمي نسبتهم )أل اأن املوافقني جدًّ  ليس لديهم وجهة نظر باخلصوص، وبينت

 ة موضوع الدراسة.( من إمجال عدد العين%1نسبتهم )
( موافقني %33( موافقني جداً، ونسبة )%52اجلامعة هلا دور مهم جداً يف تزويد العينة بالنظم الرقمية بنسبة ) . كشفت الدراسة أنّ 8

العينة ( من %14سبة )ن على دور اجلامعة ببالغ األمهية يف تزويدهم بالنظم، واملعدات، وكل ما يلزم من تكنولوجيا رقمية كما تبني أنّ 
مل ميثل وجهة نظر لعدم وجود نسبة، وهذا يدل على دور اجلامعة  اغري موافق جدًّ ( و %1ليس هلم وجهة نظر، وغري موافقني بنسبة )

 الريادي يف تزويد أعضاء هيئة التدريس بالنظم الرقمية داخل الكلية.
كانت رات التدريبية  العينة املدروسة حباجة للدو  بينت الدراسة أنّ . فيما يتعلق بأمهية الدورات التدريبية للتعامل مع األجهزة الرقمية 9

( موافقني، كما تبني أن غري موافقني جدا، ومتغري ال أعلم قد مثل 40على أخذ الدورات، ونسبة ) ا( موافقني جدًّ %51النسبة )
ني دور، وأمهية الدورات التدريبية لرفع ( غري موافق على أخذ الدورات. من هنا تب%1نسبة ) ( لكل منهما، وكانت أقلم %4نسبة )

 مستوى الكفاءة لعينة الدراسة يف االستخدام، والتعامل مع األجهزة الرقمية.
املهارات العالية بال شك مطلوبة لالستخدام، والتعامل مع األنظمة الرقمية، وهذا ما كشفته الدراسة حيث   . كشفت الدراسة أنم 10

لديهم وجهة  ( ليس%19( وأن نسبة )%14، وحباجة إىل مهارات عالية لالستخدام، ونسبة )اموافقني جدًّ ( %31كانت النسبة )
 ( .%18منهما ) كان لكلًّ   اوغري موافق جدًّ  ، ومتغري غري موافق،انظر أما موافقني جدًّ 

انت أعلى نسبة الكلية حيث كهناك أمهية يف التعلم عن طريق األجهزة الرقمية لدى عينة الدراسة لالرتقاء مبستوى  ضح أنّ . اتّ 11
( ومتغري %3)غري موافقني( مثلث نسبة ) من إمجايل العينة كما كشفت أنّ  اقني جدًّ ( مواف%40( موافقني باألمهية، ونسبة )56%)
 مل ميثل أي نسبة. ا( وغري موافق جدًّ %1أعلم بنسبة ) ال



 

- 67 - 

 

 

لى  استخدام الوسائل السمعية الرقمية يف التعلم حيث كانت أعهناك أمهية من قبل أفراد العينة يف . من خالل الدراسة تبني أنّ 12
( ليس لديهم وجهة %17( موافقني جداً، وأوضحت الدراسة أيضاً أن نسبة )%24( موافقني على أمهيتها، ونسبة )%56نسبة )

 نسبة. لوا أيم مل ميثّ  ا( وغري موافقني جدًّ %3نت نسبتهم )نظر، وغري موافقني كا

 التوصيات .3.1.2
ضوء النتائج اليت أسفرت عليها الدراسة ميكن استخالص جمموعة من التوصيات من شأهنا اإلسهام يف الدفع من كفاءة التعلم يف   

 باستخدام التكنولوجيا الرقمية.
م ا. العمل على وضع سياسة ورؤية إلدخال التكنولوجيا الرقمية بكلية اآلداب جامعة الزاوية حىت تتحقق األهداف املنوطة باستخد1

 التكنولوجيا الرقمية يف التعلم.
 . تنظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس من أجل رفع كفاءهتم، والتعرف على التكنولوجيا الرقمية، وكيفية التعامل معها.2
 داخل يف . العمل من قبل اجلامعة على توفري البنية التحتية األساسية لكلية اآلداب من شبكات، وأجهزة، ومعدات، وإتاحتها3

 القاعات، واألقسام العلمية بالكلية.
. ضرورة القيام بالتنسيق من قبل األقسام العلمية، وإدارة الكلية باجلامعة بعملية تنظيم املناهج، والتخطيط هلا لتقدمي خمرجات أفضل 4

 س.يف ظل التكنولوجيا الرقمية إضافة إىل توجيه، وتعليم املهارات املناسبة ألعضاء هيئة التدري
ة صني، وخرباء لتزويد أعضاء هيئة التدريس باملهارات العالية، والالزمة اليت متنكم من استخدام التكنولوجيا الرقمي. االستعانة مبتخصِّ 5

 االستخدام األمثل.
يات جامعة الزاوية ل. توصي الدراسة بضرورة تنفيذ مزيد من األحباث العلمية يف جمال التكنولوجيا الرقمية يف البيئة األكادميية لكل ك6

موضوع الدراسة لتعزيز أمهيتها، وأهدافها حىت تعود الفائدة على اجملتمع بصفة عامة، واجملتمع األكادميي هبا بصفة خاصة للنهوض، 
 واالرتقاء بعجلة التقدم العلمي.
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ص
ّ
 امللخ
إىل التعرف على واقع استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف العملية التعليمية داخل جامعة بنها من وجهة نظر  البحث هذا يهدف

 احلوسبة استخدام ومعوقات فوائد ، احلوسبة السحابية خصائص السحابية، احلوسبة أعضاء هيئة التدريس، وقد تناول البحث مفاهيم
االلكرتوين. وقد  يف التعليم السحابية احلوسبة تطبيق السحابية، استخدام احلوسبة مناذج السحابية، احلوسبة خدمات ، السحابية

يئة التدريس، تطبيق احلوسبة السحابية لدى أعضاء ه وسلبيات ومعوقات –توصلت نتائج البحث اىل التوصل اىل عدد من اجيابيات 
وقد توصل البحث اىل عدد من املقرتحات اليت تساعد يف تطوير التعليم االلكرتوين بصفة عامة واستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية 

 لدى أعضاء هيئة التدريس.

 التعليم اإللكرتوين.  -التطبيقات  -أوعية املعرفة السحابية –احلوسبة السحابية  الكلمات املفتاحّية:

The reality of using cloud computing with 
university staff  

Dr. Hanan Mohammad El-Sayed Saleh Ammar 
Lecturer of education technology 

Faculty of specific education 
Banha University 

 

Abstract   
This research aims to: identify the reality of using cloud computing in the application 
of educational process in Banha university from the viewpoint of staff members, 
research includes the concepts of cloud computing, cloud computing features, 
benefits and obstacles of using cloud computing , cloud computing services, cloud 
computing models, using the application of cloud computing in e-learning. The 
results of the research reached a number of positives, negatives and obstacles to the 
application of cloud computing among university staff. Finally, the research reached 
to various suggestions which help in the development of e-education and the use of 
cloud computing applications with university staff.  
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 مقدمة: .1
 حابةالسّ  ىاحلوسبة السحابية تكنولوجيا متطورة تعتمد على نقل املعاجلة ومساحة التخزين اخلاصة باحلاسب إىل ما يسمّ  تعدّ 

(Cloud)  ّالوصول إليه عن طريق اإلنرتنت، لتتحول برامج تكنولوجيا املعلومات من منتجات إىل خدمات.  وهي جهاز خادم يتم
ة عوتقوم" احلوسبة السحابية " على عدم احلاجة للمستخدم لتخزين أي من بياناته على أجهزته اخلاصة وعدم حاجته إىل برامج متنوّ 

نة ه وبياناته املخزم اتوما حيدث من عمليات ومن الربامج ووصوله إىل ملفّ  ا حيتاج لبعض منها فقط، لذا كل ما يستخدمدة رمبّ أو معقّ 
 .بكات بعيدة عنهعلى حاسبات عرب الشّ 

ال تسري حتت مظلته تداوهلا بني املشتغلني والعاملني يف اجملتمع املعلومايت، وهذا اجمل احلوسبة السحابية من املصادر التقنية اليت يتمّ  تعدّ  
السحابية"  احلوسبة السحابية( أو "اخلدمات Cloud computingتيجيات املعلوماتية، برزت مؤخرا فكرة الـالعديد من االسرتا

خوادم حتمل بياناهتا يف سحابة افرتاضية تضمن اتصاهلا بشكل  وهي تعين باجململ اخلدمات اليت تتم عرب أجهزة وبرامج متصلة بشبكة
كود خاص لفتح قفل الشبكة وبالتايل  ، جهاز لوحي، هواتف ذكية وغريها( بعد وضعانقطاع، مع أجهزة خمتلفة )كومبيوتر دائم دون

 زمان  يتم الدخول إليها من أي مكان ويف أي
وقد كان العامل الرئيسي يف تعزيز احلوسبة السحابية االعرتاف بأن عدد كبري من مراكز البيانات واجلامعات لديها اآلالف من اخلوادم 

كامل طاقتها، وقدرة احلوسبة السحابية على خلق فائض من القدرة احلاسوبية من خالل استخدام هذه املوارد اليت عادة ال تعمل ب
بشكل أكثر كفاءة ومن خالل احملاكاة االفرتاضي، كما أن احلوسبة السحابية متكن املؤسسات التعليمية من حتقيق أكرب للعائد 

 .ؤسسة تعليمية يف سحابة خاصة هبا ضمن البنية التحتية اخلاصة هبااالستثماري ملراكز البيانات وميكنها من إنشاء م
 وقد توصلت عدد من الدراسات على أمهية استخدام احلوسبة السحابية يف العملية التعليمية منها :

تمل أن يكون احملتؤكد أن احلوسبة السحابية حالًيا تعدُّ واحدة من اجتاهات التكنولوجيا اجلديدة، ومن   (,Tuncay 2010دراسة )
 هلا تأثري كبري على التدريس وبيئة التعلم.

( على أمهية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف التعليم اإللكرتوين؛ (Mehmet & Serhat, 2010كما أكدت نتائج دراسة   
 .للتغلب على مشاكل ارتفاع تكاليف بناء نظم املعلومات وتطويرها، وحتسني بيئة التعلم

السحابية التشاركية مكنت املعلمني من تنظيم املناهج بنجاح، وقد شعر  ة( احلوسبHolmquist,2010دراسة ) وقد أظهرت
 املعلمني مبلكية أكرب هلذه املناهج.
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اىل تصميم منوذج احلوسبة السحابية  (R.Elumalai &v. Ramachandran Veilumuthu,2011وهدفت دراسة)
ة النصية والصور والفيديوهات التعليمية من خالل طبقة التخزين كخدمة، وتضمن البحث مقارن ملشاركة احملتوى اإللكرتوين للملفات

وحتليل تطبيقات الويب التقليدية ومنوذج احلوسبة السحابية املقرتح ملشاركة احملتوى اإللكرتوين وقد اقرتح البحث احلايل منوذج جديد 
 تعليمي، وقد اوصت الدراسة اىل أمهية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يفلضمان سهولة الوصول ومشاركة احملتوى اإللكرتوين ال

التعليم اإللكرتوين لسهولة الوصول ومشاركة احملتوى اإللكرتوين التعليمي من إي مكان وىف إي وقت، وضرورة استخدام هذه التقنية 
 لتوفري التكاليف العالية جدا.

ابة أداة حاسوبية متاحة يف كل مكان ومنصة قوية متكن من ممارسة أفكار ( أن السحThomas,P:2011وقد أظهرت دراسة )
التدريس والتعليم، كما ان هلا انعكاسات كبرية كوسيلة أتصال افرتاضية كوسيط تشاركي، حيث أن الطر  التقليدية ال ميكن أن تدعم 

 ملستخدمني.برباعة مجيع احتياجات التعليم العايل، فتعمل احلوسبة على تلبية احتياجات ا
، على أن املعلمني يوافقون بشدة على استخدام احلوسبة السحابية، إذ إهنا فّعالة يف  (Aloriny, 2013) وقد أكدت دراسة

 التعليم؛ ألهنا سوف تزيد من املهارات التقنية للطالب، والسماح هلم مبواكبة احتياجات احلياة املعاصرة وسو  العمل، كما أهنا سُتحّسن
وجيه بني اون يف التعلم، وتزيد من احلوافز لديهم للتعليم، وتسّهل عملية التمن فرص الطالب يف التعلم الذايت، وحتّسن مهارات التع

 .املعلم والطالب
فاعلية اسرتاتيجية املنتج التشاركي القائمة على أوعية املعرفة  (2014وقد أظهرت نتائج دراسة )أمحد العنزي، مصطفى أبو النور، 

 نية عرب الويب لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة احلدود الشمالية.السحابية على تنمية مهارات إنتاج املقررات االلكرتو 
 اخلاصة مما ادى اىل حتسني لذوي االحتياجات السحابية احلوسبة على املعتمد املتنقل للتعليم نتائج دراسة اىل فاعلية نظام أظهرت

 ومن وقت أي يف للتعلم للمتعلمني اتاحة الفرصة أيضا الضابطة، باجملموعة مقارنة الضعف مبقدار التجريبية عةو للمجم املعريف املستوى
 على بناء تكييفها يتم اليت املتعددة الوسائط ذات والواجهات احملتوى التعليمي توفري خالل من املعرفية املهارات وتطوير مكان، أي

 .املستخدمني وقبول التقييم استحسان نتائج الفردية. وأظهرت الفروقات
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 البنية التحتية للحوسبة السحابية على مراكز البيانات املتطورة، واليت تقدم مساحات ختزين كبرية للمستخدمني، كما توفر بعضوتعتمد 
الربامج كخدمات للمستخدمني كما اهنا توفر بعض الربامج كخدمات للمستخدمني وتعتمد يف ذلك على اخلدمات اليت وفرهتا تقنية 

 2.0الويب 
احلوسبة السحابية بأهنا: جمموعة من اخلدمات املتاحة على الشبكة، قابلة للرتقية،  (al., 2010, p137et   Wangويعرف )

ذات جودة خدمة مضمونة، ميكن تعديلها على حسب كل شخص، ذات بنيات حتتية غري مرتفعة التكلفة، ميكن الوصول إليها بطريقة 
  سهلة ومتعارف عليها.

أهنا نقل عملية املعاجلة من جهاز املستخدم إىل أجهزة خادمة عرب اإلنرتنت، وحفظ ملفات املستخدم ( ب2014وتعرفها  )أمرية عطا ، 
هناك، ليستطيع الوصول إليها من أي مكان وأي جهاز، ولتصبح الربامج جمرد خدمات، وليصبح احلاسب اآليل املستخدم جمرد واجهة 

 .قنيات األوساط االفرتاضية للسماح لعدة مستخدمني باستخدام اخلدمة ذاهتاأو نافذة رقمية، وغالبا ما تستخدم األجهزة اخلادمة ت
واليت تستطيع  بأهنا مصطلح يشري "ايل املصادر واألنظمة الكمبيوترية املتوافرة حتت الطلب عرب الشبكة (2014ويعرفها )حممد شلتوت ،

وارد مساحة لية هبدف التيسري على املستخدم وتشمل تلك املتوفري عدد من اخلدمات الكمبيوترية املتكاملة دون التقيد باملوارد احمل
لتخذين البيانات والنسخ االحتياطي واملزامنة االوتوماتيكية كما تشمل قدرات معاجلة برجمية وجدولة للمهام ودفع الربيد اإللكرتوين 

ة تـَُبسُِّط وتتجاهل طريق واجهة برجمية بسيط التحكم يف هذه املوارد عن والطباعة عن بعد، ويستطيع املستخدم عند اتصاله بالشبكة
 الكثري من التفاصيل والعمليات الداخلية".

باهنا عبارة عن مصطلح عام ألى شيء والذى يشمل تقدمي خدمات استضافة على شبكة  (2013:  6ويعرفها )حممد عبداحلميد، 
 ة ات هائلة من البيانات على خوادم يف السحاباالنرتنت .فاحلوسبة السحابية هي بنية حتتية تتيح إمكانية معاجلة كمي

 أنواع الخدمات التي توفرها الحوسبة السحابية  .1.1
تقدم احلوسبة السحابية خدماهتا املتنوعة من خالل أربعة مناذج أساسية للخدمات تتمثل يف: خدمات البنية التحتية، وخدمات منصات 

ذه النماذج اخلدمية للسحب احلاسوبية يف إنتاج خدمات يستطيع أن العمل، وخدمات الربامج، وخدمات البيانات، وتتفق كل ه
 يستفيد منها مستخدم السحابة، وفيما يلي عرض هذه النماذج كما يلى:

 Infrastructure as a Service (IaaS)البنية التحتية كخدمة  .1.1.1
جهاز افرتاضي ميكن من التحتية للمستخدمني للعمل كترجع طبيعة عمل البنية التحتية كخدمة إىل أن احلوسبة السحابية تتيح بنيتها 

خالله ختزين امللفات والوثائق وإجراء مجيع عمليات املعاجلة عرب االنرتنت دون قيود لنوع اجلهاز املستخدم يف الوصول إىل السحابة ، 
دمني ، وهو ما ات وملفات املستخباإلضافة إىل حتسني عمليات االتصال الشبكي، وأيضاً العمل كربنامج محاية لكل ما خيص معلوم

يعين أن البنية التحتية للسحابة احلاسوبية أصبحت متاحة للمستخدمني كل منهم قادر على استخدامها وفق احتياجاته ورغباته، 
 وتتضمن هذه اخلدمة جمموعة من اخلدمات الفرعية ميكن عرضها على النحو التايل :
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التخزين املطلوبة للمستخدمني، وتتضمن هذه اخلدمة بنية حتتية موثقة، معتمدة ومرنة التخزين كخدمة: توفر هذه اخلدمة مساحات 
 أمنة قليلة التكاليف.

 األجهزة كخدمة: توفر هذه إمكانيات افرتاضية مثل: الذاكرة الصلبة، وحدة املعاجلة املركزية، سعة النطا . -
يد اإللكرتوين ، احملادثة املقدمة كخدمة للمؤسسات االتصاالت كخدمة: هي خدمة جديدة مثل االتصال التلفوين ، الرب  -

 التعليمية مثل استخدام الربيد اإللكرتوين كخدمة للطلبة ، املعلمني ، واإلدارة .
سطح املكتب كخدمة: حيث تسمح للمستخدمني استخدام مساحة عمل افرتاضية كاملة يصل من خالهلا املستخدم لكل  -

 بيئة الربامج .

 : softwareasa Service(SaaS)منصات العمل كخدمة .1.1.2
ترجع طبيعة عمل املنصة السحابة احلاسوبية كخدمة من منطلق أن منصة السحابة تعد للمستخدم مبثابة نظام تشغيل ، بيئة 
برجمية ، قاعدة بيانات ، خادم ويب ميكن للمستخدم التعامل معها دون أي تكلفة أو تعقد مرتبط بشراء مكونات مادية 

 أو برجمية .

  :Platform as a Service(PaaS)املنصة كخدمة .1.1.3
يئة وفيها يستخدم املستخدم بيئة االستضافة لتطبيقاته ويتحكم يف التطبيقات اليت تعمل يف البيئة مع بعض السيطرة على ب

، ميكن Microsoft Azureاالستضافة ولكن ال يسيطر على نظام التشغيل واألجهزة أو البنية التحتية للشبكة مثال 
 لمستخدم التعامل معها دون أي تكلفة أو تعقد مرتبط بشراء مكونات مادية أو برجمية .ل

 Softwarea sa Service (SaaS)الربامج كخدمة .1.1.4
تتيح املؤسسات املاحنة للسحب احلاسوبية تشغيل جمموعة من الربامج املتنوعة عرب خادم السحابة هذه الربامج ال حيتاج   

صيبها عرب اجلهاز اخلاص به ، وال حيتاج إىل إعادة هتيئتها حيث املالك للسحابة هو املسؤول عن  املستخدم إىل شرائها أو تن
كل هذه العمليات ، وتعمل الربامج بشكل واحد عرب كل األجهزة املتنوعة اخلصائص واملواصفات، واليت تعد مبثابة حاسبات 

مع آخرين حبسب  هلا بناء وحترير احملتوى ، ومن مث تشاركهافرتاضية تعمل على تشغيل الربامج حبيث ميكن للمستخدم من خال
ما حيدد املستخدم،وفيها يستخدم املستخدم التطبيق، ولكن ال يسيطر على نظام التشغيل أو االجهزة أو البنية التحتية 

 SaaSللشبكة وتطبيقات جوجل مثال على 
 

 :data as a Service (DaaS)البيانات كخدمة .1.1.5
احلصول على البيانات عند الطلب من قبل املستخدم يف أي وقت وبأي صيغة دون اعتبار ألي فوار   ويقصد هبا إمكانية  -

بني اجملهز واملستهلك وذلك باالعتماد على احلوسبة السحابية اليت تعمل على تسليم البيانات للمصادر املتعددة اليت تقوم 
 بطلبها.         
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 (                     2وسبة السحابية يف ثالث فئات كما بالشكل رقم)اىل خدمات احل (23)(Doan,2009وقد أشار ) -

 

 ( خدمات الحوسبة السحابية2شكل)

 

  

 ( يوضح بعض انواع الحوسبة السحابية3الشكل  )
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  )(Cloud Computing  24مكونات الحوسبة السحابية  .1.2
1- Application 

مت ختفيف أعباء   Software As a Serviceهي الربامج واخلدمات اليت ميكن أن يشغلها العميل يف السحابة ، ومع خدمة 
 الصيانة والتطوير عن املستخدم.

2- Client 
ن ميتلك أ هو املستخدم، الذى يستخدم جهازه ) سواء كان موبايل أو كمبيوتر أو جهاز الـ آيباد لالستفادة من اخلدمة, ومن املمكن

 نظام تشغيل يدعم السحابة أو يستخدم املتصفح فقط .
3- Infrastructure 

 .Infrastructure As a Serviceهي البنية التحتية للسحابة, واليت تقدم كخدمة  
4- Platform 

 يف جوجل.  Python Django , Java Google Web Toolkitهي املنصة اليت تستخدمها يف السحابة , مثل 
5- Service 

هي عملية حتويل    Software  as a Serviceهي اخلدمة اليت تستخدمها على السحابة ، ويتعلق املوضوع أكثر مبصطلح 
 منتجات احلاسب إىل خدمـات.

 

 ( مكونات الحوسبة السحابية4شكل ) 
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 )(Cloud Computing 25كيف تعمل الحوسبة السحابية .1.3

باختصار استخدام امكانيات حواسب اخرى او سريفرات ذات قدرات كبرية يف القيام مبهام معينة منظومة احلوسبة السحابية تعىن  
 .لصاحل املستخدم سواء كان هذا املستخدم فردا او شبكة كمبيوتر حملية وتتم هذه اخلدمات من خالل االنرتنت

واعد البيانات قات بداية من حترير املستندات اىل قنظريا يف منظومة احلوسبة السحابية كل ما حيتاجه العميل او املستخدم من تطبي
وحىت العاب الفيديو جيدها على سريفرات املنظومة مع وجود سريفر رئيسي ينظم العمل ويوزع طلبات العميل على السريفر املختص 

 Middleware   ويتأكد من تنفيذ مطالب املستخدمني بصورة صحيحة، يستخدم السريفر الرئيسي  تطبيقات خاصة تسمى
 .إلدارة اجهزة املنظومة السحابية

    (27) (26)السحابية: مناذج بناء احلوسبة .1.3.1
 ( مواصفاهتا: Public clouds)  النموذج األول: السحب العامة -1

 .السحابة خدمات بيع ملنظمة للعامة ومملوكة متاحة للسحابة التحتية البنية .العامة الوصول بيئة النموذج هذا ميثل 

 خدماهتا لعمالء متعددينتقدم  -
 توجد يف منشأة خارجية )منشأة التجميع( -
 تستضاف يف مكان بعيد عن مكان العميل -
 وسيلة مرنة لتوفري التكاليف واحلد من املخاطر -
 امتداد مؤقت للبنية التحتية للمنشآت -

 

 ( Public clouds)    (السحب العامة5شكل )
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 : ( مواصفاهتا Private clouds النموذج الثاين: السحب اخلاصة ) -2
 األمن للبيانات ضمان كاملة مراقبة توفر معينة، جهة الستخدام وتبىن خاصة شبكات متثل : Private Cloud خاصة سحابة 

 معتمدة من قبل: املنشاة قد تكون داخل أو يف خارجية منشأة يف اخلاصة السحب استضافة ميكنالبيانات،  وجودة
 ةأاملنش -
 سحابة مقدم -
 االستضافة شركة مثل طرف ثالثمن قبل  -
 تعطي املنشأة فرصة املراقبة على السحابة. -

 

 ( Private clouds ( السحب الخاصة)6شكل )

 ( مواصفاهتا:Hybrid clouds) النموذج الثالث: السحب اهلجينة -3
 ولكن مميزة مكونات هلا) وجمتمعية عامة أو وخاصة عامة (أكثر أو سحابتني من تتكون :Hybrid Cloud خمتلطة سحابة

 .والتطبيقات للبيانات الوصول على تساعد اليت معينة بتقنية معا تربط
 جتمع بني خصائص السحب العامة واخلاصة  -
 تستخدم يف املنشأة ذات البيانات الصغرية او اليت حتتاج تطبيقات خاصة هبا. -
 اخلاصة ميكن للعميل االختيار بني تطبيقات وخدمات السحابة العامة أو السحابة -
 واألمن. السيطرة على احلفاظ خيار للمنشاة -
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 (Hybrid clouds) ( السحب الهجينة7شكل )

 )(29 )(28خدمات الحوسبة السحابية .1.4

 من امثلة علي اخلدمات السحابية:

 Gmail, Yahoo, Hotmailلكرتوين: خدمات الربيد اإل  -
  Google Drive, Drop box, Box, SkyDrive  خدمات التخزين السحابية: -
 Google Music, Amazon Cloud Player, ITunes/I Cloud  خدمات املوسيقى السحابية: -
 Google Docs, Photoshop Express التطبيقات السحابية: -
               Google Chrome OS, Joli cloudأنظمة التشغيل السحابية : -

 )(31 )(30الحوسبة السحابية والتعليم:  .2
 رقمية للمحتويات التعليمية الرقمية ميكن الوصول اليها بسهولة.توفري مستودعات  -
 التواصل بني اجلامعة والطالب فيما خيص اإلجراءات والشؤون اإلدارية اخلاصة بالقيد والقبول. -
 إتاحة الربامج التعلمية والعروض التقدميية والتطبيقات الالزمة إلعداد املشروعات. -
 نية وتقييم الطالب.تيسري تصميم االختبارات االلكرتو  -
 ، والطالب وبعضهم البعض بشكل متزامن وغري متزامن.الطالبالتواصل بني أعضاء هيئة التدريس و  -
 ختزين ومزامنة امللفات وإنشاء املستندات والتعاون مع اآلخرين يف البحث أو الكتابة. -

  )(32مميزات الحوسبة السحممابية  .2.1

 تتمثل فيما يلي:تتصف احلوسبة السحابية بعدد من املميزات 
 االستفادة من البىن التحتية الضخمة اليت تقدمها بيئة احلوسبة السحابية. -
املوثوقية يف املعلومات اليت تستخدم عرب السحابة االلكرتونية، وإمكانية الوصول إليها يف أي مكان، وإمكانية الوصول إليها  -

 الكمبيوتر الشخصي.يف أي مكان على عكس املعلومات اليت يتم ختزينها على 
 تدعيم عمليات التعليم اإللكرتوين التعاوين والتشاركي القائم على االنشطة االلكرتونية. -
 خفض التكلفة املطلوبة لشراء األجهزة والربامج والتطبيقات االلكرتونية، ووسائط التخزين الرقمية. -
 مللفات والبياناتتسمح مبساحات ختزين غري حمدود، مما يوفر إمكانية حفظ كم هائل من ا -



 

- 80 - 

 

 

 سهولة إنشاء ملفات العمل والتشارك اليت تستخدم نفس البيانات او تعمل على مشروع واحد. -

 ) 33)السحابية الحوسبة استخدام معوقات .2.2

 فيما يلي: التعليمية املؤسسات بيئة يف احلسابية احلوسبة استخدام معوقات تتمثل

 أثناء بشــكل دائم اإلنرتنت بشــبكة االتصــال توفر اخلدمة تتطلب حيث الرئيســية، املشــاكل أحد هي االنرتنت توافر مشــكلة تعد -
 . اخلدمة تلك استخدام

 ضــــــمانات بعدم يوجد فال اخلدمات، تلك مســــــتخدمي خماوف تثري اليت املشــــــاكل أحد الفكرية امللكية حقو  محاية مشــــــكلة -
 .للمستخدمني الفكرية امللكية حقو  انتهاك

 ميكن ال أنه للمستخدمني، كما العمل مرونة وتقلل املستخدمة التكنولوجيا من حتد أخرى شركات ىعل كامل بشكل االعتماد -
 .هلذه اخلدمة املزودة الشركات من هبا املسموح والصالحيات احلدود خارج شيء أي عمل للمستخدمني

 :يف تتمثل املعلومات، وخصوصية أمن مشكلة -
 .أخر طرف عند حاسبات أجهزة يف خمزنة البيانات هذه أن حيث ، بياناته على الرقابة من درجة اجلامعات تفقد -
 .اجلامعة وليس احلوسبة خدمة موردي أيدي يف للنظم واملخرتقني املتسللني من البيانات محاية مسئولية تكون -
 حلذف البيانات عالية خماطرة إىل يؤدى املســــــتخدمني من كبري عدد بني واألجهزة الربامج اســــــتخدام إعادة ، املتعدد التأجري  -

 .للجامعات اهلامة
 .للحوسبة أساسية خماطرة أيضا ميثل املستخدمني من العديد بني الشبكات وموارد التخزينية السعة مشاركة -
 الســــحابة املعلومات يف تكنولوجيا فريق وتشــــغيل بياناهتا ملصــــدر الدخول يف صــــعوبة اجلامعات جتد قد : اخلدمة ملوردي التبعية -

 .مكان آخر إيل البيانات نقل ىف صعوبة لوجود وذلك السحابة خلدمة آخر مورد إيل االنتقال صعوبة وأيضا

 تحديات الحوسبة السحابية في التعليم  .2.3
 

املعلومات هي شريان احلياة بالنسبة للتعليم، واختاذ القرارات بشأن كيفية إدارة هذه املعلومات ميكن أن يكون مرتبطًا بالعديد من 
 االعتبارات السياسية واالجتماعية، واالقتصادية بعيدة املدى.

اعتماد احلوسبة السحابية يواجه العديد من املخاطر والتحديات عند البت يف عملية االستخدام واملشاهبة يف حال االستعانة مبصادر 
ة، ميكن رج ال يتبع القوانني اإلقليمية واحلكوميخارجية أكثر تقليدية. زيادة احتمال أن يكون مزود اخلدمة أو مصدر هذه اخلدمة باخلا

 أن جيعل بعض هذه املخاوف أكثر حده.

 قائمة لبعض التحديات اليت ستواجه التعليم عند تبين احلوسبة السحابية تتمثل يف اآليت: Carnegie Mellonوضعت جامعة 
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  Security األمن -
يانات اخلاصة ب ميلكون السيطرة أو ال يعرفون أين يتم ختزين الخصوصية البيانات هي مصدر القلق الرئيسي، املستخدمون ال

املعلومات ال تكون آمنة إال عند إدارهتا يف شبكة داخلية، والبعض اآلخر يرى أن توفري األمن الالزم  نّ هبم. والبعض يرى أ
مستودعات ختزين قوية وأدوات و لضمان حفظ املعلومات وسالمتها هي مسئولية موفر اخلدمة، فهو امللزم بتوفري بنية حتتية 

 آمنة، خصوصا إذا ما كان سيأخذ مقابالً ماديا عليها.

 التشغيل البيين Interoperability 
 .ال يوجد معايري الستخدام أو العمل مع احلوسبة احلاسوبية، ومتثل قضية مقدار التحكم يف البيئة السحابية هاجساً كبرياً 

 Performance األداء -
السحابة عرب اإلنرتنت، زمن الوصول يف كل االتصاالت بني املستخدم والبيئة هو من األمور اليت جيب أخذها  يتم الوصول إىل

 يف االعتبار.
  Reliability الدقة واملوثوقية -

 .وهذا يتطلب تطبيق معايري للتدقيق يف احملتوى ومدى صحة املعلومات املقدمة من خالل السحابة

يعملون يف الوسط األكادميي مت حتديد التحديات اليت واجهتهم يف  145املسح الذي مت تطبيقه على يوضح الشكل التايل نتائج 
 استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية

 

 (34)(2013(يعملون في الوسط األكاديمي )هيام الحايك: 145( نتائج المسح الذي على )8شكل )
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 (35) السحابيةبرامج للتعليم اإللكتروني من خالل الحوسبة  .3
 
 برامج للتعليم اإللكرتوين من خالل احلوسبة السحابية مقارنة بني أشهروفيما يلي عرض الهم   
 
 
 

 رسم الحوسبة السحابية

One Drive Dropbox Google Drive Box Amazon Cloud Drive 

 الشعار

  

 

 

 

،مع الموقع ال  10GB 10GB حجم الملف التخزين

 شيء من التطبيقات 

Dropbox 

5TB 

 تريا بايت

250MB 

 

2GB 

 جيجا بايت 2

المساحة التخزينية 

 المجانية

5 GB 2 GB 15 GB 10 GB ال 

 ,Windows انظمة التشغيل

Mac, Android, 

IOS , 

Windows 

Phone 

Windows, 

Mac, Linux, 

Android,  IOS, 

Windows 

Phone, 

،lack Berry 

Windows, 

Mac, Android, 

IOS 

Windows, 

Mac, Android, 

IOS, Windows 

Phone, 

BlackBerry 

Windows, Mac, 

،Android,  IOS 
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 شهر برامج للتعليم اإللكتروني من خالل الحوسبة السحابيةرمقارنة بين ( 1جدول )

 عرض الهم الخدمات التي تقدمها جامعة بنها في تطبيقات الحوسبة السحابية: .3.1
 Office 365 عبارة عن احدى اهم تطبيقات Microsoft Online يف جمال ال Cloud Computing   انه منتج

على االنرتنت ومنافس قوى لتطبيقات  Cloud Computing جديد وصدر منذ فرتة قصرية لكنه يعترب من اقوى خدمات ال
  Google Docs اخرى مثل

 Email and Calendar – Messenger – Conference – Office Appالربنامج عبارة عن تقدمي خدمات )
– SharePoint Siteمبعىن اخر  . الدومني وحسابات اليوزر ( جمتمعني من خالل باقة واحده ومرتبطني مع بعض يف نفس اسم

 وعمل هلم الربيد اإللكرتوين وماسنجر . User Account بامسك وعمل Domain Name مايكروسوفت تقوم بعمل لك
 اجلامعة  عضو هيئة تدريس يفلكل  Email Account and Calendar دإعدا -1
 وهو عبارة عن برنامج حمادثة بني املستخدمني. Messenger إعداد -2
 (Live Meeting) ألعداد املؤمترات  Live Meeting عن طريق برنامج Conference  إعداد  -3
والفائدة الثانية   Website ميكن من خالهلا عمل وهذه اخلدمة هلا فائدتان االوىل SharePoint Web Site  إعداد -4

 SharePoint  Same (SharePoint 2010) االستفادة من خدمات برنامج ال
 -wordمثل ) برباجمه office وهو عبارة عن املقدرة على استخدام تطبيقات ال Office Web App استخدام  -5

Excel –PowerPoint – Accessقمت بعمل ( بدون ما تكون هذه الربامج Install  .هلا على جهازك 
6-  Mobility  وهى القدرة على العمل على كل اخلدمات السابقة من خالل املوبيل اخلاص بك وتستطيع فتح الربيد

 اإللكرتوين واملوقع وملفات العمل وغريها.

 االجراءات .3.2
 تطبيق تقنية احلوسبة السحابية جبامعة بنها: .3.2.1

 ها.ستخدام اعضاء هيئة التدريس لتطبيقات احلوسبة السحابية يف العملية التعليمة جبامعة بنيهدف هذا اجلزء التعرف على واقع ا

 فقد مت اجراءات البحث بأعداد استبيان ألعضاء هيئة التدريس للوقوف على مدى استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية . 

 حيث احملتوى، صد  طريقة الباحثة قياسه، استخدمتل وضعت ما لقياس بنودمها صالحية من والتأكد االستبانتني صد  لتقدير
 حساب مت كما .االستبانتني يف البنود بعض مت تعديل مالحظاهتم على وبناء احملكِّمني، جمموعة من على االستبانتني عرض مت

 من عينة على استطالعياً  االستبانة بتطبيق مت القيام :يلي كما للتطبيق للتأكد من صالحيتهما االستبانتني، من لكل الثبات
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 يعد معامل حيث الدراسة، أدوات لقياس ثبات كرونباخ ألفا معامل حساب ومت ( عضوا15) بلغ عددهم التدريسية اهليئة أعضاء
 .واملقالية املوضوعية االختبارات مع يستخدم إذ إعادة ، دون ثبات حساب يف طريقة كرونباخ:  ألفا

 اهليئة كرونباخ أعضاء باستخدام ألفا  التدريسية اهليئة الستبانه املوجهة ألعضاء الثبات معامالت وقد بلغت قيمه 
 .للتطبيق صاحلة الدراسة أدوات أن على يدل مما (، 84.54)86.44التدريسية

  spss، ومناقشته البيانات هذه حتليل البيانات مث تفريغ مت العينة، أفراد من االستبانات مجع بعد :للدراسة اإلحصائي التحليل 
 اإلحصائي. الربنامج على

 بنود المقياس 
 .مجال الجامعة في الموجودة البريد اإللكتروني استخدم حسابات 1
 .وقت أي في للطالبة السحابية متوفر الحوسبة من خالل التعلم نظام 2
 .للطالب االستخدام السحابية سهل الحوسبة من خالل التعلم نظام 3
 . وآمنة للطالب مناسبة استخدام السحابية بيئة الحوسبة خالل من التعلم نظام يوفر 4
 .البعض وبعضهن بين الطالب والتعاون التفاعل السحابية ميزات الحوسبة خالل من التعلم نظام يوفر 5
 الفعلي الوقت في التعاوني فيها والعمل المستندات مشاركتها إنشاء خالل إمكانية من التعلم نظام يوفر 6
 .الجوال أجهزة السحابية باستخدام الحوسبة خالل من التعلم إمكانية 7
 (365أوفيس ( لميكروسوفت البرامج المكتبية سهول استخدام تطبيقات 8
 .باحتياجات الطالب للوفاء كافية ) 365 أوفيس( المكتبية لميكروسوفت تطبيقات البرامج في والموارد المتاحة المكونات 9

 .للطالب الفهم بالنسبة بطريقة سهلة  ) 365أوفيس(لميكروسوفت  البرامج المكتبية استخدام  تطبيقاتالقدرة على   10
 .ومشروعات الطالبات الواجبات SkyDrive خالل لتخزين من الصلبة االفتراضية استخدام األقراص 11
 توافر امكانية المحادثة والتواصل بين الطالب. 12
 .المطلوبة التمارين والواجبات الطالب ألداء بين مجموعات مشاركة إنشاء 13
 استطيع رفع الملفات والمحاضرات داخل احد تطبيقات الحوسبة السحابية 14
 ومزامنتها مع األجهزة المختلفة  والدخول إليها من أي مكان ومن أي جهاز  File Sharingاستخدم اداة اقتسام الملفات  15
 . iPhone, iPad, Android, Windows Mobile  المزامنة مع األجهزة الذكية مثلاستخدام  ادوات عمل  16
تحديد صالحيات النفاذ إلى هذه المعلومات المخزنة سحابّيا كتحديد من يمكن له التعديل على وثيقة مخزنة أو من يمكنه  17

 .فقط قراءة الوثيقة
 للمشاركة في األعمال والوثائق. Workspaces ت  عملومساحا صفحات ويب  تصميم  Sharepoint استخدم  نظام 18
 . HD عقد اجتماعات إلكترونية   عبر اإلنترنت باستخدام بث فيديو حي عالي الجودة Lync استخدم  نظام 19
 . Instant Messagingاستخدم النظام للتراسل اآلني 20
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وعمل االجتماعات  Application Sharing التطبيقاتإنشاء وتعديل واقتسام الوثائق والمشاركة في  القدرة على 21
 اإللكترونية عن بعد.

 .مكلفة سهلة وغير تعليمية تطبيقات الحوسبة السحابية كوسيلة على اعتمد 22
 .التعاون وتنمية مهارات األداء في تطوير يساعد الحوسبة السحابية خالل الذاتي من التعلم 23
 الكليات يجعل الحوسبة السحابية تقنية خالل من التعلم نظام 24

 .بشكل أسرع للتغيير تستجيب
 .التقليدي بالنظام النفقات مقارنة توفير في السحابية الكلية الحوسبة خالل تقنية التعلم من نظام يساعد 25
 .التعليمية الجودة للعملية تحقيق في السحابية الكلية الحوسبة خالل تقنية التعلم من نظام يساعد 26

 حتليل االستبيان .3.2.2
 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة 

أهمية 
استخدام 
 الحوسبة

1 11 9 49 30 

موافقة غالبية أعضاء هيئة التدريس على امهية استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف العملية التعليمية، ويوضح الشكل   -
 التايل نسب االجابة على اسئلة املقياس.
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 ( يوضح النسبة المئوية الجابات المقياس الموجهه العضاء هيئة التدريس حول استخدام الحوسبة السحابية9)شكل 

 نتائج البحث .3.2.3

 وقد توصلت نتائج البحث الى ما يلى:

 والتعليم املدمج. االلكرتوين احلوسبة السحابية يف التعليم حاجة اعضاء هيئة التدريس على استخدام تطبيقات -
 وتنمية مهارات األداء يف تطوير يساعد احلوسبة السحابية خالل الذايت من أعضاء هيئة التدريس التعلممن  %70وافق  -

 .التعاون
و  السحابية تقنية احلوسبة خالل من اإللكرتوين التعلم تطبيقات استخدام سهولة %65  بنسبة البحث عينة غالبية موافقة  -

 .مكان أي ومن قتو  أو يف للطالبات وتوافرها offic365 تطبيقات 
 التفاعل ميزات مثل ، احلسابية احلوسبة بيئة يف االلكرتوين التعلم تطبيقات يف املزايا %75  بنسبة البحث عينة غالبية موافقة  -

 اإللكرتوين الربيد حسابات ذلك يف مبا والنشر والتعاون االتصال أدوات استخدام إمكانية ، البعض وبعضهن  بني والتعاون
 .الفعلي الوقت يف فيها التعاوين والعمل ومشاركتها املستندات إنشاء إمكانية ، اجلامعا جمال يف املوجودة -
التعلم يف  نظام يساعد offic365السحابية  من خالل تطبيقات  احلوسبة تقنية %85وافق غالبية عينة البحث بنسبة  -

 .التعليمية اجلودة للعملية حتقيق على الكلية
 .Aloriny, 2013) (، )R.Elumalai &v احلالية اىل ما اشارات اليه الدراسة كال منوتتفق نتائج الدراسة 

RamachandranVeilumuthu,2011 ،)Holmquist,2010) ،)Mehmet & Serhat, 2010) )
( ،Thomas) ،(Collis et al،) ،فاعلية احلوسبة السحابية يف تنظيم املنهج الدراسة وجناحه وقد  (2016)وئام قاعود
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ت على اتاحة أفكار جديده للتدريس والتعليم وقد عملت على تلبية احتياجات املتعلمني، كما اكدت على فاعلية مستوى عمل
االداء املهارى للمتدربني بفضل استخدام الربامج التدريبة القائمة على تطبيقات احلوسبة السحابية، وعمل على اتاحه الوصول 

 السريع ملختلف مواد احملتوى املعريف.

 التوصيات والمقترحات .4
 ضرورة تفعيل اعضاء هيئة التدريس باجلامعة لتطبيقات املعرفة السحابية يف مقرراهتم الدراسية. -
 والطالب(. -دعم االجتاه حنو تفعيل احلوسبة السحابية يف العملية التعليمية )ألعضاء هيئة التدريس -
 السحابية يف العملية التعليمةتدريب اعضاء هيئة التدريس على استخدام تطبيقات احلوسبة  -
 اركي.تنمية املهارات والتعلم التش خدام تطبيقات احلوسبة السحابية يفاجراء املزيد من الدارسات والبحوث حول است -
 .يقياس أثر التعلم اجلوال باستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف تنمية التعلم التشارك -
 السحابية لدى أعضاء هيئة التدريس. احلوسبة وامكانات خدمات على القائم اإللكرتوين التدريب فاعلية برامج -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املراجع
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 املراجع العربية:

بين املخاوف. واآلمال، مجلة التعليم   (Cloud Computing) (. الحوسبة السحابيــــة2014ممدوح سالم الفقى ) -

 .12اإللكتروني. ع 

:فاعلية استراتيجية املنتج التشاركي القائمة على أوعية املعرفة  2014أحمد العنزي، مصطفى أبو النور، -

السحابية على تنمية مهارات إنتاج املقررات االلكترونية عبر الويب لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود 

في  ثالشمالية، املؤتمر العلمي الرابع عشر تكنولوجيا التعليم والتدريب اإللكتروني عن بعد وطموحات التحدي

 .2014الوطن العربي، الجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم، إبريل 

: فاعلية نظام للتعليم املتنقل املعتمد على الحوسبة السحابية لذوي االحتياجات 2016وئام قاعود الغبان  -

 .الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة امللك عبد العزيز

خدام تقنية الحوسبة السحابية في التعليم اإللكتروني في : إمكانية است2013إيناس محمد إبراهيم الشيتى    -

 .جامعة القصيم، مؤتمر الدولي الثالث التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد الرياض

: 2015وفاء عبد العزيز شريف ، محمد عبد الهادي حسن، سميرة عبد هللا كردي ،وفاء عبد البديع اليافي  -

ورها في دعم نظم التعليم االلكتروني وتنمية البحث العلمي باململكة العربية فاعلية أوعية املعرفة السحابية ود

 .السعودية، املؤتمر الدولي الثالث للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

بين املخاوف. واآلمال. مجلة التعليم   (Cloud Computing) : الحوسبة السحابيــــة 2013مدوح سالم الفقىم -

 .ابقاإللكتروني، مرجع س

ندوة مدرسة املستقبل الرياض ، ” التعليم الكتروني :مفهومه خصائصه. فوائده.  عوائقه ” املوس ى، عبد هللا  -

 . هـ1423

("الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في بيئة املكتبات"، مجلة مكتبة امللك فهد 2013محمد عبدالحميد معوض)  -

 .258-212الوطنية،

تكلفة حسب االستخدام وآمال بأن نسبح في فضاء  (Cloud Computing) السحابية: الحوسبة 2014أميرة عطا   -

 :available at                                          . 7اإلنترنت، مجلة التعليم اإللكتروني، ع

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=213  

، 11السحابية بين الفهم والتطبيق .مجلة التعليم اإللكتروني. ع الحوسبة 2014محمد شوقي شلتوت : -

:http://emag.mans.edu.eg .2014\8\1 (available at /index php?page=news&task=show&id=365 

 6/6/2015سترجعت بتاريخ 

-http://www.slideshare.net/muawwad/ss) :الحوسبة السحابية فى بيئة املكتبات2014محمد عبدالحميد  -

14361956  
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(.تطوير نظام تعليم إلكتروني قائم على بعض تطبيقات السحب الحاسوبية لتنمية 2012مروة زكي توفيق زكي.)   -

 .600-543( ، 2) 147التفكير االبتكاري واالتجاه نحو البرامج التي تعمل كخدمات، مجلة كلية التربية، العدد 

بين املخاوف. واآلمال، مجلة التعليم   (Cloud Computing) السحابيــــة: الحوسبة 2013ممدوح سالم الفقى -

 ،مرجع سابق12اإللكتروني. ع 

 : ،متاح عليcloud computing تامر املالح: الحوسبة السحابية -

http://kenanaonline.com/users/tamer2101638416   

، مرجع 11.مجلة التعليم االلكتروني. ع  الحوسبة السحابية بين الفهم والتطبيق2014محمد شوقي شلتوت  : -

 سابق

 :االوعية املعرفية االلكترونية ودورها في التعليم العالي، العدد الثالث، متاح على2011مجلة املرصد الدولي    -

http://ohe.gov.sa  

، مرجع 11الحوسبة السحابية بين الفهم والتطبيق .مجلة التعليم االلكتروني. ع 2014محمد شوقي شلتوت  :   -

 سابق

 . (2010)يونيو  22( .الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في مجال املكتبات  ع 2010أحمد ماهر خفاجة. )   -

(available at: http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com   5/4/2015تاريخ االطالع 

قائم على تطبيقات الحوسبة السحابية التعليم : أثر التفاعل بين نمط التعليم ال2014محمود أحمد عبدالكريم -

املدمج ووجهة الضبط داخلي وخارجي في تنمية التحصيل ومهارات صيانة الكمبيوتر لدى طالب تكنولوجيا 

 .م2014،ديسمبر2،ج161املعلومات، مجلة كلية التربية جامعة االزهر،ع

 جديدة نحو تطوير التعليم: تطبيقات تعليمية في الحوسبة السحابية تفتح  2013حسنى حافظ   -
ً
 آفاقا

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=419&SubModel=162&ID=2076   

: الحوسبة السحابية خدماتها ودورها في العملية التعليمية، دراسات في التعليم 2015زينب محمد خليفة   -

 .، أكتوبر21الجامعي، ع 

دام تقنية الحوسبة السحابية في التعليم اإللكتروني في جامعة القصيم، : إمكانية استخ2013ايناس اليشتي  -

 مؤتمر الدولي الثالث التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد الرياض، مرجع سابق

 : هيام الحايك: تحديات الحوسبة السحابية في التعليم العالي: ما بين التقييم  واالعتماد،متاح علي  -

http://webcache.googleusercontent.com/search   

: فاعلية برنامج تدريس ي مقترح باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في 2016سالي محمد عبد اللطيف  -

اضية طالبات كلية التربية الري تنمية التنور املعلوماتي واالتجاه نحو مقرر طرق تدريس التربية الرياضية لدى

 .22نية والرياضة، عجامعة طنطا، املجلة العلمية للتربية البد
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 استخدام الفيس بوك في التعليم
 منال عبده فرحان سيف  
 جامعة تونس االفتراضية

 
 محمد الجمني

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 امللخص 
مّت إطالُ  واحًدا من أضخم مواقع شبكات التواصل االجتماعية، وهو الفيس بوك الذي يعترب  2004يف الرابع من فرباير من عام  

لتفاعل بني األفراد من ذوي االهتمامات املشرتكة وحىت أفراد العائلة واألصدقاء. ويشّكل هذا شبكة اجتماعية تساعد على التواصل وا
البحث دراسة عن استخدام الفيس بوك يف الّتعليم، حيث اشتمل على تقدمي ثالثة حماور تناول األول ماهية الفيس بوك ونشأته ومميزاته 

لتعليم، فضالً الفيس بوك يف العملية التعليمية وأسباب استخدام الفيس بوك يف ا ومستويات التفاعل فيه، أما الثاين فيعرض إمكانيات
عن متطّلبات تفعيل استخدامه يف الّتعليم، وأدوار كل  من املعلِّم والطالب على الفيس بوك، ويتطر  إىل الفوائد اليت يقّدمها الفيس 

  الفيس بوك. حملور الثالث فيتضّمن تقدمي مقاربة لتصميم حمتوى تعليمّي عرببوك إذا ما استخدم بفاعلية يف العملّية الّتعليمّية. أما ا

 الكلمات املفتاحية: 
   لكرتوين، احملتوى التعليمي الرقمي، مناهج التعليم االلكرتوينالفيس بوك، التعليم اإل

USING FACEBOOK FOR EDUCATION 
 

Abstract 
On February 4, 2004, one of the largest social networking sites was launched: 
Facebook, a social network that helps connect and interact between individuals with 
common interests as well as between family and friends. This paper is a study on the 
use of Facebook in education, which includes the presentation of three axes, the first 
deals with the nature of Facebook, its origins, features and levels of interaction, while 
the second presents the opportunities of Facebook in the educational process and the 
reasons for using Facebook in education, the roles of both teacher and student on 
Facebook, and addresses the benefits provided by Facebook if used effectively for 
educational purposes. The third axis presents our proposed approach for the design 
of educational content via Facebook. 
Keywords: 
Facebook, e-learning, digital educational content, e-learning curricula 
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 تمهيد .1
شهد العامل منذ العقد األخري من القرن العشرين تقّدما هائاًل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أث رت هذه التكنولوجيا يف  

ن الثانية، يستطيع أفراُدها االّتصال فيما بينهم وتبادل املعلومات يف أجزاء م كل جوانب احلياة اإلنسانية وحّولت العامل إىل قرية صغرية
وال شّك أّن التطورات املتسارعة يف ظّل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما ارتبط هبا من تقنيات قد فرض على األفراد واملؤّسسات 

 من كّل ما تقّدمه من ممّيزات يف خمتلف اجملاالت.  املكوِّنة للمجتمعات ضرورة تقبلها والّتكّيف معها واالستفادة
وتعدُّ شبكات التواصل االجتماعي من أهّم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة، حيث تُعرف بأهّنا "مواقع على شبكة 

. وتقّدم شبكات التواصل بكات انتماء"اإلنرتنت تتيح التواصل مع األفراد يف بيئة تعلُّم افرتاضية جتمعهم حسب جمموعات اهتمام أو ش
 ن.ياالجتماعي العديد من اخلدمات للمستخدمني مثل: احملادثة الفورية، الرسائل اإللكرتونية، مشاركة امللّفات، الوسائط املتعددة، والّتدو 

ر السنوات املاضية داويُعترب الفيس بوك من أشهر شبكات التواصل االجتماعي وأكثرها شعبيه فقد تزايد عدد مستخدميه على م
، 2011)(العام من أبريل يف مليون مستخدم  677مستخدميه عدد ، ليتجاوزواستأثر بقبول وجتارب الكثري من الناس وخاصة الشباب

 حسب إحصائية موقع  الفيس بوك 2016مليار مستخدم  يف سبتمرب  1.18 وبلغ عدد مستخدميه
(newsroom.fb.com/company-inf). 

مميزات  االجتماعي بني األفراد، فإّن استخدامه امتدم ليشمل اجملال التعليميم ملا له من للتواصلورغم أّن الفيس بوك أُن ِشئ يف األساس  
تفاعلية واجتماعية بني مجيع مستخدميه، حيث يوفّر أدواٍت وتطبيقاٍت تسمح للمستخدمني بالّتواصل وتبادل املعلومات واألفكار 

، ليصبح بذلك من املصادر التعليمية املهّمة اليت أسهمت يف إجياد بيئة تعليمية تشاركيه وتفاعلية، تزيد من رضا الطلبة ومناقشتها
 وحتّمسهم للّتعّلم.

و يرى الرتبويون أّن الفيس بوك حيقق عددا من املزايا: منها أنّه يعمل على مساعدة الطلبة لإلطالع على أحدث املستجّدات يف جمال 
 تهم، ويعطيهم فرصة للمشاركة الفاعلة يفدراس

 ،التعبري عن آرائهم وأفكارهم، وينّمي مهارات البحث واالستقصاء والّتعّلم الّذايت، ومهارات االتصال واملهارات االجتماعية لدى الطلبة
 ومهارات البحث من خالل مجع املعلومات وتصنيفها ونقدها. 

رورة رسات التأثرَي اإلجيايب الستخدام الفيس بوك يف عملية التعليم والتعّلم، وأّكدت على ضويف نفس الّسيا  أظهرت العديُد من الدا
 املهام التعليمية املختلفة جعل الفيس بوك أداًة أساسية يف العلمية التعليمية، نظرا للدور الذي يلعبه يف حتقيق قدر كبري من اإلجناز يف

ت يف الوقت الذي أكدت فيه على أمهية استخدام الفيس بوك يف التعليم وضرورة من خالل ما سبق ميكن القول إّن هذه الدراسا
توظيفه يف العملية التعليمية، فإهّنا أثارت موضوعا هاّما للباحثني وهو كيفية توظيف الفيس بوك واستخدامه وفق منهجية ُمثـ َلى يف 

بوك. لذلك  يف تقدمي مقاربة لتصميم حمتوى تعليمّي عرب الفيسالعملية التعليمية، وهذا ما تنشده هذه الدراسة اليت نأمل أن تسهم 
 متثلت إلشكالية الدارسة يف:

 ما املنهجية املثلى املقرتحة لتصميم حمتوى تعليمي عرب الفيس بوك؟ 
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فاعل فيها، والثاين توتتّكون الدراسة من مقدمة وخامتة وثالثة حماور األول يتناول ماهية شبكة الفيس بوك ونشأهتا ومميزاهتا ومستويات ال
 يناقش استخدام شبكة الفيس بوك يف التعليم من حيث إمكانياهتا ومتطلبات تفعيل توظيفها، كما يعرض أدوار كل  من املعلم

والطالب على شبكة الفيس بوك، وفوائد استخدامها يف العملية التعليمية، واحملور الثالث من الدراسة يقدم مقاربة لتصميم حمتوى 
 عرب الفيس بوك.  تعليمي

 شبكة الفيس بوك .2
 ماهية شبكة الفيس بوك .2.1

تعّددت تعريفات شبكة الفيس بوك بشكل واسع، وسنورد فيما يلي بعض هذه التعريفات اليت تلقي الضوء على مفهوم شبكة الفيس 
 بوك كما يأيت: 

وك، وهي تساعد إليها جمانا وتديرها شركة فيس بتُعرف شبكة الفيس بوك بأهّنا "إحدى مواقع اإلنرتنت الشهرية اليت ميكن الّدخول -
على تكوين عالقات بني املستخدمني، ميّكنهم من تبادل املعلومات وامللّفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليقات، كلُّ هذا 

 يتّم يف عامل افرتاضي، يقطع حاجز الزمان واملكان.
آليّل اي اليت ميكن الوصول إليها على الشبكة العنكبوتية من خالل الرابط وتعرف بأهّنا "إحدى مواقع الّتواصل االجتماع-
.(Facebook.com تتيح هذه الشبكة ملستخدميها التعارف والتواصل والّتشارك يف املعلومات وتبادل اخلربات من خالل أدوات)

 تقنية تفاعلية". 
ه وار واألفكار والصور والفيديوهات من خالل امتالك كل  عضو فيكما تعّرف بأهّنا "موقع للتواصل االجتماعي لتبادل اآلراء واحل-

 نشأة شبكة الفيس بوكprofileصفحَة ملف  شخصي  يسمى "

 mark zuckerbergوترجع فكرة نشأة املوقع إىل مارك زوكربريج ""   Facebookم ميالد شبكة الفيس بوك 2004شهد عام 
يف الواليات املتحدة األمريكية، وكان يهدف من إنشاء املوقع إىل إجياد وسيلة اجتماعية تساعد Harvardطالب جامعة هارفارد  

طلبة اجلامعة على التواصل مع الطلبة اخلرجيني وتكوين الصداقات، وذلك من أجل تبادل اخلربات واألفكار، يف البداية كان االستخدام 
ع استخدامه إىل طلبة املدارس الثانوية، وتطور املوقع وفُتح للجميع، وأصبح ، مث اّتسHarvardحصريًّا يف طلبة جامعة هافارد  

 يستخدم عامليًّا لينافس الشبكات االجتماعية األخرى ويتفّو  عليها يف عدد مستخدميه.   

 مميزات شبكة الفيس بوك .2.2
 وهى كما يلي لشبكات التواصل االجتماعي تتميز شبكة التواصل االجتماعية الفيس بوك بعّدة مميِّزات، وقد ذكرهتا نادية كمميزات

 العاملية: تتيح للمستخدمني التواصل مع بعضهم البعض يف أّي وقت، وأّي مكان من العامل.  -
التفاعلية: فاملستخدم فيها كما أنّه متلق  وقارئ، هو كذلك مشارك فّعال وإجيايّب، فهي تلغي السلبية وتعطي حيِّزا للمشاركة  -

 الفاعلة للمستخدم.
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التنوّع وتعّدد االستعماالت: إذ يستخدمها املعلِّم لتدريس حمتوى تعليمي، واملتعلِّم للّتعلُّم وتكوين الصداقات، والشاعر لنشر   -
 كتاباته وتلّقي اآلراء من األشخاص املتابعني، والطبيب لبّث النصائح الطبية.

 ّية عالية فهي سهلة االستخدام.سهولة االستخدام: ال حيتاج استخدام الفيس بوك امتالك مهارات تقن -
التوفري االقتصادي: اقتصادي يف الوقت واجلهد واملال، فهي ليست حكرًا على فئة معينة بل يستطيع أيُّ فرد التسجيل فيها  -

 جمانا.

 مستويات التفاعل على شبكة الفيس بوك .2.3
 توفّر شبكة الفيس بوك ثالثة مستويات للتفاعل تتمثل يف اآليت:    

:  يتحقق تفاعل مستخدم مع مستخدم أخر عند استخدام الرسائل اإللكرتونية، ورسائل One-to-oneد واح -واحد -
 الدردشة الفورية الثنائية.

: يتحقق تفاعل مستخدم واحد مع جمموعة مستخدمني عند استخدام اجملموعات أو One-to-manyكثري   -واحد -
 نقاشات وتعبري عن األفكار واآلراء. ها وما حيدث فيها من ؤ شاالصفحات الشخصية اليت يتم إن

: يتحقق التفاعل بني جمموعة من املستخدمني من خالل الدردشة اجلماعية أو استخدام Many-to-manyكثري   -كثري -
  خاصية التعليقات إلجراء املناقشات التزامنية وغري التزامنية.

 شبكة الفيس بوك في التعليم .3
 في التعليمأسباب أهمية استخدام شبكة الفيس بوك  .3.1

تُعد شبكة الفيس بوك أداة تواصل اجتماعية افرتاضية ميكن استخدامها يف عملية التعليم والتعلم ملا  تتميز به من مميزات واليت من 
 أمّهها ما يأيت:

يُعّد من أشهر املواقع وأكثرها شعبية على مستوى العامل حيث حصل على الرتتيب الثالث حبسب إحصائيات موقع ألكسا  -
 م فيما تصدر موقع جوجل الرتتيب األول، وموقع اليوتيوب الرتتيب الثاين.2016ام لع

حيث احتّل الرتتيب السادس وذلك حسب إحصائية  2016أداة من أدوات التعّلم لعام  200ُصنِّف ضمن أفضل  -
 ألول( /(، فيما جاء موقع يوتيوب يف الرتتيب اhttp://c4lpt.co.uk/top100tools/best-of-breedموقع

 يليه موقع جوجل مث تويرت وباوربوينت ويف الرتتيب اخلامس جوجل دريف.
 موقع جيمع بني كونه شبكة للتواصل والتفاعل االجتماعي وكونه منّصة للتعّلم. -
 مألوف لدى الطلبة مما جيعل استخدامه كبيئة تعليمية افرتاضية أمرا ميسورا. -

 أساسية يف شبكة الفيس بوك وهي: وتضيف سليمان إىل املميزات السابقة ثالث مسات
 يتيح للمستخدمني إمكانية بناء احملتوى ومشاركة اآلخرين فيه.  -
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 يتيح التواصل املستمّر بني املستخدمني يف أي وقت وعدم التقيد بساعات معينة. -
 سهولة التحكم فيها، حيث ميكن التحكم يف ما يريد املستخدم عرضه من خالل أدوات اخلصوصية املتاحة. -

بناًء على ما سبق ميكن القول إّن شبكة الفيس بوك تعترب أداة مهمة جيب استيعاهبا يف جمال التعليم، وذلك ملا تتمّتع به من 
 ممّيزات ميكن أن تقدم حلوال تعليمية تقابل الطلب املتزايد للتعليم يف العامل.

 إمكانيات شبكة الفيس بوك في التعليم .3.2
عة من األشخاص ذوي االهتمامات املشرتكة، مبن فيهم املعلمني والطلبة، وتوفّر مساحة جمموعات الفيس بوك خُتّصص جملمو  -1

مشرتكة للمناقشة ونشر املعلومات حول املواضيع املختلفة. وهناك ثالثة أنواع  من جمموعات الفيس بوك ختتلف فيما بينها 
 بإعدادات اخلصوصية وهي كما يأيت:

 ره األعضاء يف اجملموعة، وكذلك رؤية من يف اجملموعة.مستخدم رؤية ما ينش عامة: ميكن أليّ  -
 مغلقة: األعضاء فقط من ميكنهم رؤية ما يتم نشره يف اجملموعة، وميكن ألي مستخدم رؤية من يف اجملموعة.  -
 رؤيُة من يف اجملموعة. ه يف اجملموعة، وكذلكنشرُ  ما يتمّ  من ميكنهم رؤيةُ هم ة: األعضاء فقط يّ سرّ  -
 اكلمة )تعليق( حتت كل منشور وعند الضغط عليها يصبح بإمكان املستخدم التعليق على أي منشور نصًّ يضع الفيسبوك   -2

ا(، أو بإضافة صورة أو مقطع فيديو. وتربز أمهية إضافة تعليق على املنشورات التعليمية أثناء التعلم باستخدام الفيس )كتابيًّ 
لبعض، ومتكني ميهم والطلبة مع بعضهم اقشات التفاعلية بني الطلبة ومعلِّ بوك من خالل إتاحة تبادل املعلومات، وإجراء املنا

 غذية الراجعة للطلبة.م من إعطاء التّ املعلِّ 
د ه على أحإضافتُ  تا على تعليق ما متّ تلقائيًّ  دّ الرّ  ن املستخدم منعلى التعليقات اليت متكّ  دِّ الفيس بوك يتيح خاصية الرّ  -3

على  دّ ية للرّ م هذه اخلاصستخدم املعلِّ وميكن أن يَ  ،لصحاب التعليق شعار  إليصل مباشرة  ،منشورات الصفحة أو اجملموعة
 سؤال معني أو التعقيب على تعليق أحد الطلبة.

تزامن صال األول متزامن )تواصل املستخدمني يف نفس الوقت( والثاين غري م من االتّ نيتيح الفيس بوك للمستخدمني نوعيُ   -4
 أوقات خمتلفة( ، أما األول فيحدث من خالل  خاصية الدردشة الفورية اليت ميكن أن يستخدمها )تواصل املستخدمني يف

املعلم إلجراء حمادثات شخصية مع كل طالب على حدا يف حال إعطاء التوجيهات وتقدمي النصائح، وذلك جتنباً إلحراجه 
ل اصل مع الطلبة واإلجابة عن أسئلتهم وإرسال الرسائأمام زمالئه، إىل جانب استخدام املعلم خاصية الدردشة الفورية للتو 

التعزيزية. أما غري املتزامن فيحدث من خالل خاصية الرسائل اإللكرتونية اليت ميكن استخدامها يف التعليم إلرسال الواجبات 
 للطلبة. 

وع احملتوى املراد خالل حتديد ن شر واملشاركة على حائط اجملموعة والصفحة الشخصية وذلك منيتيح الفيس بوك إمكانية النم   -5
ر قرها الفيس بوك )صور أو نصوص أو مقاطع فيديو( ومن مث حتميلها إىل الفيس بوك والنم ة خيارات يوفّ مشاركته من بني عدّ 

الشخصية. وميكن استخدام هذه   مع األعضاء يف اجملموعات أو مع األصدقاء يف الصفحة ة هبامشاركلل "نشركلمة "على  
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ه ة يف التعليم لنشر حمتوى تعليمي بوسائط عديدة ومثريات تعليمية جتذب انتباه الطلبة وختاطب احلواس املختلفة لدياإلمكاني
 . متعةً  أكثرَ  مُ ليصبح التعلُّ 

ة شاركامل( و PDF ،Word) صيغة كانت يتيح الفيس بوك إمكانية حتميل امللفات يف اجملموعات بأيّ  ،مشاركة امللفات -6
 باإلضافة إىل إمكانية إرساهلا كرسالة بريد إلكرتوين. ا مع األعضاء. هب

ات أو مواعيد االمتحان مثلميكن استخدام خاصية استطالع الرأي ألخذ رأي الطلبة إزاء أي موضوع له صلة مبصلحتهم  -7
 دراسته. تمُّ تر الذي نات املقرم أخذ رأيهم حول مكوِّ  ، أومواعيد استالم الواجبات

خر موعد الستالم الواجبات آاستخدامها لإلعالن عن مواعيد األحداث املهمة مثل مواعيد االمتحانات و املناسبات ميكن  -8
كذلك ميكن استخدامها للمساعدة يف تنظيم الفعاليات التعليمية املتمثله يف ندوات واجتماعات ودورات تعليمية   وغريها،

 مجيع الطلبة حلضورها.  دعوةُ  من مثم و  ه،وذلك من خالل إدراج مكان انعقادها وتارخي
ن م من  املعلِّ ا ميكّ ه، ممّ ة بشاركامل( ألي منشور أو تعليق يتم likeيتيح الفيسبوك للمستخدمني إمكانية عمل إعجاب ) -9

حتوى مبشاركة املإضافة تعليق على منشور أو  ذلك عن طريق استخدام هذه اخلاصية لتعزيز استجابات الطلبة سواء كانت
 على الفيس بوك.

يتيح الفيس بوك خاصية البثِّ املباشر للمستخِدمني وذلك من خالل الضغط على رمز البثِّ املباشر املوجود على  -10 -10
ليبدأ البثُّ املباشر،   Go Liveالصفحات الشخصية واجملموعات، ومن مث كتابة عنوان فيديو البّث املباشر والضغط على زر 

ية متّكن البّث إمكانية التعليق بشكل مباشر على الفيديو املباشر. هذه اخلاصكما يتيح الفيس بوك للمستخدمني فور بداية 
ُطاّلبا موجودين يف أماكن متفرقة ملعلِّمهم من التواصل والتفاعل احليِّ املباشر مبا يسمح مبشاهدة جتارب علمية واإلجابة عن 

 أسئلة الطلبة.
 ،ها شبكة الفيس بوكر وذلك من خالل الرتكيز على اخلاصيات اليت توفّ ت مقارنة شبكة الفيس بوك وبعض األدوات اإللكرتونية متّ 

 وقد كانت النتيجة على النحو التايل:
 الفصول االفتراضية مودل تويتر المدونات الويكي بوك الفيس مزايا

مشاركة المحتوى التعليمي من 
 قبل المعلم والطلبة

      

       إضافة التعليقات 
       على التعليقاتخاصية الرد 

       خاصية البث المباشر
       استطالع الرري
       خاصية األحداث
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 دعم  نشرملفات
PowerPoint, Word, 

PDF, 

      

       اتاحة المحادثة النصية 
       التواصل غير المتزامن 

       إمكانية التحميل والتخزين 
       الطابع االجتماعي

       (like)إمكانية عمل إعجاب 
 

 بعد عملية املقارنة يتضح أن الفيس بوك يتميز مبزايا إضافية جتعل منه أداة مهمة ينبغي االهتمام بتفعيل استخدامها يف التعليم.

 فوائد استخدام شبكة الفيس بوك في التعليم .3.3
الستخدام شبكة الفيس بوك يف التعليم والّتعّلم فوائد عديدة وغري حمدودة، لكافة عناصر العملية التعليمية بشكل عام وللطلبة بشكل 

 ما يأيت: التعليم والتعلُّمخاص، ومن أهّم فوائد استخدام الفيس بوك يف 
غري تزامين، ب وآخر أو جمموعة من الطلبة بشكل تزامين و التواصل والتفاعل: يتيح الفيس بوك إمكانية التواصل والتفاعل بني طال-

وذلك من خالل املشاركة مبحتوى على حائط الفيس بوك أو التعليق على مشاركات اآلخرين لغرض إجراء املناقشات حول خمتلف 
الل الدردشة اجلماعية م من خاملوضوعات املطروحة والتعبري عن أفكارهم وآرائهم، ويتيح الفيس بوك تواصل الطلبة املستمّر مع املعلّ 

(،  أن استخدامها الفيس بوك Lei and Pitts,2009والشخصية أو من خالل استخدام الربيد اإللكرتوين. وتذكر الي وبيتس)
 لتقدمي الساعات املكتبية بشكل افرتاضي كان له تأثري إجيايب على رضا الطلبة عن التواصل خارج الفصل الدراسي. 

، إضافة إىل أهّنا متثّل مالئهم ز املشاركة: توّفر شبكة الفيس بوك بيئة تعليمية تشّجع الطّلبة على إنشاء وحترير املعلومات وتبادهلا مع -
وسيلة جّيدة تساعد الطلبة اخلجولني على اخلروج من العزلة والتواصل مع زمالئهم واملعلم واملشاركة يف نشر املعلومات وطرح األسئلة 

 . وهذا مانقاشوال
(يف دراسته حني اعترب أّن تقدمي األنشطة للطلبة من خالل الفيس بوك ساعدهم على أن Promnitz,2011أكد عليه برومنتز )

 يكونوا أكثر نشاطا ومحاسا يف املشاركة يف النقاش وطرح آرائهم وأسئلتهم.
نتائج دراسة  فعية الطلبة للتعلم، وهذا ما أشارت لهتنمية الدافعية: الفيس بوك كبيئة تعليمية ميكن أن يسهم يف زيادة دا -

((Shih,2011.اليت رأت أّن "الفيس بوك" يقّدم تعليما متكامال يعّزز، إىل حد كبري، اهتمام الطالب ودافعيتهم للتعلم ، 
األداء: تساعد شبكة الفيس بوك إذا ما استخدمت يف التعليم على حتسني أداء الطالب حيث توّصلت دراسُة  -

((Wang,2013  إىل أّن استخدام الفيس بوك يف التعليم يساعد الطلبة على حتقيق أفضل الدرجات، واملشاركة بدرجة ،
، إىل أّن املشاركني يف جمموعة الفيس Chen,2014كبرية، وزيادة الرِّضا عن جتربة التعّلم اجلامعي، كما أشارت دراسة ))



 

- 98 - 

 

 

يف نظام إدارة التعّلم مودل. كذلك فإّن اجّتاهات املشاركني يف جمموعة الفيس  بوك كان أداؤهم األكادميّي أفضل من املشاركني
 بوك كانت إجيابيه حنو التعّلم والتفاعل.

تنمية املهارات: إّن استخدام الفيس بوك يف التعليم يتيح للطلبة التّنمية واكتساب العديد من املهارات وهذا ما أشارات إليه  -
 Yunusريت لقياس وحتديد دور الفيس بوك يف اكتساب الطلبة لبعض املهارات ومنها دراسة   العديد من الدراسات اليت أج

& Salehi,2012، ،حيث أشارت نتائجها إىل أن أفراد العيّنة الذين شاركوا يف صفحة الفيس بوك لتعّلم مهارة الكتابة
تعليم مهارات  ستفادة من إمكانيات الفيس بوك يفقد حتّسنت مهاراهتم يف التعبري والكتابة وقد اقرتحت الدراسُة ضرورَة اال

، اليت أشارت نتائجها إىل أّن استخدام شبكة الفيس بوك Dogoriti & others,2012دراسة ))و الكتابة والتعبري) (.
يت دراسة ر مع نظام إدارة التعّلم مودل ساعد على تنمية مهارات االّتصال والّتواصل وتعزيز املشاركة والّتعلم الّتعاوين، وأج

((PATTANAPICHET & WICHADEE,2015 هدفت للتعرف على فاعلية استخدام شبكات ،
التواصل االجتماعي يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة. اعتمدت الدراسة على توجيه أسئلة جملموعتني إحدامها 

لبة اجملموعة ة كتابة يف الور ، بينما جييب طضابطة واألخرى جتريبية على أن جييب طلبة اجملموعة الضابطة على األسئل
التجريبية عن األسئلة من خالل نشرها على الفيس بوك، وأظهرت النتائج أّن نشر الرُّدود عن األسئلة على صفحة الفيس 

 بوك كان له أثر إجيايب يف تنمية مهارات التفكري الّناقد لدى الطلبة.
م وتساعدهم راجعة للطلبة أثناء عملية تعلُّمهم أمرًا ضروريًّا كوهنا تعمل على دعم استجاباهتالتغذية الراجعة: يُعّد تقدمي التغذية ال -

على تقوميها. فهي عملية يقوم فيها املعلم بإعالم الطالب بأّن استجابته صحيحة أو خاطئة. مث يزوده مبعلومات تساعده على 
 تثبيتها إن كانت صحيحة، وتصويبها أن كانت خاطئة. 

 للتفاعل لتقديم التغذية الراجعة هما: بوك نمطينيئة الفيس وتوفر ب
هو التفاعل الذي حيدث عند التواصل املباشر مع املعلم أو الزمالء من خالل  التفاعل المتزامن )التغذية الراجعة الفورية(: -1

مط من التفاعل عقب  لنّ  هذا اأداة الدردشة والتعليقات اليت توفرها بيئة الفيس بوك، وحيصل الطلبة على التغذية الراجعة يف
استجابتهم  دة الوسائط لتصحيحطلبها مباشرة من خالل تزويدهم  مبعلومات مكتوبة أو مرئية أو متعدّ  كل استجابة أو فورَ 

 أو تعزيزها.
التواجد يف  لىعالتفاعل غري املتزامن) التغذية الراجعة املؤجلة(: حيدث التفاعل غري املتزامن يف حالة عدم قدرة املعلم والطلبة  -2

هم مط من التفاعل على معلومات التغذية الراجعة بعد مرور فرتة زمنية على استجابتنفس الوقت، وحيصل الطلبة يف هذا النّ 
من خالل أدوات التواصل غري املتزامنة يف بيئة الفيس بوك واملتمثلة يف الربيد اإللكرتوين وخاصية التعليقات وقد تكون مرئية 

 بوسائط متعددة.أو مكتوبة أو 
إىل أّن الفــــــيس بــــــوك يــــــوفر بيئــــــة (Chou,C.H., Pi, S.M,2015) كمـــــا أشــــــارت دراســــــة علميــــــة حديثــــــة 

ــــــة  ــــــوفري التغذيــــــة الراجعــــــة للطلب تعليميــــــة تتــــــيح تفاعــــــل وتواصــــــل الطلبــــــة مــــــع معلمــــــيهم ومناقشــــــتهم ممــــــا يســــــاعد علــــــى ت
  وتعزيز رضاهم الستخدام جمموعات الفيس بوك يف التعليم
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شــــــــبكة الفــــــــيس بــــــــوك تعتــــــــرب أداة تقنيــــــــة مهمــــــــة ينبغــــــــي االهتمــــــــام بضــــــــرورة تفعيــــــــل  ا ســــــــبق نــــــــرى أنمــــــــن خــــــــالل مــــــــ.
اســـــتخدامها يف جمـــــال التعلـــــيم والتـــــدريب فهـــــي تتـــــيح  للطلبـــــة فرصـــــة املشـــــاركة والتفاعـــــل والعمـــــل اجلمـــــاعي وتراعـــــي أهـــــم 

ــــــة وإجيــــــابيتهم واشــــــرتاكهم الن ــــــل يف نشــــــاط الطلب ــــــتعلم الفعــــــال واملتمث ــــــادئ ال ــــــتعلم، ممــــــا مبــــــدٍإ مــــــن مب ــــــة ال شــــــط يف عملي
 .جيعلهم يتعلمون بصورة أفضل

 متطلبات استخدام شبكة الفيس بوك في التعليم .3.4
إن تفعيل استخدام شبكة الفيس بوك يف التعليم ال بدم من أن يتّم وفق منظومة متكاملة وهذا يستدعي وجود عدد من 

 املتطلبات تقّسمها الدراسة احلالية إىل ما يأيت:

 تعليميةمتطلبات  .3.4.1
 م من خالل الفيس بوك. حتديد أهداف احملتوى التعليمي الذي سيتم تقدميه للتعلّ  -
 تصميم األنشطة واملواد التعليمية. -
 الطلبة على الفيس بوك. اليت ينشرهاة املعلومات د من صحّ التأكّ  -
 استخدام طرائق واسرتاجتيات تدريس حديثة يف تقدمي األنشطة التعليمية. -
 التعليمة. العملية اسرتاجتيات حتديد -
 تقومي مدى تقدم الطلبة يف عملية تعلمهم وتزويدهم بالتغذية الراجعة. -

 متطلبات تقنية .3.4.2
 عقد دورات تثقيفية هبدف إقناع املعلمني مبزايا وأمهية استخدام الفيس بوك يف التعليم والتعلم.  -
عملية املواد التعليمية واستخدام شبكة الفيس بوك يف الإحلا  املعلمني بدورات لتدريبهم على مهارات تصميم األنشطة و  -

 التعليمية.
 تثقيف الطلبة بإمكانيات الفيس بوك وأمهية توظيفه يف التعليم والتعلم.  -

 يةر امتطلبات إد .3.4.3
إعـــــداد دليــــــل للتعلـــــيم والــــــتعلم مـــــن خــــــالل شـــــبكة الفــــــيس بـــــوك يتضــــــمن قواعـــــد نظــــــام الدراســـــة واألخالقيــــــات الرتبويــــــة  -

 التعليم. الستخدامها يف 
 إعداد جمموعة التعلم على الفيس بوك وتنظيمها، وإضافة الطلبة إليها وتزويدهم بدليل الدراسة. -
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 متطلبات حتفيزيه .3.4.4
ابتة أو احلوافز من خالل العالوات الث الفيس بوك يف عملية التعليم سواءاالهتمام بالكادر التعليمي املناط به مهمة استخدام  -

 اإلسهام يف تعزيز استخدام هذه التقنية وجعلها أكثر جاذبية وحضورا يف الوسط التعليمي.  اليت من شأهنا االستثنائية
وتلخيصــــا ملــــا ســــبق ميكــــن القــــول إن تفعيــــل اســــتخدام شــــبكة الفــــيس بــــوك يف التعلــــيم يتوقّــــف علــــى تــــوفري جمموعــــة مــــن املتطّلبــــات 

 جمــــــال التعلــــــيم والــــــتعّلم، ونعتقــــــد أّن اســــــتخدام الــــــيت تعمــــــل ضــــــمن منظومــــــة متكاملــــــة لتحّقــــــق اســــــتخداما أفضــــــل هلــــــذه التقنيــــــة يف
هـــــذه التقنيـــــة يف التعلـــــيم النظـــــامي مـــــن خـــــالل تبـــــيّن وزارة الرتبيـــــة والتعلـــــيم لعمليـــــة التخطـــــيط والتنفيـــــذ ســـــيكون هلـــــا مـــــردود أفضـــــل 

ــــة التنفيــــذ ابتــــداًء مــــن وضــــع خطــــة للتوظيــــف باالســــتعانة خبــــرب  اء يف للتعلــــيم كوهنــــا ســــتعتمد علــــى خطــــوات منظمــــه مــــن أجــــل عملي
اجملــــــــال التقــــــــين وتصــــــــميم املنــــــــاهج وتــــــــوفري متطلبــــــــات التنفيــــــــذ وانتهــــــــاًء بتقــــــــومي عمليــــــــة التوظيــــــــف والعمــــــــل علــــــــى حتســــــــينها وفــــــــق 

 اسرتاتيجيات يضعها اخلرباء واملتخصصني.

 أدوار املعلم على شبكة الفيس بوك .3.4.5

نقـــــــل املعرفـــــــة بالطريقـــــــة التقليديـــــــة إىل إن أدوار املعلِّـــــــم يف ظـــــــّل توظيـــــــف شـــــــبكات التواصـــــــل االجتمـــــــاعي قـــــــد تغـــــــريت مـــــــن جمـــــــرد 
ـــــذايت، فـــــاملعلم مل يعـــــد املصـــــدر الوحيـــــد للمعرفـــــة بـــــل أصـــــبح  ـــــتعلم ال تصـــــميم املواقـــــف التعليميـــــة وإكســـــاب الطلبـــــة القـــــدرة علـــــى ال
ــــــني مهــــــام  ــــــع بصــــــفات جتمــــــع ب ــــــب منــــــه أن يتمت مصــــــمِّما لالســــــرتاتيجيات واألنشــــــطة ومنظِّمــــــا لتقــــــدميها، ومهنتــــــه أصــــــبحت تتطل

 ستشار والقائد. املدير وامل

ـــــم يف ظـــــل توظيـــــف )الفـــــيس بـــــوك( يف جمـــــال  ـــــاك عـــــددا مـــــن األدوار الـــــيت جيـــــب أن يقـــــوم هبـــــا املعل ـــــاًء علـــــى مـــــا ســـــبق فـــــإن هن وبن
 التعليم وهي كما يأيت

 شكال متعددة )صور وفيديو ونص( لتسهيل عملية التعلم.أمي أنشطة وحمتوى تعليمي للطلبة بتقد -
ساعات التعلم النظامية وضمن إطار العملية التعليمية مما يساعد على تكوين عالقات طيبة  التواصل املستمر مع الطلبة خارج -

 معهم.
 املشكالت اليت تعرتضهم.  متابعة عملية تعلم الطلبة وتقدمي التوجيه واملساعدة وحلّ  -

 :يأيت أن يقوم مبا من بدّ  م  يف ظل توظيف الفيس بوك يف التعليم الما سبق نرى أن املعلِّ إىل إضافة 
التزامنية، وإبالغ  جملموعة، وحتديد ساعات التعلمإىل االتعلم وتنظيمها، وإضافة الطلبة إنشاء جمموعة يف األمور اإلدارية املتمثلة  -

 الطلبة مبواعيدها. 
 توجيه نقاش الطلبة على الفيس بوك حبيث خيدم حتقيق أهداف التعلم. -
 واألنشطة التعليمية على الطلبة.تطبيق اسرتاجتيات تدريس حديثة لعرض املوضوعات  -
 تشجيع  الطلبة على التعاون مع زمالئهم واملشاركة يف إثراء املقرر الدراسي على الفيس بوك.  -



 

- 101 - 

 

 

 أدوار الطالب على شبكة الفيس بوك .3.5
هــــو مل يعــــد يُِعــــّد التعلــــيُم علــــى شــــبكة الفــــيس بــــوك الطالــــَب حمــــوَر العمليــــة التعليميــــة ليصــــبح قــــادرا علــــى أن يبــــىن معرفتــــه بنفســــه، ف

  : املتلّقي السليب للمعرفة، ويف ظل ذلك أصبح مطالبا بأن يكون
 مشاركا يف بناء احملتوى التعليمي. -
 مسهما يف حتقيق التعلم من خالل املشاركة والتواصل والتفاعل مع الزمالء واملعلم. -
منها قبل نشرها، وعدم  املعلومات والتثبتملتزما باألخالقيات الرتبوية للتعامل على شبكة الفيس بوك واملتمثلة يف تبنّي  -

 السخرية من الزمالء، واحرتام آرائهم، والعمل بروح الفريق.
إّن توظيـــــف شــــــبكة الفـــــيس بــــــوك يف التعلـــــيم يقتضــــــي أن يكـــــون الطالــــــب مشـــــاركا إجيابيًّــــــا يف عمليـــــة الــــــتعلم، فهـــــو مل يعــــــد ذلــــــك 

ــــــي الّســــــليب للمعلومــــــات بــــــل أصــــــبح مســــــؤواًل عــــــن تعلُّمــــــه:  يشــــــارك يف نشــــــر املعلومــــــات وينــــــاقش االخــــــرين ويوجــــــه األســــــئلة املتلّق
للمعلــــــم ويقــــــدم التغذيــــــة الراجعــــــة لزمالئــــــه كــــــذلك اصــــــبح ملتزمــــــا مبجموعــــــة مــــــن القواعــــــد والتعليمــــــات والســــــلوكيات للتعامــــــل مــــــع 

 شبكة الفيس بوك أثناء عملية التعليم والتعلم. 

 Facebook مقاربة لتصميم محتوى تعليمي عبر شبكة التواصل االجتماعي .4
بعــــــد االطــــــالع علــــــى جمموعــــــة مــــــن النمــــــاذج يف تصــــــميم التعلــــــيم بصــــــفة عامــــــة والــــــتعلم اإللكــــــرتوين بصــــــفة خاصــــــة مثــــــل: منــــــوذج 

،"، ومنــوذج عبــد اللطيــف اجلــزار، وجـــدنا أن Dick & Careyودك وكــاري "  ."Jolliff et al "جوليــف وآخــرون
الــــذي  "Generic ID Mode"هــــو النمــــوذج العــــامالنمــــوذج الــــذي يناســــب تصــــميم حمتــــوى تعليمــــي عــــرب الفــــيس بــــوك 

ـــــة  ـــــث يتميـــــز هـــــذا النمـــــوذج بالبســـــاطة والوضـــــوح وإمكاني ـــــى أســـــاس اخلصـــــائص املشـــــرتكة لنمـــــاذج التصـــــميم التعليمـــــي، حي بـــــين عل
ـــــيم والتـــــدريب)(، ـــــوى تعليمـــــي لغـــــرض التعل ـــــ اســـــتخدامه يف تصـــــميم حمت ـــــد ثبت ـــــ توق ـــــربامجفاعليُت ـــــة، ويؤكـــــد  ه يف تصـــــميم ال التعليمي

ويتكـــون النمـــوذج  ( Rebecca,et,al,2015 )(،2010تخدامه مـــن قبـــل عـــدد مـــن البـــاحثني مثـــل: )مسيـــة أبـــو داود،ذلـــك اســـ
مـــن مـــس مراحـــل يرمـــز هلـــا بـــاحلروف الالتينيـــة األوىل لعمليـــات التصـــميم التعليمـــي هـــي "Generic ID Mode"العـــام 

ADDIE) ) احلصـــــــول عليهـــــــا  ا يــــــتمّ وهــــــذا النمـــــــوذج ال يــــــوفر اخلطـــــــوات الــــــيت تشـــــــتمل عليهــــــا كـــــــل مرحلــــــة مـــــــن مراحلــــــه وإمّنـــــــ
 بالرجوع إىل مناذج التصميم التعليمي املختلفة.
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 (  ADDIE Model)تصميم المحتوى التعليمي وفق نموذج  .4.1
 باملراحل التالية: ADDIEينبغي أن متر عملية تصميم حمتوى تعليمي وفق منوذج  

 (:Analysis)مرحلة التحليل  .4.1.1
 تتضمن هذه املرحلة عددا من اخلطوات كما يأيت:

 حتليل خصائص الفئة املستهدفه: -
يقصـــــد هبـــــا معرفـــــة خصـــــائص الفئـــــة املســـــتهدفه الـــــذي ســـــيقدم هلـــــم احملتـــــوى التعليمـــــي مـــــن حيـــــث ميـــــوهلم وقـــــدراهتم 
وحاجــــــاهتم وغريهــــــا مــــــن اخلصــــــائص الــــــيت متيــــــزهم عــــــن غــــــريهم كــــــأفراد أو كمجموعــــــات. وينبغــــــي أن يــــــتم حتليــــــل 

 خصائص الفئة املستهدفة من خالل ما يأيت: 
 تمـــــي إليهـــــا أفـــــراد الفئـــــة املســـــتهدفه يســـــاعد علـــــى مراعـــــاة خصـــــائص العمـــــر: معرفـــــة املرحلـــــة العمريـــــة الـــــيت ين

النمـــــــو املختلفـــــــة لتلـــــــك املرحلـــــــة عنـــــــد تصـــــــميم احملتـــــــوى التعليمـــــــي والـــــــيت تصـــــــنف إىل خصـــــــائص عقليـــــــة معرفيـــــــه 
 اجتماعيه انفعاليه جسمية. 
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  اخلــــــربة يف اســــــتخدام الفــــــيس بــــــوك: وتعــــــين معرفــــــة مســــــتوى مهــــــارات اســــــتخدام الفــــــيس بــــــوك لــــــدى أفــــــراد
 ة املستهدفه.الفئ

 .االجتاه حنو تقدمي حمتوى تعليمي عرب الفيس بوك 
ـــــة الســـــابقة مـــــن خـــــالل اســـــتخدام االســـــتبيانات  وميكـــــن مجـــــع املعلومـــــات حـــــول الفئـــــة املســـــتهدفه يف اجلوانـــــب الثالث
اإللكرتونيــــــــة واملقــــــــابالت الشخصــــــــية واملقــــــــابالت بوســــــــاطة اهلــــــــاتف، وهــــــــذا مــــــــا يســــــــاعد علــــــــى تصــــــــميم حمتــــــــوى 

 جات واهتمامات املستفيدين.تعليمي يقابل حا
 حتديد احملتوى التعليمي: -

حيــــــــدد احملتــــــــوى التعليمــــــــي الــــــــذي ســــــــيتّم تصــــــــميمه وإنتاجــــــــه لفئــــــــة حمــــــــددة مــــــــن خــــــــالل حتديــــــــد جمالــــــــه العلمــــــــي  
وموضـــــوعاته التعليميـــــة، ومـــــدى مالءمتـــــه للـــــتعّلم اإللكـــــرتوين مـــــن خـــــالل الفـــــيس بـــــوك ) بنـــــاء علـــــى طبيعـــــة احملتـــــوى 

 ا(.واملهارات املطلوب إتقاهن
 حتديد األهداف العامة للمحتوى التعليمي: -

حتديـــــد األهـــــداف العامـــــة حتـــــديا إجرائيًّـــــا يف عبـــــارات عامـــــة تعكـــــس مـــــا ســـــيكون الطلبـــــة قـــــادرين علـــــى عملـــــه  بعـــــد 
  االنتهاء من دراسة احملتوى التعليمي. وخمرجات هذه اخلطوة هي قائمة باألهداف النهائية.

 حتليل البيئة التعليمية:  .4.1.2
بالتعّرف على واقع بيئة التعّلم من حيث: املصادر املتوافرة جلمع املاّدة العلمية واإلمكانيات املتوافرة من أجهزة وبرامج إلنتاج يُعىن 

 الوسائط املتعّددة اخلاصة باحملتوى التعليمي إضافة إىل متطلبات استخدام الفيس بوك.
 وينبغي أن يشمل هذا اإلجراء نوعني من التحليل:

 ملصادرحتليل ا  -
 

 حتديد املصادر الالزمة جلمع املعلومات اخلاصة باحملتوى التعليمي وميكن أن تتمثل املصادر يف ما يلي :
 .شبكة اإلنرتنت 
  .األدبيات واملراجع ذات العالقة مبوضوعات احملتوى التعليمي 
 حتليل اإلمكانيات  -
 :حتديد إمكانيات إنتاج حمتوى تعليمي ويتضمن 
 باإلنرتنت. جهاز حاسب، االتصال 
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 عدة برامج للتعامل مع الوسائط مثل: برنامج(Word) لكتابة النصوص، وبرنامج (Adobe Photoshop 
CS3) .إلعداد الصور 

 حتديد إمكانيات استخدام الفيس بوك: -
  ُّنرتنت.ر جهاز حاسب أو أجهزة هواتف ذكية متصلة باإلتوف 
 .امتالك حساب شخصي على موقع الفيس بوك 

 احملتوى التعليمي:حتليل  .4.1.3
هي عملية حتديد احلقائق، املفاهيم، املهارات، اليت جيب أن يتكون منها احملتوى التعليمي، ويتم حتليل احملتوى بناء على حاجات 

مة اوخصائص املتعلمني وقدارهتم، وباالطالع على املصادر العلمية اليت متم حتديُدها يف خطوة حتليل املصادر هبدف حتديد اخلطوط الع
 ملواضيع احملتوى التعليمي.

 هي:اف من احملتوى حسب تصنيف بلوم، وهناك ثالثة أصن
 يشري إىل املعلومات واملعارف اليت ينبغي أن يتزود هبا الطلبة كاملفاهيم، والتعريفات والتعميمات. المحتوى المعرفي: -
 يشري إىل سلسلة من االستجابات لتنفيذ مهارة معينة وصوالً إىل درجة اإلتقان ويشمل: المحتوى المهاري: -
 :مهارات معرفية عقلية تنفذ إجرائيًّا وميكن تدريسها من خالل التعّلم االفرتاضي )الفيس بوك( مهارات عقلية معرفية 
  :)ي غري وجه من خالل التطبيق والتوجيه، ولذلك همهارات أدائية تنفذ عمليًّا جيب تعلمها وجًها لمهارات حركية )أدائية

مالئمة للتدريس من خالل التعلم االفرتاضي، ويف حال اشتمال احملتوى التعليمّي على مهارات معرفية إضافة إىل املهارات 
  األدائية، فأن الّنموذج البديل هو التعّلم املدمج.

 جيب تنميتها لدى الطلبة من خالل استخدام طر  تتطلب منذجةيشري إىل اجلوانب الوجدانية اليت المحتوى الوجداني:  -
م املدمج م االفرتاضي. وكما هو احلال يف املهارات احلركية ميكن استخدام التعلّ ه غري مالئم للتعلّ السلوك وتعزيزه، مما يعىن أنّ 

اضي والعمل يات التعلم االفرت وذلك عن طريق تقدمي املعلومات عن االجتاهات املطلوب تنميتها لدى الطلبة من خالل تقن
 لوجه. ايزها لديهم من خالل التدريس وجهً على منذجتها وتعز 

 (:Designحلة التصميم )مر  .4.2
ـــــة التحليـــــل،  ـــــة التصـــــميم علـــــى جمموعـــــة مـــــن اخلطـــــوات يـــــتّم اتّباعهـــــا يف ضـــــوء مـــــا مّت يف املرحلـــــة األوىل وهـــــي مرحل اشـــــتملت مرحل

 وفيما يلي وصف لتلك اخلطوات: 

 :األداءحتديد أهداف  .4.2.1
ـــــل مـــــدخالت لصـــــياغة أهـــــداف األداء فاحلقـــــائق أو املفـــــاهيم أو املهـــــارات  ـــــل احملتـــــوى يف مرحلـــــة التحلي ّـــــل خمرجـــــات خطـــــوة حتلي متث
ــــــل، ويف حــــــال الّتصــــــميم  ــــــة الــــــيت ســــــبق وأن مّت صــــــياغتها يف مرحلــــــة التحلي ــــــه لتحقيــــــق األهــــــداف النهائي ــــــرتجم إىل أهــــــداف متكني ت
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ياغة أهـــــــداف األداء التمّكنيـــــــة حبيـــــــث تكـــــــون قابلـــــــة للمالحظـــــــة والقيـــــــاس وتصـــــــف بدقّـــــــة الّتعليمـــــــي الّســـــــلوكي جيـــــــب أن تـــــــتّم صـــــــ
ســــلوك الطلبـــــة نتيجـــــة حلــــدوث عمليـــــة الـــــتعّلم. وذلــــك وفـــــق تصـــــنيف بلـــــوم يف اجملــــال املعـــــريف مبـــــا يتضــــّمنه مـــــن مهـــــارات معرفيّـــــة يف 

نفســــي احلركـــــي مبــــا يتضــــمنه مـــــن املهــــارات املعرفيـــــة ســــّتة مســــتويات تبـــــدأ باملعرفــــة فــــالفهم مث التطبيـــــق فالرتكيــــب والتقـــــومي، واجملــــال ال
  )( اليت تقّدم إجرائيا وليس عمليًّا نظرا لصعوبة تدريس املهارات األدائية من خالل التعّلم االفرتاضي.

 :)(ويتم استخدام التصميم السلوكي لصياغة أهداف األداء وفق اخلطوات التالية
 حتديد الفئة املستهدفة.    -1
 قابلة للقياس واملالحظة.استخدام أفعال  -2
 )زمن معني، نسبة مئوية(. عمستوى األداء املتوقّ  حتديد املعيار أو احملكّ  -3
حتديد شروط تيسري حدوث السلوك) بعد مشاهدة مقطع فيديو، بعد االستماع ملقطع صويت، بعد عرض جمموعة من   -4

 النصوص أو الصور(

 حتديد عناصر احملتوى التعليمي: .4.2.2
ظيمـــــه يف ضـــــوء كـــــّل هـــــدف مـــــن أهـــــدف األداء، وذلـــــك بعـــــد االطـــــالع علـــــى العديـــــد مـــــن األدبيـــــات واملراجـــــع اختيـــــار احملتـــــوى وتن

 اليت هتتّم مبوضوعات احملتوى التعليمي. 

 التعليمية: ةاالسرتاتيجيحتديد  .4.2.3
تتنـــــوع أســـــاليب حيـــــّدد أســـــلوب الّتعلـــــيم والـــــتعّلم املناســـــب لتوصـــــيل الـــــتعّلم بنـــــاء علـــــى طبيعـــــة احملتـــــوى واألهـــــداف املـــــراد حتقيقهـــــا، و 

 التعليم والتعّلم فقد تكون حاّل ملشكالٍت أو حوارا ومناقشة أو تعّلما ذاتيًّا أو مبنيًّا على املشروعات، أو تعّلًما تعاونيًّا.

 حتديد دور الفئة املستهدفة:  .4.2.4
التعليمــــــي؟ ســــــيتّم ويــــــتّم حتديــــــد ذلــــــك مــــــن خــــــالل اإلجابــــــة عــــــن الســــــؤال: كيــــــف ستشــــــارك الفئــــــة املســــــتهدفة يف دراســــــة احملتــــــوى 

ذلــــــك مــــــن خــــــالل إجــــــراء املناقشــــــات عــــــرب أداء التعليقــــــات حــــــول موضــــــوعات احملتــــــوى املختلفــــــة، القــــــراءة الذاتيــــــة، التواصــــــل مــــــع 
األعضــــــاء وطــــــرح األســــــئلة واالستفســــــارات مـــــــن خــــــالل إرســــــال الرســــــائل اإللكرتونيــــــة، والدردشـــــــة الثنائيــــــة املتزامنــــــة. وقــــــد تكـــــــون 

 ، إضافة إىل األنشطة اليت يتطلبها احملتوى التعليمي وأهدافه.مزجيا من هذه األساليب وغريها

 اختيار املواد والوسائط التعليمية: .4.2.5
نظـــــرا إىل أّن احملتـــــوى التعليمـــــي ســـــيتّم عرضـــــه عـــــرب شـــــبكة التواصـــــل االجتمـــــاعي الفـــــيس بـــــوك الـــــيت تتـــــيح إمكانيـــــة مشـــــاركة العديـــــد 

املتحركــــــة ولقطــــــات الفيــــــديو والّصــــــوت وامللّفــــــات بــــــأّي صــــــيغة، لــــــذا مــــــن الوســــــائط التعليميــــــة، ومنهــــــا الّنصــــــوص والّصــــــور الثابتــــــة و 
 جيب توظيف معظم هذه الوسائط مبا حيقق األهداف اليت يسعى لتحقيقها.

                                           
 *

 Murata, Kiyoshi and Orito, Yohko. Rethinking the Concept of the Right to Information Privacy: A Japanese 

Perspective. – Journal of Information, Communication & Ethics in Society. - Vol. 6, No. 3 (2008). – PP. 233- 245 



 

- 106 - 

 

 

 حتديد أسلوب تقومي الطلبة: .4.2.6
ـــــه، مـــــع مراعـــــاة  ـــــوى التعليمـــــي ويف هنايت ـــــاء دراســـــة احملت ـــــة املســـــتهدفة أثن ـــــر أســـــاليب تقـــــومي الفئ ارتباطهـــــا يف هـــــذه اخلطـــــوة جيـــــب تقري

ــــــتعلّ م احملــــــدّ مبخرجــــــات الــــــتعلّ  ع أســــــاليب التقــــــومي مــــــا بــــــني اختبــــــارات، أو مشــــــاريع حبثيــــــة أو تقــــــارير م، وقــــــد تتنــــــوّ دة يف أهــــــداف ال
 حبثية.

 تصميم التفاعل: .4.2.7
م عــــــرب شـــــبكة الفــــــيس بـــــوك ليشـــــمل التفاعــــــل بـــــني أفــــــراد الفئـــــة املســــــتهدفة يتنـــــوع التفاعـــــل أثنــــــاء تقـــــدمي احملتــــــوى التعليمـــــي املصـــــمّ 

ــــبعض، وأخــــريا التفاعــــل بــــني مقــــدم احملتــــوى التعليمــــي وأفــــراد الفئــــة واحمل ــــة املســــتهدفة مــــع بعضــــهم ال تــــوى، والتفاعــــل بــــني أفــــراد الفئ
 املستهدفة.

 التفاعل بني أفراد الفئة املستهدفة واحملتوى:   .4.2.8
ـــــ يـــــتمّ  ـــــة املســـــتهدفة علـــــى املنشـــــورات الـــــيت وع مـــــن التفاعـــــل مـــــن خـــــالل اطّـــــهـــــذا الّن ا علـــــى حـــــائط ة هبـــــشـــــاركاملتم تـــــالع أفـــــراد الفئ

ــــــل امللفــــــات اخلاصــــــة  ــــــك مــــــن خــــــالل  املشــــــاركة يف طــــــرح اآلراء واألفكــــــار أو مــــــن خــــــالل حتمي الفــــــيس بــــــوك والتفاعــــــل معهــــــا وذل
مبجــــال الــــتعلم هبــــدف احلصــــول علــــى املعرفــــة، إضــــافة إىل اإلجابــــة عــــن األســــئلة الــــيت يــــتم طرحهــــا علــــى حــــائط اجملموعــــة التعليميــــة 

مي التغذيـــــة الراجعـــــة، وكـــــذلك يعتـــــرب اســـــتخدام الفئـــــة املســـــتهدفة حملركـــــات البحـــــث والـــــروابط اإللكرتونيـــــة هبـــــدف تقـــــومي الـــــتعلم وتقـــــد
 تفاعل أفراد الفئة املستهدفة مع احملتوى التعليمي. واحدا من صوراملنشورة على حائط اجملموعة 

 التفاعل بني أفراد الفئة املستهدفة .4.2.9
ضــــهم الــــبعض بشــــكل غــــري متــــزامن مــــن خــــالل الرســــائل اإللكرتونيــــة الــــيت يوفرهــــا ميكــــن أن يتفاعــــل أفــــراد الفئــــة املســــتهدفة مــــع بع

الفـــــيس بـــــوك، وكـــــذلك ميكـــــن أن يــــــتم التفاعـــــل بشـــــكل متـــــزامن مـــــن خــــــالل الدردشـــــة اجلماعيـــــة أو الثنائيـــــة، إضـــــافة إىل مشــــــاركة 
ـــــة راجعـــــة أو طـــــرح أفكـــــار وآراء، وهـــــذا يعـــــد مـــــن صـــــور ا لتفاعـــــل بـــــني افـــــراد تعليـــــق علـــــى منشـــــورات اآلخـــــرين لغـــــرض تقـــــدمي تغذي

 الفئة املستهدفة.

 التفاعل بني مقدم احملتوى التعليمي وأفراد الفئة املستهدفة: .4.2.10
الرســــــــائل اإللكرتونيــــــــة والدردشــــــــة  م احملتــــــــوى التعليمـــــــي وأفــــــــراد الفئــــــــة املســــــــتهدفةق التفاعــــــــل بــــــــني مقــــــــدّ ومـــــــن األدوات الــــــــيت حتّقــــــــ

 ورات الطلبة لتقدمي التغذية الراجعة أو اإلجابة عن األسئلة.اجلماعية والثنائية املتزامنة إضافة إىل التعليق على منش

 (:Developmentمرحلة التطوير ) .4.3
 هذه املرحلة خبطوات مشلت ما يأيت: مترّ 
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ي جتميع عناصر ر أو إنتاج جديد، حيث ينبغر أو تعديل املتوفّ جتميع عناصر الوسائط التعليمية سواء باالقتناء من املتوفّ  -
والرسوم، ومقاطع الفيديو من مصادر خمتلفة وحفظها يف جملد على جهاز احلاسوب الستخدامها أثناء الوسائط كالصور، 

 عرض احملتوى التعليمي.
ب التقومي أساليإىل ة لدارسته إضافة حيتوي على األهداف العامة للمحتوى التعليمي واخلطة الزمني PDF))إنتاج ملف  -

 فة وطريقة التفاعل والتواصل مع مقدم احملتوى التعليمي.واملهام املطلوبة من أفراد الفئة املستهد
ضافة إىل ذكر السلوكيات نفسه ويعطي نبذة خمتصرة عن احملتوى التعليمي إبم احملتوى التعليمي ف فيه مقدِّ إنتاج مقطع فيديو يُعرم  -

 م عرب الفيس بوك. اليت جيب أن يلتزم هبا أفراد الفئة املستهدفة أثناء التعلّ 
 دة واألنشطة.الوسائط املتعدِّ رد ومن مث ربطها بو باملادة اإلثرائية وجتزئته يف فقرات صغرية باستخدام برنامج الو  اخلاصّ  صّ نّ إنتاج ال -
اخلاص بوصف اجملموعة التعليمة ويوضح فيه أهدف اجملموعة والسلوكيات اليت جيب أن يلتزم هبا أفراد الفئة  صّ إنتاج النّ  -

 رد.و املستهدفة باستخدام برنامج الو 

 (:Implementationمرحلة االستخدام ) .4.4
ــــــذي مّت تصــــــميمه،  ــــــّي للفــــــيس بــــــوك لعــــــرض احملتــــــوى التعليمــــــي ال ــــــة االســــــتخدام الفعل ــــــة هــــــي مرحل واإلجــــــراءات الــــــيت هــــــذه املرحل

 سيتم تطبيقها يف هذه املرحلة هي كما يلي:
 إنشاء اجملموعة التعليمية وتسميتها باسم اجملال العلمي الذي ينتمي إليه احملتوى التعليمي. -
 تعلميّ م احملتوى الد مقدِّ ل أن  حيدِّ فضم ية ويُ اختيار نوع خصوصية اجملموعة التعليمية، ما بني أن تكون عامة أو مغلقة أو سرّ  -

أكرب لدى أفراد  ااجملموعة التعليمية حبيث تكون مغلقة أو سرية وخاصة يف التعليم النظامي ألن ذلك  قد حيقق اطمئنان نوعَ 
 استخدام الفيس بوك يف التعليم.   ملزيد ،الفئة املستفيدة وله أيضا

 إنتاجه يف مرحلة التطوير. إضافة الوصف اخلاص باجملموعة التعليمية الذي متّ  -
ن لديهم حسابات على الفيس بوك مث دعواهتم لالنضمام للمجموعة التعليمية، وإنشاء حسابات حصر أفراد الفئة املستهدفة ممّ  -

 يف الفيس بوك لبقية أفراد الفئة املستهدفة وتدريبهم على استخدامه.
 للمجموعة التعليمية.خالهلا استكمال إضافة أفراد الفئة املستهدفة  ة تقدر بعشرة أيام يتمّ االنتظار ملدّ  -
(  اخلاص بتوصيف احملتوى التعليمي PDF) (دف ب) ملفّ إىل حتميل مقطع الفيديو اخلاص مبقدم احملتوى التعليمي إضافة   -

 مية.  ه مع أفراد الفئة املستهدفة  كمنشور مثبت على حائط اجملموعة التعلية بشاركاملإنتاجه يف مرحلة التطوير و  والذي متّ 
ا على ة هبشاركملا احملتوى التعليمي إىل موضوعات فرعية وتنظيمها يف أجزاء وفقا للتسلسل املنطقي لألهداف، ومن مثّ تقسيم  -

 ابقة.د وفقا للخطة الزمنية لعرض احملتوى التعليمي اليت مت حتديدها يف املرحلة السدّ الفيس بوك حبسب جدولة مسبقة حتُ 
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هدفة وحاجاهتم واليت وفقا لتفاعل الفئة املست فرعيّ  مية اخلاصة بكل موضوع تعليميّ املرونة يف اختيار ونشر األنشطة التعلي -
ه وحمتوى ديّ ينشطة متهنشره من أ الطلبة بعد التفاعل مع ما يتمّ  يدرجهال إليها من خالل متابعة التعليقات اليت وصّ التّ  يتمّ 

 اختيار األنشطة التعليمية يف ما يلي:ل املرونة يف نشر و وتتمثّ  على حائط اجملموعة التعليمية. إثرائيّ 
  أفــــراد الفئـــــة املســــتهدفة حباجـــــة إىل التوضــــيح والتفســـــري يف جزئيـــــة معينــــة هنـــــا يعمــــل مقـــــدم احملتــــوى التعليمـــــي علـــــى

 نشر أنشطة تفسريية توضحيه. 
  ــــــة يشــــــارك مقــــــدم ــــــأي موضــــــوع فرعــــــي يف هــــــذه احلال ــــــي خــــــاص ب ــــــة املســــــتهدفة حباجــــــة إىل حمتــــــوى إثرائ أفــــــراد الفئ

وى التعليمـــــــي روابـــــــط إلكرتونيـــــــة إضـــــــافة إىل كتـــــــب إلكرتونيـــــــة ويـــــــوجههم لالطـــــــالع عليهـــــــا وكتابـــــــة تقـــــــارير، احملتـــــــ
علـــــــى حـــــــائط اجملموعــــــــة التعليميـــــــة ليســـــــتفيد منهـــــــا مجيـــــــع أفـــــــراد الفئــــــــة ( PDFواملشـــــــاركة هبـــــــا بصـــــــيغة ملـــــــف )

 املستهدفة.
 عند احلاجة  لغرض إعطاء التوجيهات، أو لغرض ة،من أفراد الفئة املستهدفة على حدإجراء حمادثات شخصية مع كل فرد  -

 لدى أحد أفراد الفئة املستهدفة.  خاطئاكون يإلجابة عن األسئلة أو شرح مفهوم ا
إجراء اللقاء التزامين مع الفئة املستهدفة وذلك من خالل حتديد موعد لالتصال املتزامن على موقع اجملموعة التعليمية للمناقشة  -

 فهومة.املغري استفسارات الطلبة وشرح األجزاء على أسئلة و  دّ التعليميي والرّ  حول موضوعات احملتوى
تقدمي التعزيز الستجابات الفئة املستهدفة سواء كانت إضافة تعليق على منشور أو مشاركة حمتوى على الفيس بوك من خالل  -

  .(like)عمل إعجاب 
 التالية: ة التعليمية ويفضل أن يتم استخدام  االسرتاجتياتاستخدام اسرتاجتيات متنوعة لتوصيل التعلم وتقدمي األنشط -

  اســـــرتاجتية املناقشـــــة: مـــــن خـــــالل  التعليـــــق علـــــى منشـــــور خـــــاص مبوضـــــوع فرعـــــي للمحتـــــوى التعليمـــــي وقـــــد تكـــــون
ـــــوى التعليمـــــي وأحـــــد  ـــــة بـــــني مقـــــدم احملت ـــــد تكـــــون ثنائي ـــــب أفـــــراد الفئـــــة املســـــتهدفة، أو ق مجاعيـــــة يشـــــارك فيهـــــا أغل

 تهدفة.أفراد الفئة املس
  اســـــــرتاتيجية حـــــــل املشـــــــكالت: مـــــــن خـــــــالل طـــــــرح مشـــــــكلة هلـــــــا عالقـــــــة بأحـــــــد املوضـــــــوعات الفرعيـــــــة للمحتـــــــوى

التعليمـــــــي وحيتـــــــاج حلُّهـــــــا إىل خطـــــــوات متسلســـــــلة علـــــــى هيئـــــــة منشـــــــور يف صـــــــورة ســـــــؤال مصـــــــحوب بصـــــــورة أو 
ن مث فـــــــرض مقطـــــــع فيـــــــديو، وتوجيـــــــه أفـــــــراد الفئـــــــة املســـــــتهدفة إىل حتديـــــــد املشـــــــكلة ومجـــــــع املعلومـــــــات حوهلـــــــا ومـــــــ

 الفروض واختبارها وصواًل إىل احلّل للمشكلة وتعميم احلل على املواقف املشاهبه.
  اســـــرتاتيجية العصـــــف الـــــّذهيّن: مـــــن خـــــالل طـــــرح مشـــــكلة  هلـــــا عالقـــــة بأحـــــد موضـــــوعات احملتـــــوى التعلمـــــي علـــــى

ــــة املســــتهدفة حــــول ــــيت  هيئــــة منشــــور يف صــــورة ســــؤال واســــتخدام خاصــــية التعليقــــات ملناقشــــة أفــــراد الفئ األفكــــار ال
ميكــــــن تطبيقهــــــا للتوصــــــل حلــــــل  للمشــــــكلة. وتتطلــــــب اســــــرتاجتية العصــــــف الــــــذهيّن غــــــزارة يف األفكــــــار وســــــرعة يف 

 طرحها.
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ن منية املخصصة لعرض أي موضوع فرعي من أجل تقدمي التغذية الراجعة والتأكد مة الزّ تقدمي أنشطة تقوميية قبل انتهاء املدّ  -
 حدوث عملية التعلم.

ذية الراجعة الفورية واملؤجلة ألفراد الفئة املستهدفة ملا يشاركون به من وسائط أو ما يبدونه من أفكار وآراء حول تقدمي التغ -
املوضوعات املختلفة يف احملتوى التعليمي وذلك من خالل التعليقات واملناقشة التزامنية الفردية واجلماعية إضافة إىل الرسائل 

يف تقدمي التغذية الراجعة مابني أن تكون مكتوبة أو مصورة أو متعددة الوسائط.وما بني أن اإللكرتونية، مع مراعاة التنوع 
 تكون تصحيحية أو توضيحية.

 نشر ملخص لكل موضوع فرعي بعد االنتهاء من عرضه على هيئة ملف إلكرتوين. -
لتعليق د استالم الواجبات مع ااستخدام خدمة استطالع الرأي لطرح سؤال للتصويت على موعد معني لالمتحانات، أو مواعي -

 يف حالة وجود تعارض.
استخدام املناسبات للتعميم وذلك  لإلعالن عن مواعيد األحداث املهمة، واستخدامها للمساعدة يف تنظيم الفعاليات  -

عوة مجيع دالتعليمية املتمثله يف ندوات واجتماعات ودورات تعليمية وذلك من خالل إدراج مكان وتاريخ انعقادها من مث 
 أفراد الفئة املستهدفة حلضورها.

صميم، وتطبيقها على الفئة ها يف مرحلة التّ حتديدُ  بعد االنتهاء من عرض احملتوى التعليمي بالكامل يتم بناء أداة التقومي اليت متّ  -
 املستهدفة ورصد النتائج الستخدامها يف املرحلة الالحقة )التقومي اإلمجايل(.

 
 (: Calendarمرحلة التقويم ) .4.5

يف هذه املرحلة ســيتّم احلكم على فاعلية احملتوى املصــممم عرب شــبكة التواصــل االجتماعي الفيس بوك يف حتقيق األهداف، وســتشــمل 
 هذه املرحلة خطوتني مها:

 التقومي البنائي: .4.5.1
ارة إليه يف كل مرحلة من اإلش تمّ تأن خالل مراحل تصميم احملتوى التعليمي هبدف التنقيح وإجراء التعديالت، وينبغي  وهو الذي يتمّ 

 .صميم التعليميّ مراحل التّ 

  التقومي اإلمجايل: .4.5.2
القيام هبا بعد أن تكتمل عملية عرض احملتوى التعليمي عرب الفيس بوك، ويهدف التقومي اإلمجايل إىل احلصــــــــــول  خر خطوة يتمّ آوهي 

احلصـــول عليها  وك يف حتقيق األهداف من خالل حتليل البيانات اليت متّ م عرب الفيس بعلى دليل حول فاعلية احملتوى التعليمي املصـــمم 
 يف مرحلة االستخدام. 
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 خاتمة

ناقشت هذه الدارسة استخدام الفيس بوك يف التعليم، حيث تناولت ماهية شبكة الفيس بوك ونشأهتا، ومميزاهتا ومستويات التفاعل 
كما   اصية التعليقات ومشاركة امللّفات والتعزيز واالتصال املتزامن وغري املتزامن،فيها. واإلمكانيات اليت تقّدمها واليت من أبرزها خ

تنمية و تناولت الدراسة فوائد استخدام شبكة الفيس بوك يف العملية التعليمية اليت من أمّهها حتقيق التواصل الفعال بني الطلبة واملعلِّمني، 
تخدام الفيس بوك دراسة إىل املتطلبات التعليمية والتدريبة والتقنية والتحفيزية لتفعيل اساملهارات، وزيادة الدافعية للتعّلم. مث تطرقت ال

ميم ر كل من املعلم والطالب على شبكة الفيس بوك، وأعطت الدراسة أمهيةً أكرَب لتوضيح كيفية تطبيق التصايف العملية التعليمية، وأدو 
مبراحله اخلمس: التحليل والتصميم والتطوير واالستخدام  ADDIEالتعليمي يف تصميم حمتًوى تعليمي  عرب الفيس باستخدام منوذج 

يق مع إحدى دد اإلعداد إلجراء جتربة منوذجية لتوظيف الفيس بوك يف الّتعليم، وذلك بالتّنسوالتقومي. ختاما ينبغي أن نشري إىل أنّنا بص
 اجلامعات التونسية، وسنعمل على تقدمي نتيجة التجربة ونشرها يف دراسة قادمة.
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304. 

(. دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياس ي واالجتماعي لدى الشباب 2013بن ورقلة،نادية.) -

-200، 14ال االجتماعي في مصر. مجلة دراسات وأبحاث جامعة الجلفة الجزائر،ع العربي الفيس بوك ورأس امل

2017 

(. تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل االجتماعية في التعلم القائم على املشروعات وأثره 2013عمر، أمل.) -

ملكة االلكتروني والتعليم عن بعد. املفي زيادة دافعية االنجاز واالتجاه نحو الويب. املؤتمر الدولي الثالث للتعلم 

 .العربية السعودية. الرياض

(. استخدامات شبكتي التواصل االجتماعي الفيسبوك والتويتر 2014الرشيد، آ. م. ر. ع.، و مراد، ك. خ. )   -

 2013واإلشباعات املتحققة لدى طلبة الجامعات االردنية: دراسة ميدانية عن جامعتي األردنية والشرق األوسط 

 .43)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط، عمان.ص

(. توظيف تكنولوجيا الويب في التعليم. اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر 2015عبد العاطي، محمد. ) -

  .والتوزيع

 ة بجامعات صعيد(. واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمي2014إبراهيم، خ. ع. ا. ع. )  -

. مسترجع من 462،ص   3، ع22مصر، مج-مصر: دراسة ميدانية. العلوم التربوية 

http://search.mandumah.com/Record/650054           

(. توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليم العلوم وتعلمها بمراحل التعليم قبل 2013حسانين، ب. م. م. ) -

فة جمعية الثقا -ؤتمر العلمي العربي السابع حول التعليم وثقافة التواصل االجتماعي الجامعي: ورقة عمل. امل

مصر، سوهاج: جمعية الثقافة من أجل التنمية .  -من أجل التنمية بسوهاج باالشتراك مع جامعة سوهاج 

 . مسترجع من200جامعة سوهاج . أكاديمية البحث العلمي، ص

http://search.mandumah.com/Record/574334                                  
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(. اعتماد طلبة الجامعات االردنية على شبكات التواصل 2015أبو سليم، ش. غ. ح.، و الرمحين، ع. ا. ع. )    -

االجتماعي للحصول على االخبار واملعلومات: دراسة مسحية تحليلية )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة 

    http://search.mandumah.com/Record/729824. مسترجع من 43ص الشرق األوسط، عمان، 

(. الفيس بوك ميدان جديد للتفاعل االجتماعي: دراسة ميدانية في مدينة املوصل. آداب 2013عبدهللا، إ. م. ) -

 fb.com - newsroom. (2016, September). Retrieved September  -. 342، ص  66الرافدين )العراق(، ع

2016, from http://newsroom.fb.com/company-info/ 

(. فاعلية برنامج قائم على اختالف توقيت تقديم التغذية الراجعة عبر الفيسبوك في 2013خلف هللا، م. ج. ) -

فتراض ي لدى أخصائي املكتبات و إكساب مهارات استخدام املكتبات الرقمية و التفاعل االجتماعي اال 

 ..115 - 14،  1، ج 155مصر، ع  -التربية ) جامعة األزهر (  .املعلومات

 .439، ص  2014إبراهيم، خديجة: مرجع سابق،  -

 .249، ص  2015شعبان، هلل: مرجع سابق،    -

 .437، ص  2014إبراهيم، خديجة: مرجع سابق،    -

مي وتطبيقه في تصميم التعلم االلكتروني عن بعد. الكويت: مركز التعليم (. التصميم التعلي2005الصالح، بدر. )   -

 .عن بعد

  .36، ص  2010أبو داود، سمية: مرجع سابق،  -

 .(. علم النفس النمو. ليبيا: مركز املناهج التعليمية والبحوث التربوية2014أبو جعفر، محمد. )   -

 .19، ص  2005الصالح ،بدر: مرجع سابق، ،   -

 (. القاهرة: عالم الكتب.2(. تصميم التدريس رؤية منظومية.)ط2001ن حسين. )زيتون، حس -

 .20، ص  2005بدر: مرجع سابق، ، ،لصالح  -

 .26، ص  2005لصالح ،بدر: مرجع سابق، ،  -

 38، ص  2010أبو داود، سمية: مرجع سابق،  -

 

 

 

http://newsroom.fb.com/company-info/
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 نموذج جديد في تدريس العلوم والرياضيات باستخدام الروبوت
 عبد الملك الحلواني

 شركة ستيم لإلبداع والتعليم، فلسطين
 علي صالحي

 ستيم لإلبداع والتعليم، فلسطينشركة 
 

 امللخص
نافسات واملؤمترات العلمية اليت سات واملمن املؤسم  . وظهرت العديدُ ةً أساسيم  ةً تعليميم  وبوت يف العقود الثالثة األخرية ليصبح أداةً ر الرُّ تطوُّ 

وبوتات يف لرُّ االستخدام األغلب ل إال أنّ ، الروبوتات جتذب اهتمام الطالب بشكل طبيعيّ  ىل أنّ إت. يعود ذلك وبو تتمحور حول الرُّ 
 النشاطات الالمنهجية واملنافسات. يفاملدارس ينحصر 

تمل على وحدات موذج يشكأداة لتعليم الرياضيات والعلوم. هذا النّ   فّ تقرتح هذه الورقة منوذجا يستخدم الروبوت داخل غرفة الصّ 
ق ذلك على توصيات فيما يتعلّ موذج كمل النّ تة. يشاة لتقومي تنفيذ الوحدات التعليميّ ، باإلضافة اىل أدتطويرها بشكل خاصّ  ة متّ تعليميّ 

 رس وطريقة إدارته.بصريورة الدم 

http://www.ijiet.org/papers/553-I105.pdf
http://www.ijiet.org/papers/553-I105.pdf
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طالب، دليل الرتكيب مل على خطة، دليل التوحدة تش الرياضيات والعلوم. كلُّ  يت  ة يف مادم مثاين وحدات تعليميّ قام الكاتبان بتطوير  
ويسمح   فّ احلركة داخل الصّ وبوت بوبوت بشكل يسمح للرّ تصميم مناذج الرّ  ، باإلضافة اىل الربجمة املقرتحة. متّ لنموذج الروبوت املقرتح

 العادية. فّ كذلك بوضعه على طاولة الصّ 
جارب نفيذ التّ ة. يعمل الطالب يف جمموعات صغرية من أجل تة لتنفيذ جتارب عمليّ وبوت كأداة تعليميّ ف الوحدات التعليمية الرُّ توظم 

، (®EV3 Lego Mindstormsواإلجابة عن األسئلة املوجودة يف دليل الطالب. تستخدم الوحدات التعليمية روبوت الليجو )
يات، العلوم، وبوت، علم احلاسوب، اهلندسة، الرياضا من أجل تعليم علم الرُّ نتاج شركة الليجو ومقبول عامليًّ إمن  وهو روبوت تعليميّ 

 دليل تركيب وبرجمة ىل ذلك اعتىن الباحثان بتوفريإباإلضافة  ؛ اهلندسة أو الربجمةذا الروبوت اىل معرفة مسبقة يفواللغات. ال حيتاج ه
 منوذجية تريح الطالب واملعلم مما يرتك اجملال للرتكيز على املفهوم العلمي أو الرياضي املستهدف.

 
وبوت، مدى تفعيل  الرُّ س يف. تشمل األداة تقييم معرفة املدرِّ فّ داخل الصّ  تنفيذ الوحدات مع الطالبو قام الباحثان بتطوير أداة لتقومي 

 األهداف. قرس، التعليم التعاوين، التعلم ذو معىن، اإلدارة الصفية، حتقّ دراكي للدّ  العملية التعليمية، املستوى اإلوبوت يفالرُّ 
م ذو صات، منوذج سامر، تعلّ خصدة التّ م متعدّ أنشطة تعلّ روبوت تعليمي، بنائية بياجيه، بنائية بابريت،  فتاحية:املالكلمات 

 معىن
 
 

A New Paradigm to Teach Mathematics and 
Science Using Robots 

 
Abstract - Robots have evolved in the last three decades to become a major 
educational tool. Many relevant organizations and competitions and academic 
conferences have emerged. However, schools still use robots mainly in 

extracurricular activities and competitions.  
Robots intrigue students by nature and increase their interest in studying. In addition, 
some educational robots such as Lego Mindstorms® have the feature of data logging 
that enables the learner to perform scientific experiments while monitoring and 
analyzing phenomena as long as suitable sensors are available. Examples of target areas 
include environmental studies, biology, physics, space exploration, etc. Such 
educational robot has the ability to record data from different sensors (Gyro, 
Ultrasonic, Color, Light, Temperature, PH, Force …) and then analyze the data or 
present it in various ways. This feature enables learners to perform multitude 

scientific experiments. 
This paper proposes a framework to use robots in the classroom as a tool to teach 
mathematics and science concepts for eighth grade students. The framework includes 
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science and mathematics, specifically developed, robotics-learning units, a 
monitoring tool to assess the implementation of the learning units, in addition to 

recommendations related to lesson timing and organization. 
The authors developed eight robotic learning units for lessons suitable to the 
Palestinian science and mathematics books for 8th grade (14 years old students). 
These activities come as a part of the “Enhancing E-learning Project in the 
Palestinian Schools”. Each unit contains a work plan, a student manual, a robot 
model building guide, and a robot sample program. The robot models in the units 
are of reasonable dimensions that can easily maneuver on the class ground during 
mobile activities and can easily stand on a standard class table in the case of stationary 
models and experiments. Electronic documentation copies of the activities are 

available for the interested. 
The learning units employ robots as an educational tool of a scientific experiment. 
Students work in small groups to perform the experiment and answer the 
accompanying questions they receive from their teacher. The learning units utilize 
EV3 Lego Mindstorms®, an internationally accepted educational robot from Lego® 
to teach robotics, computer science, engineering, mathematics and science, and 
language. This robot does not require previous knowledge in engineering or 
programming. Furthermore, the authors provided a building guide for the robot 
model and a program for the mentor/student to download to the robot so that no 
special knowledge is required and the full focus is on the science and mathematics 

concepts behind the activity. 
The authors developed a monitoring tool to evaluate the implementation of the 
learning units in the class. The monitoring tool measures the following issues: The 
teachers’ knowledge of educational robotics, the utilization of educational robotics 
according to SAMR model, cognitive lesson level, collaborative learning, 
meaningful learning, lesson organization and timing, achievements of lesson specific 

learning outcomes. 
 

Keywords - Educational robot; constructivism; constructionism; STEM education, 
SAMR Model; Meaningful learning 
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 مقدمة .1
ة واحدة همّ مب دة على خالف اآلالت التقليدية واليت ختتصّ متعدّ  نسان اآليل هو آلة ميكن برجمتها من أجل تنفيذ مهامّ وبوت أو اإلالرُّ 

 م مركزيّ ومتحكّ  ات كحواسّ نسان من ناحية وجود اجملسم وبوت اإلالطابعة وغريها. حياكي الرُّ ف أو فقط كاملكيّ 
(Microcontroller ِّكدماغ وحمر ) ّصبح معلوماتٍ معاجلتها فت م ويتمّ ىل املتحكِّ إات كات كأيٍد وأرجل. تدخل البيانات عرب اجملس 

 .1الشكل رقم  وبوت ونشاطه، انظرم حبركة الرُّ حكّ استخدامها للتّ  يتمّ 
 
 

 1الشكل رقم 

 
 عناصر الروبوت األساسية

حتتوي هذه الورقة سبعة أجزاء: املقدمة، ويليها نقاش حول استخدام الروبوت يف التعليم. مث نناقش إمكانيات الروبوت التعليمي كأداة 
ني ضمن مشروع تعزيز تطبيقه يف اثنيت عشرة مدرسة يف فلسط لتعليم العلوم والرياضيات. يطرح اجلزء الرابع النموذج املقرتح والذي متّ 
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(. أما اجلزء اخلامس، فيفصل آلية لتقييم دمج الروبوت يف العملية التعليمية املنهجية. 2015التعليم اإللكرتوين )التعليم اإللكرتوين، 
ستفادة حقيقية من  اجلزء السابع بتوصيات من أجل اتنفيذ الوحدات يف املدارس املشاركة. وخنتم الورقة يف ح اجلزء السادس كيفيةَ ويوضّ 

 .الروبوت كأداة تعليمية مميزة

 وبوت والتعليمالر   .2
رجمة روبوت افرتاضي ب قام سيمور بابريت يف معهد ماشوستس للتقنية بتصميم لغة الربجمة اللوجو يف مثانينات القرن الفائت وفيها يتمّ 

(. الحقا يف نفس القرن تطور هذا الروبوت االفرتاضي Papert, 1980دة )حمدّ  مهامّ  "سلحفاة" باستخدام احلاسوب من أجل تنفيذ
ل الروبوت مما أعلن بداية وقطع تركيبية مُتّثل هيك ات مُتّثل احلواسّ ىل روبوت حقيقي ميتلك وحدة حتكم إلكرتونية مُتّثل الدماغ وجمسّ إ

 الروبوت التعليمي.
(. استخدام الروبوت Learn By Doingأدوات التعليم بتوفري فرصة التعلم عن طريق الفعل )يتميز الروبوت التعليمي عن غريه من 

يف التعليم خيتلف عن التجارب املخربية اليت حتتاج فرتة زمنية قصرية، وتكون حمدودة األهداف اليت غالبا ما تكون نتائجها معروفة 
فيذ واجلوارح )السمع، الرؤية، النطق، تركيب باليد، احلركة( خالل تن مسبقا. باستخدام الروبوت يستخدم الطالب العديد من احلواس

 التجربة.
 Constructionism( )Papertيعتمد تدريس الروبوت التعليمي بشكل طبيعي على اسرتاتيجية التعلم عن طريق البناء )

and Harel, 1991( املبنية على النظرية البنائية )Constructivismالنفس السويسري جان بياجيه ( اليت أتى هبا عامل 
(Piaget and Inhelder, 1969 ويف هذه االسرتاتيجية يبين املتعلم املعرفة خالل بناء واختبار مناذج الروبوت. تكون عادة .)

 النماذج معقدة من أجل مواجهة وحل املشكالت. 
 

م املتعلِّ  بابريت أنّ  دتفاعل الفرد مع البيئة احمليطة بينما حُيدّ  املعرفة املكتسبة تُبىن عن طريق أنّ تنص النظرية البنائية اخلاصة ببياجيه 
يت املشكالت اليت تواجهه من أجل بناء منوذجه. هناك العديد من البحوث ال ىل حلّ إيكتسب املعرفة عندما يبين مناذج مادية ويسعى 

 ,Yousuf( و)Kabátová and Pekárová, 2010توضح ملاذا تناسب بنائية بابريت التعليم املرتبط بالروبوت منها )
ىل إارئ ىل نظرية البناء اخلاصة ببابريت يف استخدام الروبوت التعليمي حُنيل القإ(.  ومن أجل فهم التطور من بنائية بياجيه 2009

(Mikropoulos and Bellou, 2013 .) 
ا جيعل كالت، ممّ املش ضمن فريق من أجل حلّ  الغالبية من مناهج الروبوت هي نشاطات عملية، تشجع الطالب على التفكري والعمل

 (.Goldman et al, 2004(. ويكون التعلم عرب بناء مناذج معينة )Harmin and Toth, 2006التعليم عملية فعالة )
وت يف العملية بالروبوت هو أداة تقنية حديثة يستطيع املعلم أن يستخدمها يف التعليم. ما مييز الدمج الفعال للرو  أن ندرك أنّ  من املهمّ 

 (.Alimisis, 2013التعلمية هو البيئة التعليمية واملناهج واليت تالئم واقع الروبوت )
، حيث أشارت لُ د من قبىل تعليم مفاهيم مل يكن باإلمكان تعليمها بشكل موحم إاستخدام الروبوت يف عملية التعليم يؤدي  إنّ 

والتكنولوجيا  صات كالعلومدة التخصّ م متعدّ علّ ع للروبوت يف أنشطة التّ قم ىل وجود تأثري متو إ( Alimisis, 2013دراسات مثل )
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(. metacognitive( والفو  معرفية )cognitiveىل تعزيز املهارات اإلدراكية )إواهلندسة والرياضيات واللغة والفنون. باإلضافة 
 (. Detsikas and Alimisis, 2011أضف اىل ذلك وجود اهتمام لدى الطالب يف تعلم علوم الروبوت )

من إكساب الطالب مهارات التفكري اإلبداعي، التخطيط، التحليل، العمل التعاوين،  على املعرفة ال بدّ  اقتصاد مبينّ  إقامةمن أجل 
التصميم، والقدرة على التواصل. على الرغم من ذلك، فإن غالبية النشاطات املوجودة يف معظم املناهج الدراسية عبارة عن وصفات 
ذات خطوات حمددة تقود اىل "اكتشاف" مفاهيم حمددة مسبقا. ألن هذه النشاطات مت تصميمها بناء على احتياجات اقتصادية 

 (.Blikstein, 2013دة )ىل من يقوم بتجارب منظمة عميقة وحمدم إحاجة يف ا سابقة كوننا كنّ 
استخدام الروبوت يف العملية التعليمية كأداة  حبيث يتمّ  (Shin et al, 2007)م عن أو مع أو من الروبوت م أن يتعلّ يستطيع املتعلِّ 

و  (Highfield et al, 2008)تعليمية، كشريك يف التعلم، أو كمدرس. مثال مت استخدام الروبوت كأداة تعليمية يف دراسات 
(Mitnik et al, 2008)  و(Church et al, 2010)  أو كمدرس 

(Janssen et al, 2011)  و(Hashimoto et all, 2013). 
 
 

 الروبوت التعليمي أداة لتعليم العلوم والرياضيات .3
لتعليمي مثال( لديها بعض الروبوتات )روبوت الليجو ا تثري الروبوتات فضول الطالب بالطبيعة وتزيد من انتباههم للدرس. ُنضيف أنّ 

خاصية تسجيل البيانات مما يسمح للمتعلم بإجراء التجارب العلمية من أجل مالحظة وحتليل أية ظاهرة ميتلك الروبوت جمسا لقراءهتا. 
 جماالت خمتلفة ستخدم هذه العملية يفلذلك، باإلمكان استخدام الروبوت التعليمي يف عملية مجع البيانات من أجل حتليلها الحقا. ت

ته املختلفة )سرعة اتشمل البيئة، األحياء، الفيزياء والفضاء وغريها. يستطيع الروبوت التعليمي تسجيل البيانات املقروءة من جمسّ 
خمتلفة.  حتويلها اىل طر  عرض حتليلها أو الدوران، املسافة، األلوان، الزاوية، درجة احلرارة، درجة احلموضة، القوة، ... اخل( ومن مَثم 

 يتيح لنا تسجيل البيانات اجراء جتارب علمية يف جماالت خمتلفة من العلوم.

 فوائد تسجيل البيانات عبر الروبوت التعليمي: .3.1
ية بشكل ىل أماكن خطرة أو صعبة على الطالب والقيام هبذه العملإأثناء تنفيذ التجربة: توفري الوقت واجلهد وكذلك الوصول  -

 لقائي على جهاز احلاسوب.ت
عض األجهزة ات عديدة على عكس بيستطيع الروبوت التعليمي مالحظة العديد من الظواهر الطبيعية وذلك باستخدام جمسّ  -

 اخلاصة بظاهرة أو اثنتني.
 زيادة الدقة. -
 تسجيل البيانات خالل فرتة زمنية قصرية جدا أو طويلة جدا. -
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 فكري الناقد.لوقت على الطالب يف األعمال الرتيبة )تسجيل ورسم البيانات( والرتكيز على التأثناء حتليل نتائج التجربة: توفري ا -
 مكانية ختزين البيانات ونقلها.إ -

 حدود استخدام الروبوت التعليمي: .3.2
ىل إيعود ذلك مسي و خارج أوقات الدوام الرم  إن غالبية استخدام الروبوت يف التعليم يكون كنشاط ال منهجي يف منافسات أو نوادٍ 

الصعوبات اليت تواجه استخدام الروبوت التعليمي داخل احلصص املنهجية. والسبب يف ذلك هو الثمن املرتفع حلقائب الروبوت، الزمن 
ثقل

ُ
 الالزم لبناء منوذج الروبوت وبرجمته، عدم وجود أنشطة مالئمة للمنهاج، وقت التحضري الطويل بالنسبة للمدرس قليل األجر امل

باملهام املختلفة، حاجة املدرس اىل مهارات يف جماالت متنوعة من هندسة، والكرتونيات وبرجمة قبل القدرة على توظيف الروبوت يف 
التعليم، صعوبة ضبط الصفوف ذات عدد الطالب املرتفع يف حالة استخدام الروبوت مع ما يرافقه من قطع تركيبية بأعداد كبرية 

 م وجود خربة وتأهيل كايف يف هذا اجملال.وفوضى، باإلضافة اىل عد
 

 :عليمي  وبوت الت  رس المقترحة في هذه الورقة بوجود الرُّ صيرورة الد   .4
حقائب من  كل جمموعة على حقيبةىل أربعة طالب، حبيث حتصل  إنة من طالبني وم ىل جمموعات صغرية مكإ تقسيم الطالب يتمّ 

 مراحل:ىل ثالث إيُقسم الدرس الروبوت التعليمي. و 
 وفيها يربط املعلم الدرس بالواقع ويقوم بتحفيز الطالب واستثارهتم عن طريق عرض أفالم وإدارة نقاش حول الدرس. افتتاحية: -
وفيه يقوم الطالب ببناء منوذج بناء على كراسة إرشادات أو من خياهلم، ومن املمكن االستعانة بربامج خاصة  بناء النموذج: -

صنم رها الشّ وفّ اليت تماذج لتصميم النّ 
ُ
 وبوت التعليمي.عة للرُّ ركات امل

 تسبة وعالقتها بالواقع. ة للروبوت التعليمي واملعرفة املكماذج املبنيّ مع الطالب حول النّ  وفيه يتباحث املعلمِّ  قاش:حليل والن  الت   -
يما يتعلق بإدارة اء ُأخرى جديدة. أما فماذج احلالية أو بنبتطوير النّ  ، بل وتستمرّ وال تنتهي العملية التعليمية عند هذا احلدّ  -

 ه مع طلبته.م يستخدم أسلوب االستكشاف املوجم املعلّ  رس، فإنّ الدّ 
تطوير مثاين فعاليات لدروس من منهاج العلوم )كتاب العلوم الفصل األول( )كتاب العلوم الفصل الثاين( والرياضيات )كتاب  متّ 

عليم الفصل الثاين( الفلسطيين للصف الثامن من املرحلة اإلعدادية ضمن مشروع تعزيز التالرياضيات الفصل األول( )كتاب الرياضيات 
االلكرتوين يف املدارس الفلسطينية. حتتوي الفعالية على خطة عمل للمدرسني، وكراسة للطالب، وبرجمة منوذجية للروبوت، باإلضافة 

 اىل دليل تركيب منوذج الروبوت اخلاص بالتجربة. 
ى الطاولة. على األرض أو عل فّ بعاد مناسبة، حبيث ميكن التعامل معها بسهولة يف بيئة الصّ أتطويرها يف  الروبوت اليت متم تقع مناذج 

 مراجعتها. الثامن، ويستطيع املهتمُّ  فّ مة للصّ لكرتونية من الفعاليات املصمم إلقد قمنا بتوفري نسخ 
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 م الطالب اىلكأداة تعليمية من أجل استخدامه يف إجراء التجارب العلمية، حبيث يتم تقسيوبوت  تطويرها الرُّ  ف الفعاليات اليت متم ُتوظم 
 ىل أربعة طالب من أجل تنفيذ التجربة واإلجابة على األسئلة املرافقة. مت موائمة الفعاليات لروبوتإجمموعات صغرية مكونة من طالبني 

وعلم  (Hirst et al, 2003)يا من أجل تدريس علوم الروبوت ( إذ أنه مقبول عاملLego Mindstormsالليجو التعليمي )
 ,Church et al)والرياضيات والعلوم  (Ringwood et al, 2005)واهلندسة  (Powers et al, 2006)احلاسوب 
الحظة م. وال يلزم روبوت الليجو معرفة مسبقة يف اهلندسة أو الربجمة. مع (Mubin et al, 2012)باإلضافة اىل اللغة  (2010

 . Iأن الفعاليات تستطيع توظيف أي روبوت تعليمي، انظر اىل جدول 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس )الفصل والوحدة( الموضوع اسم الفعالية الرقم
الفصل األول، الوحدة  الهندسة –رياضيات  المثلث 1

 الثانية
الفصل األول، الوحدة  اإلحصاء –رياضيات  مقاييس النزعة المركزية 2

 الرابعة
الفصل الثاني، الوحدة  االحتماالت –رياضيات  التكرار النسبي واالحتمال 3

 الثامنة
الفصل الثاني، الوحدة  الهندسة –رياضيات  الشكل الرباعي 4

 السادسة
التفاعالت  –علوم  ذائبية المحاليل 5

 الكيميائية
الفصل األول، الوحدة 

 الثالثة
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تقسيم المحاليل الى حمض  6
 وقاعدة

التفاعالت  -علوم 
 الكيميائية

الفصل األول، الوحدة 
 الرابعة

الحركة الموجية  –علوم  شدة الصوت 7
 والصوت

الفصل الثاني، الوحدة 
 السابعة

الفصل الثاني، الوحدة  الضوء والبصريات –علوم  شدة الضوء 8
 الثامنة

 
 
 
 
 
 
 
 

 تلخيص الفعاليات التي تم تطويرها .5
 ميزات الفعاليات: .5.1

ليتها أثناء تطبيق املعلمني ىل قياس مدى فاعإ التعليم يف فلسطني وحنن حباجة جديدة يف إطار توظيف التكنولوجيا يفهي جتربة  -
  .لتلك الفعاليات وانعكاسها على الطالب

 .مت بناؤها بطريقة متوافقة مع ختطيط الوحدات احملوسبة يف وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية -
 اصة باحملتوى التعليمي جاءت من تسجيالت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينينياملصادر اإللكرتونية اخل -

(unrwatv, 2015 وتتناسب واحملتوى التعليمي للكتاب املقرم )ر. 
 املثلث.االحتماالت، مقاييس النزعة املركزية، الشكل الرباعي،  :جاءت الفعاليات األربع للرياضيات ضمن العناوين -
جاءت الفعاليات األربع للعلوم ضمن العناوين: شدة الصوت، شدة الضوء، ذائبية احملاليل، تقسيم احملاليل اىل أحواض  -

 وقواعد، تسجيل البيانات.
 تكونت كل فعالية من: منوذج ختطيط للوحدة وكراسة للطالب ودليل لرتكيب النموذج وبرجمة منوذجية. -
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 ( دقيقة أو حصتني دراستني.90من قدره )اعتمدت مجيع الفعاليات على ز  -
ليمي مت تطوير فعالية إضافية متهيدية وهي فعالية "تسجيل البيانات" واليت تتعلق بكيفية قراءة البيانات باستخدام الروبوت التع -

ي وهي مشرتكة بني العلوم والرياضيات وتكونت من ختطيط للوحدة وكراسة للطالب ودليل لرتكيب النموذج وعرض تقدمي
 حول مفهوم "تسجيل البيانات" وعالقتها بالبحث العلمي.

تقرتح الفعاليات تقييم هنائي خاص هبا أو حتيل املعلم اىل أسئلة الدرس من املنهاج. دون اقرتاح أداة تقييم تكويين لتقييم أداء  -
 وبوت.الطالب أثناء تنفيذ الفعاليات باستخدام الرُّ 

 طية احملتوى التعليمي للصف الثامن األساسي بشمولية أو حىت الوحدات املستهدفة،ليس اهلدف من الوحدات التعليمية تغ -
 ر الدراسي لتعزيز املفاهيم األساسية للوحدة التعليمية.ا هي أنشطة يف وحدات تعليمية من املقرّ إمنّ 

تنفيذ  ة الرياضيات يتمّ دّ ايقرتح الباحثان تنفيذ الفعاليات حسب ارتباطها باملوضوعات يف الوحدات املستهدفة. فمثال يف م -
 مادة حصاء يف الفصل األول بينما يتم تنفيذ فعالييت الشكل الرباعي واالحتماالت يف الفصل الثاين. أما يفالييت املثلث واإلفع

فعالييت شدة نما يتم تنفيذ ىل أمحاض وقواعد يف الفصل األول بيإحملاليل وفعالية تقسيم احملاليل يتم تنفيذ فعالية ذائبية افالعلوم 
 الصوت وشدة الضوء يف الفصل الثاين.

-  

 التقييم: .6
شاهدة تنسيق زيارة متابعة للمدارس يتم خالهلا نقاش سري املشروع ويتم م تطوير أداة لتقييم صريورة النشاط داخل املدارس، ومتّ  متم 

ال دمج فعّ م عدد من املركبات املركزية لحصة منوذجية تعتمد على استخدام الروبوت لتنفيذ إحدى الفعاليات. تشمل األداة تقيي
 بات هي:وبوت التعليمي. هذه املركم للرُّ 

 إملام املدرس بالروبوت التعليمي وآلية تفعيله. -
 (.Puentedura, 2012مدى تفعيل الروبوت التعليمي حسب منوذج سامر ) -
 (.Anderson et al, 2001مهارات التفكري حسب مستويات بلوم ) -
 عمل تعاوين. -
 (.Ausubel, 2012ذو معىن ) تعلم -
 التقسيم الزمين وتوزيع مراحل الدرس.  -
 حتقيق املخرجات التعليمية.  -
 تأثري الروبوت على حتقيق املخرجات. -
 التقييم اخلاص بالطالب. -
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 للتفصيل. IIانظر جدول  

 IIجدول 

 درجة منخفضة موضوع التقييم
1 

 درجة متوسطة
2 

 درجة عالية
3 

 درجة عالية جدا
4 

المدرس إلمام 
بالروبوت التعليمي 

 وآلية تفعيله

ال يوجد لدى 
س معرفة المدرّ 

كافية عن 
 وبوت التعليميالرّ 

لدى المدرس معرفة 
بالروبوت التعليمي 

لكن ليس لديه 
معرفة بآلية تنفيذ 

وحدة تعليمية 
 باستخدامه

لدى المدرس معرفة 
فنية وتربوية 

 وبوت التعليميبالرّ 
مع الحاجة الى 

 توجيه

المدرس لدى 
المعرفة الفنية 
 والتربوية الكافية

لتنفيذ وحدة 
تعليمية باستخدام 

الروبوت 
 التعليمي

مدى تفعيل الروبوت 
 التعليمي

 )نموذج سامر(

يستخدم الروبوت 
كأداة بدال من 

األدوات التقليدية 
دون أي تغيير 
 في عملية التعلم

يحل الروبوت بديال 
عن األدوات 

التقليدية مع إضافة 
للعملية  طفيفة

 التعليمية

يستخدم الروبوت 
لتغيير أساسي في 
 األنشطة التعليمية

يستخدم الروبوت 
في أنشطة 

تعليمية ال يمكن 
تنفيذها باألدوات 

 التقليدية
: 1بلوم مستوى  مهارات التفكير

تلقين والتركيز 
على تذكر 
واسترجاع 
 المعلومة

: 2بلوم مستوى 
 فهم المعلومة

: 3بلوم مستوى 
 معرفةتطبيق ال

-4بلوم مستوى 
 –: تحليل 6

 إبداع -تقييم 

يقوم المعلم فقط  عمل تعاوني
بتنفيذ الفعالية 
دون أن يكون 

يتيح المعلم للطالب 
تنفيذ جزء من 
الفعالية مع 

إرشادات لعمل 

لعمل هناك إتاحة 
لجماعي مع تفاعل 

نتاج جماعي ا  و 
 للمطلوب

يقوم الطالب 
ي بتنفيذ النشاط ف

مجموعات 
تستخدم كراسة 
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هناك دور 
 للطالب

جماعي جزئي ال 
يحفز التفاعل وال 

يستخدم كافة 
وبوت مكونات الرّ 

 عليميالتّ 

الطالب. ويقوم 
الطالب بالنقاش 
والتوصل الى 
استنتاجات 

 خالل النشاط
تعلم ذو معنى )دافيد 

 روزبل(
التركيز على 

معلومات على 
الطالب أن 

يستذكرها دون 
إيجاد عالقة لها 

 مع الواقع

يوجد محاولة للربط 
مع واقع الطالب، 

دون وجود معنى أو 
 فائدة عملية

النشاط قريب لعالم 
الطالب، قضية 

 حقيقية

يوجد ربط مع 
المعرفة السابقة 

وبناء معرفة 
 جديدة

التقسيم الزمني 
وتوزيع مراحل 
-الدرس )افتتاحية

تطبيق -شرح
تقييم  -وتدريب 
جمال(  وا 

تقسيم  لم يتم  
لى مراحل إالدرس 

 أبدا

تم تقسيم الدرس 
الى مراحل لكن لم 
 يتم تطبيقها جميعا

يتم تقسيم الدرس 
الى مراحل، لكن 
مع طغيان مرحلة 

 على أخرى

توزيع وقت 
الدرس مالئم 
ومتناسب مع 

 مراحله

تحقيق 
األهداف \المخرجات
 التعليمية

التعليمات غير 
 واضحة أو محددة

تعليمات عامة 
تمكن من التعبير 

 واإلنتاج

تعليمات يوجد 
واضحة ومحددة 
األنشطة مالئمة 

 للمخرجات

يمكن إبراز 
مهارات وقدرات 

 شخصية

تأثير الروبوت على 
 تحقيق المخرجات

كان وجود 
وبوت معيقا الرّ 

 للعملية التعليمية

لم يكن هناك فائدة 
أو إضافة لوجود 
الروبوت خالل 

تنفيذ الوحدة 
 التعليمية

كان وجود الروبوت 
ممتعا لكن دون 

ة حقيقة في فائد
 تحقيق المخرجات

زاد تحقق 
المخرجات 

التعليمية نتيجة 
 لوجود الروبوت
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معايير التقييم غير  ال يوجد معايير تقييم
 واضحة

يوجد معايير 
 واضحة للتقييم 

معايير التقييم 
تحتوي على 

مركبات تقويم 
تكويني وتقييم 

 نهائي

 مركبات مركزية لدمج فعال للروبوت التعليمي

 التطبيق: .7
وتنفيذ  صميمُ ت قام الباحثان بتطوير الوحدات التعليمية كجزء من مشروع تعزيز التعليم اإللكرتوين يف املدارس الفلسطينية. بعد ذلك متم 

ته عشرون ساعة. شارك يف هذا التدريب أربعة وعشرون مدرسا ملواد الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا تدريب للمعلمني املشاركني مدّ 
ى اثين عشر مدرسة من حمافظات القدس ورام اهلل. تسعة من املعلمني يدّرسون مادة التكنولوجيا، ومسة يدّرسون مادة موزعون عل

الرياضيات وعشرة يدرسون مادة العلوم. إضافة اىل املعلمني، حضر التدريب عشرة من طاقم اإلشراف من مديريات جنني ونابلس 
 واخلليل.

 مشل التدريب التعرف على روبوت الليجو التعليمي للمدرسني باإلضافة اىل تقدمي الوحدات التعليمية اليت مت تطويرها. مت اختتام التدرب
مدرسة من أجل نقاش آليات تنفيذ الوحدات التعليمية مبا يناسب كل مدرسة. توضح الصور التالية جبلسات فردية مع معلمي كل 

 منوذج لتدريب املعلمني ولدرس باستخدام الروبوت.

 . تقسيم الطالب الى مجموعات4 . درس باستخدام الروبوت3

 من تدريب المعلمين على الروبوت .2 تدريب المعلمين على الروبوتمن  .1
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تال التدريب زيارات ميدانية من الباحث الرئيسي اىل ست مدارس يف حمافظة القدس. وبناء على طلب املدرسني مت تنفيذ تدريب 
مدته عشر ساعات. ومن مث قام الباحثان بتطوير استبانة لتقييم النشاط ومت ملئ االستبانة بالتواصل مع املدرسني املشاركني يف  إضايف

 هناية العام الدراسي الفائت.
ملدرسني ا اشتملت االستبانة على أ( معلومات شخصية عن املدرس )الفئة العمرية، التأهيل األكادميي، واخلربة يف التدريس(. ب( رأي

حول التدريب والوحدات التعليمية )اجلودة، الوضوح، النواقص 
واإلجيابيات(. ج( معلومات حول تنفيذ الفعاليات داخل املدرسة 
والصف )تفاعل الطالب، مشاعر الطالب حنو استخدام الروبوت 
يف التعليم، تأثر مستوى فهم الطالب للمادة العلمية بوجود 

 ة عامة. ه( تقييم النشاط بشكل عام.الروبوت(. د( تغذية راجع
قام الباحث الرئيسي مبقابلة هاتفية الثين عشر مدرسا. طالبت 
غالبية املدرسني باملزيد من التدريب يف موضوع الروبوت، وخاصة 
يف كيفية برجمته. وجد معظم املدرسني الوحدات التعليمية مفيدة 

، فإن معظم لك. على الرغم من ذجيعل تعليم العلوم والرياضيات أكثر متعة ومصممة بشكل جيد. يقرتح معظم املدرسون أن الروبوت
ن ة تكنولوجيا املعلومات أو يف النشاطات الالمنهجية. قام نصف املدرسني بتنفيذ عدد موبوت لتدريس مادّ املدرسني، يستخدمون الرُّ 

بة الوقت أو اللقاءات لكل وحدة تعليمية وبينوا صعو  ومع الطالب. طالب هؤالء األساتذة بزيادة فّ الوحدات التعليمية داخل الصّ 
س الرياضيات أو العلوم للوحدات التعليمية بشكل منفرد. أتفق مسة مدرسني على أن الطالب بعد تنفيذ النشاط أصبحوا تطبيق مدرّ 

الذين متت مقابلتهم  املدرسني أكثر اهتماما بالرياضيات والعلوم بسبب الروبوت، بقية املعلمني ليسوا متأكدين من ذلك. الحظ نصف
ر من املدرسني النصف اآلخأما حتسنا عاما يف مهارات الطالب الفنية والشخصية. وينصح هؤالء املدرسون باستمرار نشاط الروبوت. 

 الطالب. يفالعملية التعليمية أو  يفوبوت ليسوا متأكدين من تأثري الرّ ف
 

 التوصيات: .8
لالزمة يف بُنية اوت يف العملية التعليم ضمن نشاطات المنهجية ألسباب عديدة، منها التغريات اجلذرية وبما زال االستخدام األكرب للرُّ 

ىل النظرة التقليدية السائدة يف التعليم املدرسي. تأيت هذه الورقة البحثية ضمن مشروع يسعى إىل االستفادة من إالصف باإلضافة 
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وبوتات ث تثري الرُّ يات. يتفق غالبية املدرسني على إجيابية استخدام الروبوت يف التعليم، حيوبوت التعليمي يف تعليم العلوم والرياضالرُّ 
 بطبيعتها اهتمام الطالب.

ة. لكن مدرسي ىل النشاطات الالمنهجيإوبوت يف تعليم مادهتم باإلضافة يستطيع مدرسو مادة تكنولوجيا املعلومات اإلفادة من الرُّ 
ن و ليس لديهم الثقة الكافية لتطبيق الوحدات التعليمية اليت تدمج الروبوت يف مادهتم. يطلب هؤالء املدرسماديت الرياضيات والعلوم 

ىل مشاركة مدرس تكنولوجيا املعلومات يف احلصص اليت تدمج الروبوت. لذلك يتوجب على الباحثني إالدعم داخل املدرسة باإلضافة 
أثري وجود وحدات تدمج الروبوت يف التعليم. يلي ذلك تنفيذ دراسات كمية وكيفية حول تواملعلمني واملهتمني بالتعليم تطوير آليات و 

 الروبوت داخل الغرفة الصفية على نتائج الطالب يف املباحث األساسية وخاصة العلوم والرياضيات.
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 ملخص: 
وارد البشرية أمثن ،  مىت أصبحت  املألستاذ اجلامعي يف العصر الرقميّ لدف هذه الدراسة إىل توضيح أمهية التكوين املستمر هت       

ؤسسات التعليم العايل مإىل ا  بشرية،  وكذلك األمر بالنسبة جناح أي مؤسسة يرتبط بكفاءة موارده ملوارد اليت متتلكها املؤسسات ألنّ ا
 .احلضارية  يقوم أساسا على كفاءة طاقمها التعليميها يف أداء مهامها التعليمية و جناح فإنّ 

ع البيانات، وخلصت جميت كأداة رئيسية لتناستبيااعتمدت الدراسة املنهج الوصفي باعتباره االنسب ملوضوع الدراسة واعتمدت اال  
 عة من النتائج.الدراسة إىل جممو 

 الكلمات املفتاحية:

 طينة، اجلزائر .األستاذ اجلامعي، التكوين املستمر، العصر الرقمي، دراسة ميدانية، جامعة عبد احلميد مهري، قسن

The importance of continuous training of the 
university professor in the digital age: 

 field Study 
 

Dr.salima saidi 
 

Saidi.salima2007@gmail.com 
 

Abstract  
    This study aims at clarifying the importance of the continuous training of the 
university professor in the digital age, when human resources become the most 
valuable resources owned by institutions because the success of any institution is 
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related to the efficiency of its human resources,   As for higher education 
institutions, their success in performing their educational and cultural tasks is based 
mainly on the efficiency of their teaching staff. 
    This study has used a descriptive surveying approach and utilized the 
questionnaire as a technique for collecting information. 
The study concluded after analyzing the results and interpretation 
Keywords: 
Professor ,continuous training, Digital Age, Field Study, University of Abdel 
Hamid Mehre, Constantine, Algeria 

 

 اإلطار المنهجي للدراسة .1
 مشكلة الدراسة: .1.1

على الرغم من االهتمام املتزايد بالتنمية والتكوين املســـــــــــتمرين للعاملني يف كافة القطاعات اجملتمعية عامة ويف قطاع التعليم العايل      
ع املتغريات التدريس اجلامعي  مبا يتالءم موالبحث العلمي على وجه التحديد من أجل ضـــمان التنمية املهنية األمثل لعضـــو هيئة 

ن يضــطلع والتقنية وتغري يف طرائق التعليم والتعلم وعلى الرغم من أمهية الدور الذي ميكن أ ةالعاملية واحمللية، التطورات التكنولوجي
به األســــــتاذ اجلامعي يف مســــــاندة التعليم األكادميي و دفع وترية البحث العلمي من اجل إحداث التنمية املســــــتدامة ، فإن هناك 

 املقتضـــــــيات نية يف اجلزائر؛ ويف العديد من البلدان العربية؛ إىلبعض االنتقادات اليت ُتشـــــــري إىل ضـــــــعف اســـــــتجابة الربامج التكوي
احلالية وقلة عائد خمرجات الرتبصـــــــات اليت يقوم هبا األســـــــاتذة، وضـــــــعف املبادرات الشـــــــخصـــــــية للتنمية املهنية ومن هذا املنطلق 

حديات ات على ضــــــــوء التجاءت هذه الدراســــــــة للوقوف على واقع التكوين املســــــــتمر لعضــــــــو هيئة التدريس بقســــــــم علم املكتب
املعاصــــرة، والكشــــف عن أهم املشــــكالت اليت حتول دون االهتمام بالربامج التكوينية، وتقدمي الســــبل واإلجراءات اليت تســــهم يف 

 .التغلب على تلك املشكالت
 أهداف الدراسة: .1.2

 نرجو من خالل هذه الدراسة التوصل إىل حتقيق جمموعة من األهداف نوجزها فيما يلي:
 أهم األدوار احلضارية والتعليمية للجامعة بشكل عام واألستاذ اجلامعي بشكل خاص.معرفة  -
ة الوقوف على أهم املتغريات العاملية اليت تعد تشكل حتديات للبيئة األكادميية واهليئة التدريسية هبا يف ظل البيئة التكنولوجي -

 العاملية.
 ى األستاذ اجلامعي باعتباره حمور العملية التعليمية.إبراز حتمية التكوين يف البيئة املعلوماتية وأثره عل -
 الوقوف على أهم املكتسبات املعرفية والسلوكية للتكوين على األستاذ اجلامعي. -



 

- 135 - 

 

 

 الوقوف على أهم املكتسبات التقنية والتطبيقية للتكوين على األستاذ اجلامعي. -
 عي.الوقوف على أهم املكتسبات اإلدارية للتكوين على األستاذ اجلام -
  حتديد أهم أساليب وقنوات التكوين بالنسبة لألستاذ اجلامعي من أجل التنمية املهنية املستدامة -

 إجراءات الدراسة: .1.3
 عينة الدراسة: -

ري )منتوري عبد احلميد مه اشتملت عينة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس يف قسم علم املكتبات واملعلومات جبامعة
.واجلدول 24بني أستاذ التعليم العايل وأستاذ حماضر وأستاذ املساعد  (2011واليت بلغ عددها )سنة قسنطسنة سابقا(

 التايل ميثل توزيع عدد األساتذة والرتب العلمية املتعلقة هبم 
 الجدول األول: يمثل عينة الدراسة والدرجات العلمية لألساتذة

 عدد األساتذة الدرجة العلمية 
 04 اليرالعرساتذة التعليم 

 05 رستاذ محاضر صنف ر 
 08 رستاذ محاضر صنف ب

 07 رستاذ مساعد 
 24 العدد اإلجمالي 

 
 املنهج املتبع يف الدراسة: -

ه ألغراض الدراسة حيث حياول وصف الظاهرة ويفسر ويقارن ويقيم عالقة تاستخدمنا املنهج الوصفي التحليلي ملناسب
 يزيد رصيد املعرفة عن تلك الظاهرة. اللتوصل غلى تعميمات ذات معىن ممّ 

 أداة الدراسة:  -
 :ور كما يليلتحقيق أهداف الدراسة امليدانية قمنا بتصميم مقابلة مقننة تتكون من عدة حما

 ( أسباب مع ترك اجملال ألسباب أخرى.09احملور األول: أسباب حتمية التكوين ويضم )
 ه بدوره إىل:احملور الثاين: أهداف وفوائد التكوين وقد قسمنا

 أهداف( مع ترك اجملال مفتوح لألستاذ لإلضافة  06األهداف املعرفية والسلوكية التكوين ويضم )•
 أهداف( مع ترك اجملال مفتوح لألستاذ لإلضافة  06األهداف التقنية والتطبيقية ويضم )•
 لإلضافةأهداف( مع ترك اجملال مفتوح لألستاذ  05األهداف اإلدارية للتكوين ويضم )•

 آليات( مع ترك اجملال مفتوح لألستاذ لإلضافة. 09احملور الثالث : آليات وقنوات التكوين ويضم )



 

- 136 - 

 

 

 اإلطار النظري للدراسة .2

 الوظيفة الحضارية والتعليمية ألستاذ التعليم الجامعي: .2.1
واألدب والبحث  للمجتمع، فهي معقل الفكرتتعّدد أهداف اجلامعة وإســــهاماهتا يف عملية التنمية االقتصــــادية  واالجتماعية والثقافية 

العلمي وابتكار اجلديد من املعرفة والعمل على حل مشـــكالت اجملتمع، فضـــال عن أهنا املؤســـســـة العلمية املســـؤولية عن إعداد الكوادر 
يعهم اجتماعيا لغرس تطبالعلمية واملهنية لســــــو  العمل وقيادات مواقع اإلنتاج؛ إضــــــافة إىل مســــــؤولياهتا األخالقية يف تربية الشــــــباب و 

العلم واالجتاهات املوجبة يف نفوســـهم واحلفاظ على الرتاث الثقايف ونقله إىل األجيال  من أجل احلفاظ على ثقافة اجملتمع واســـتمرارها 
 وسط املتغريات العاملية.

كن التأكيد ها إال أنه ميوبالرغم من صــــــعوبة حصــــــر األغراض الرئيســــــية للجامعة ومســــــؤولياهتا حنو عامل املعرفة وحنو جمتمع 
 على وجود اتّفا  على أمهية قيامها باألغراض الثالثة التالية:

 إثراء املعرفة وتنميتها )البحث العلمي(. -
 نقل املعرفة واحملافظة عليها )التدريس(. -
 تنمية اجملتمع )املشاركة اجملتمعيـة(. -

 االت أداء األســـــــــــــــتاذ اجلامعي املتعددة وقد مت اإلمجاع علىوانطالقا من وظيفة اجلامعة يف قيادة قاطرة التنمية تتحدد جم 
     جمموعة من هذه اجملاالت أمهها:

إعداد القوى البشرية املزودة باملهارات الفنية واإلدارية يف مجيع التخصصات اليت تساهم يف بناء اجملتمع يف خمتلف مواقع العمل  -
قية لثقافية والعمل على تنمية الطالب على كافة األصعدة العلمية واخللمن أجل النهوض باجلوانب االقتصادية واالجتماعية وا

  بناء إنسان متكامل.إىلوالسلوكية وصوال 
 املسامهة يف إجناز البحوث يف خمتلف اجملاالت املعرفية وتطبيقاهتا العلمية والتكنولوجية والعمل على تطويرها. -
 بالقيم األخالقية لكافة شرائح اجملتمع من أجل املشاركة اجلماعية.خدمة البيئة واملشاركة يف تقدمي املعرفة والنهوض  -

 بعض اجملاالت األخرى مثل: 1985هذا ويضيف املؤمتر الثاين لوزارة التعليم العاملي والبحث العلمي املنعقد يف بغداد عام 
 اإلرشاد األكادميي. -
 املشاركة يف اللجان العلمية. -
 خدمة اجملتمع. -
 العلمية.تقدمي االستشارات  -
 اإلسهام يف التعليم املستمر. -
 .1واسعةاإلشراف العلمي وهو عمل فين يقوم به األستاذ املتمرس ذو الثقافة  -
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على ذلك فإن األستاذ اجلامعي تتعدد أدواره ووظائفه ومسؤولياته ليقوم بدور الباحث واخلبري واملستشار فيما يعده من إنتاج  
ت سامهة يف عمليات التنمية االقتصادية، كما تتعدد أدواره داخل اجلامعة ليشارك يف وضع املقرراعلمي مبتكر حلل مشكالت اجملتمع وامل

واملناهج الدراسية ومنح الدرجات العلمية واإلشراف على األنشطة الطالبية وأعمال االمتحانات والعمليات اإلدارية فضال عن دوره 
 .األساسي وهو دور املعلم املريب

 األستاذ الجامعي في العصر المعلومممماتي:حتميممة تكوين  .2.2
 

يعد تكوين العنصر البشري حجر الزاوية آلية تنمية شاملة باعتباره احملرك الرئيسي لكافة العمليات اإلنتاجية واخلدمية؛ وعملت الدول 
 املتقدمة على االستثمار يف رأس ماهلا البشري ملا أدركت انه املنطلق لكل استثمار آخر.

ت التجربـة البشـــــــــــــــريـة أمهيـة التـدريـب وإعـادة التـدريـب هلـذا املورد القـاعـدي. فبـادرت الـدول املتقـدمـة بـاإلنفـا  على العملية وقـد أثبتـ 
التدريبية بدون حســـــــاب فالواليات املتحدة واالحتاد الســـــــوفيايت )ســـــــابقا( على ســـــــبيل املثال ينفقان على التدريب والتكوين ما يقارب 

ىل ســن العديد من القوانني والتشــريعات اليت تســمح لألفراد للحصــول على إجازة تعليمية مدفوعة األجر اإلنفا  على التعليم إضــافة إ
 تتيح هلم التدريبات واحلراك الوظيفي.

تنمية املهنية ذات العالقة كالتدريب، التأهيل، الوقد ظهرت من التعاريف اليت حاولت التأصــــــيل ملفهوم مفردة التكوين واملصــــــطلحات 
 ذه التعاريف أنه:ه ومن أهم

عملية شـــــــــاملة ومعقدة تتناول مجيع التدابري الالزمة إليصـــــــــال الفرد إىل وضـــــــــع ميكنه من االضـــــــــطالع بوظيفة معينة وإجناز املهام اليت 
 .5تتطلبها هذه الوظيفة

دفه إكســــــــــــاب الوظيفية، وهكما يعرف بأنه عملية تعديل إجيابية ذات اجتاهات خاصــــــــــــة تتناول ســــــــــــلوك الفرد من الناحية املهنية أو 
املعارف واخلربات والقدرات اليت حيتاج إليها اإلنســـان، وحتصـــيل املعلومات اليت تنقصـــه واالجتاهات الصـــاحلة للعمل واألمناط الســـلوكية 

 واملهارات املالئمة والعادات الالزمة من اجل رفع مستوى إفادته وزيادة إنتاجه.
ينطوي على جمموع اآلليات واالســــــــــرتاتيجيات الرامية إىل إكســــــــــاب عضــــــــــو هيئة التدريس  وميكن القول إن تكوين األســــــــــتاذ اجلامعي

اجلامعي جمموعة معارف ومهارات وقدرات واجتاهات مدجمة يف شــــــــكل مركب مما يســــــــاعد على رفع كفاءته من أجل ممارســــــــة أعماله 
 ودة الشاملة يف التعليم العايل.التعليمية بطريقة أكثر فاعلية من اجل الوصول إىل أفضل املمارسات وحتقيق اجل

 .6إذا فالتكوين غاية هادفة حنو توفري املهارات اخلاصة واملعلومات والقدرات اليت حتتاجها وظيفة ما
 :7وميكن تصنيف الغايات الرئيسية املرجوة من العملية التكوينية إىل ثالثة مستويات 

 هيم وقوانني ومبادئ. ويتضمن ما يكتسبه الفرد من معارف ومفا الجانب المعرفي: -
 ويتضمن امليول واالجتاهات والقيم واملدارك والسلوكيات. الجانب السلوكي االنفعالي: -
 .ويشمل املهارات بأنواعها اليدوية وغري اليدويةالجانب المهارى:  -
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راد تنميتها أو أو ســــــــــــــلوكية ي وميكن اعتبار هذه املســــــــــــــتويات الثالثة عبارة عن جمموع املعلومات واالجتاهات واملهارات أو قدرات فنية
 تغيريها يف األستاذ اجلامعي بسبب تغيريات تنظيمية أو تكنولوجية أو إنسانية.

 :أثرها في تكوين األستاذ الجامعيالمتغيرات العالمية و  .2.3
لقت أيواجه العامل اليوم والذي يعرف بعصـــــــــــــــر االنفجار املعلومايت والتكنولوجي العديد من التحديات واملتغريات واليت  

 بظالهلا على كافة القطاعات اجملتمعية اإلنتاجية منها واخلدماتية، العلمية والعملية؛ ومل تبق مؤسسات التعليم العايل يف منأى عن هذه
ســــــلبياهتا و احلركة التطورية حيث حاولت هذه األخرية خلق آليات لتصــــــدي هلا واالســــــتفادة من الفرص املتاحة واجتناب انعكاســــــاهتا 

 لتحديات املطروحة:واهم هذه ا
 
 

 عصر املعلوماتية والنمو السريع للمعرفة: -
املعلوماتية تيار مستحدث متتد سلطته املفاهيمية على مساحة واسعة من احلقول والتطبيقات اليت يعد املورد املعلومايت حجر 

 سعمات املعرفية والعملية بشكل واجذرية على املنظو  تغيرياتإحداث  علىوقد أدى هذا التيار ، 8األساس لألنشطة السائدة فيه
 ،لومات واملعرفة العلميةعلى املع ويف مقدمتها املعرفة العلمية والتكنولوجية، وكان من نتائج هذا التزايد التحول إىل اقتصاد يعتمد

 علىول دحيث تقاس قدرة الدول حبجم رصيدها املعريف إذ قدرت عائدات اقتصاد املعرفة العلمية والتكنولوجية يف بعض ال
  .9من إمجايل دخلها القومي % 80حوىل

 الثورة العلمية والتكنولوجية: -
خارقة بفضل  اصطبحت املعلومات تنتقل بسرعة حيثهي مزيج من التقدم التكنولوجي يف جمال االتصاالت والثورة املعلوماتية 

بني االجتاهات اليت شكلت اجملتمع مع بداية  ه من( إىل أنّ castellsيشري كاستلز ) الّصددويف هذا  10بط املتقدمةشبكات الرّ 
القرن احلادي والعشرين ثورة االتصاالت والقدرة على استخدام احلاسبات وما ترتب عن ذلك من نتائج مثل الالمركزية وانتشار 

تية العاملية وشبكة و قوة املعلومات والتنويع يف وسائل اإلعالم وتعزيز وسائل االتصال املتفاعلة واالستخدام املوسع لشبة العنكب
 11االنرتنت

 تطور أساليب وطر  التدريس:  -
حيث إن العملية التدريســية مل تعد عبارة عن ممارســات روتينية موروثة واجتهادات فردية وإجراءات عشــوائية، بل أن التدريس علم 
له أصـــــــــــــــوله وفن له قواعده وإبداعاته، إذ انه ليس عملية نقل املعلومات من املعل إىل املتعلم حيث أن حجم املعلومات واملعرفة 

علم أو األســـتاذ مهما كانت قدرته أن يلم هبذا احلجم ويســـتوعبه وينقله؛ كما أن تكنولوجيا العصـــر يتزايد بشـــكل يصـــعب على امل
استحدثت من الوسائل والتقنيات ما يتيح للمتعلمني فرصا تعليمية قد تكون أكثر عمقا وتنوعا من تلك اليت أنتجتها املؤسسات 

  التعليمية.
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 اتساع دائرة الدميقراطية التعليمية: -
جلماهري على احلصـــــول على حقوقها اإلنســـــانية ومن بينها التعليم بصـــــفة عامة والتعليم اجلامعي بصـــــفة خاصـــــة، واختفاء وحرص ا

ارتفاع مما أدى على زيادة الطلب على التعليم من حيث الكيف و  التعليم،الفوار  االجتماعية بني احلضـــر والريف وتســـاوي فرص 
 عدد الطلبة وضرورة تفعيل آليات جديد للتعليم اجلامعي مما خلق حتمية التكوين كذرع أمان لألستاذ اجلامعي. 

ل يف تضــــــــاؤل ســــــــلطة ثارتفاع تكلفة التعليم اجلامعي اجليد: وتقلص مصــــــــادر التمويل التقليدية له خاصــــــــة مع االجتاه اجلديد املتم
الدولة والتقليل من دورها يف متويل اخلدمات والتوســـــــــع يف حتميل تكلفة اخلدمات العامة إىل املســـــــــتفيد مباشـــــــــرة خاصـــــــــة يف جمال 

 العايل.التعليم 

 مجمماالت إعداد األستاذ الجامعي: .2.4
وية املناســـبة،  ي املتخصـــص واملهارات الرتبلقد أثبتت الدراســـات أن األســـتاذ اجلامعي جيب أن ميتلك يف الوقت ذاته العلم األكادمي

كما ال ميكن إغفال اجلانب الوجداين، إذ جيب النظر إىل األســــــــتاذ كمنظومة موحدة تتداخل فيها مجيع اجلوانب العلمية والبحثية 
قدم واالزدهار تمع اجلوانب النفسية والوجدانية من أجل الوصول إىل إنسان متكامل ميكنه ختريج أجيال قادرة على محل مشعل ال

   وفيما يلي ذكر ألهم جماالت إعداد عضو هيئة التدريس اجلامعي:
 :اإلعداد األكادميي   

ونعين اإلعداد األكادميي جمموعة اخلربات والنشاطات والفعاليات املخططة واملربجمة واليت يتم تصميمها استنادا على نظريات 
ن التعمق يف جلامعي أثناء فرتة دراسته باجلامعة مبراحلها املختلفة واليت متكنهم مالتعليم والتعلم ، واليت يتحصل عليها األستاذ ا

باملادة ضمن االختصاص الواحد، حيث تعطي األستاذ املبادئ األولية واملعارف األساسية يف جمال ختصصه وتدعم هذه الدراسة 
 يف أغلب اجلامعات بعدد من مذكرات ورسائل لالنتقال من طور إىل آخر.

 عـداد البحثـي:اإل 

لعل من املســــــلم به أّن  أحد واجبات أســــــتاذ اجلامعة هو اســــــتمرارية البحث  العلمي وتنمية املعرفة وتطويرها، فالبحث العلمي ينمي هيئة 
ة لالتدريس أكادمييا ومهنيا ،وله فائدة قصـــــــوى ســـــــواء لألســـــــتاذ أو للجامعة اليت يعمل هبا أو للطالب أو اجملتمع بصـــــــفة عامة ،فهو وســـــــي

لتعميق املعرفة املتخصـــــــــصـــــــــة مما ينعكس على درجة األداء يف التدريس، ومن هذا املنطلق تربز األمهية الكبرية إلعداد أســـــــــتاذ اجلامعة على 
طر  وأساليب البحث العلمي ومنهجيات إجراء الدراسات وتطوير أدائه البحثي من أجل الوصول إىل منظومة حبثية كفيلة بتطوير اجملتمع 

 لتنمية املستدامة.وحتقيق ا

 لقد أصـــــبح التدريس علما له أصـــــوله وقواعده وطريقته وأســـــاليبه، وميكن مالحظته وقياســـــه وتقوميه، كما ميكن اإلعداد البيداغوجي :
التدرب على مهاراته املختلفة؛ كما أن التدريس أصــــــــبح مهنة كســــــــائر املهن األخرى حيتاج القائم عليها أو الذي يريد القيام هبا إىل 
إعداد وتدريب وتكوين الكتســـــــــــــــاب املهارات املختلفة اليت يتطلبها النجاح يف تأدية العمل وبالتايل على رفع مســـــــــــــــتوى التكوين 

 والتعليم.
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  :إذا كان اإلعداد األكادميي والعلمي هو اخلطوة األوىل يف جتهيز أســــــتاذ اجلامعة لتحمل مســــــؤولياته التدريســـــية اإلعداد الوجـــــــــــــــــــــداين
عداد الوجداين ال يقل أمهية وخطورة عن اإلعداد العلمي، وقد يفوقه تأثريا يف بعض األحيان على أساس أن اإلنسان والبحثية فإن اإل

يف مواقف كثرية يفكر وجدانيا فبل أن يفكر ذهنيا وعقليا، حيث جيب النظر إىل األســـــــــــــتاذ كمنظومة متكاملة تتداخل فيها اجلوانب 
نية اإلنســـــــــــــــانية، وهذه اجلوانب جمتمعة جيب أن تتفاعل مع متطلبات العصـــــــــــــــر وظروفه من أجل العقلية والذهنية مع جوانبها الوجدا

 التكيف ملقاومة التداعيات اليت تفرضها الظروف املعيشة.
إذن فربامج إعداد وتدريب األســاتذة جيب أن ترتكز على شــخصــية املعلم وأن تذهب أبعد من جمرد إعداد املمارس الكفء أو ناقل  

املعرفة الفعال وإمنا ينبغي أن يكون التأكيد على منط شــخصــيته وأســاليب تفكريه وانفعاالته واهتماماته وطاقاته ومدى حيويته؛ وعليه 
 سسات إعداد وتدريب األستاذ هي تنميته علميا ومهنيا ووجدانيا.فاملهمة الرئيسية ملؤ 

ال شــــــــك أن التعليم العايل بصــــــــفة عامة والتعليم اجلامعي بصــــــــفة خاصــــــــة يشــــــــهد اهتماما متزايدا بقصــــــــد تطويره، إال أنه ورغم كل 
يا ال يتعّدى األســــــــتاذ اجلامعي فهو حالاملشــــــــروعات اهلادفة واجليدة فإن التطوير ال يشــــــــهد حماولة إلجراء نقلة نوعية يف كيفية إعداد 

الرتكيز على جانب اإلعداد البحثي سواء يف التعيني أو يف الرتقيات، حيث يعتمد التعيني على رسالة ماجستري أو دكتوراه يف ختصص 
ة، إّن االهتمام يمعني بالدرجة األوىل، وحىت يف متطلبات الرتقيات فإن األمر يقتصـــــــــــــــر على جمموعة أحباث يتقدم هبا املرشـــــــــــــــح للرتق

باجلانب البحثي جانب هام ومطلوب إال أنه يف الوقت نفســــــه ال بد أن يكون تكوين األســــــتاذ اجلامعي أمشل من ذلك حبيث تكون 
الرســـــالة املنجزة شـــــرطا الزما وليس كافيا مبعىن أنّه ال بّد من حصـــــوله على دبلوم يف التعليم اجلامعي يتضـــــمن مقررات وحلقات رفيعة 

 تتناول اجلوانب التعليمية والرتبوية  والثقافة العامة والتكنولوجية، حبيث يتم عربها تكوين قيمي وأخالقي يؤهل ملهنة وليساملســــــــــــــتوى 
 جملرد وظيفة. 

  أهداف البرامج التكوينية الموج ه ة إلى األستاذ الجامعمي:  .2.5
باعتباره  ه وتطوير أدائه من أهم جوانب املنظومة اجلامعية،يعترب األســـــــــــــــتاذ اجلامعي من حيث إعداده وتدريبه أثناء اخلدمة لرفع كفاءت

العنصـــــــــــــــر الفعال القادر على إحداث تكامل بني اإلمكانيات املتاحة واملناهج املطورة االجتاهات املختلفة لتحقيق األهداف الرتبوية 
 :4وعلى ذلك ميكن إجياز أهداف التكوين فيما يلي4املرجوة؛ 
  العمل يف مؤسسات التعليم العايل.تكوين األستاذ القادر على 
 .تكوين هذا األستاذ علميا واجتماعيا وتربويا وفكريا حبيث يتمكن من أداء مهنته كأستاذ ومريب ومفكر 
 .خلق روح النزعة العلمية لديه يف معاجلة األمور العلمية والرتبوية وتنمية األسلوب العلمي 
  تطور.الرتبوية والفكرية مما يساعد على حتقيق أهداف جمتمعهم املتقدم واملتزويد طلبة هذه املؤسسات باملعلومات العلمية و 
 .تكوين األستاذ القادر على اإلسهام يف حتقيق مبدأ اجلامعة يف خدمة اجملتمع 
 تكوين األستاذ الذي يستطيع أن يعمل ضمن مفهوم تكامل التعليم والبحث العلمي واإلنتاج . 
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ي حوللتكوين أمهية كبرية ســـواء للفرد أو للمؤســـســـة أما فائدته بالنســـبة للفرد فإنه يســـاهم يف رفع روحه املعنوية نتيجة زيادة إملامه بالنوا
اجلديدة يف العمل وإىل زيادة ثقته بنفســـــــــه بســـــــــبب قدرته على أداء عمله بالكفاءة املطلوبة وعلى تزويده باخلربات واملعلومات جديدة 

لى االرتقاء مبنصبه؛ أما بالنسبة للمؤسسة اجلامعية فإن تكوين عضو هيئة التدريس يؤدي إىل االرتقاء بالعملية التعليمية مما تساعده ع
 يساهم يف تكوين إطارات علمية ومهنية ذات كفاءة عالية قادرة على رفع راية التنمية الوطنية وتطوير اجملتمع. 

 آليات وأساليب تكوين اإلستاد الجامعي: .2.6
يصعب حصر أوعد الربامج والطر  اليت ميكن إن تسهم يف تدريب األستاذ اجلامعي أثناء تأديته لوظيفته التعليمية وسنحاول فيما يلي 

 التطر  إىل أهّم هذه اآلليات حسب ما تطر  إليه األدبيات املتعلقة باملوضوع:
  :حضور احملاضرات واملناقشات -

للتدريب أثناء اخلدمة، وهي من أكثر الطر  شـــــــــــيوعا واســـــــــــتخداما ولكنها مل تعد  تعد احملاضـــــــــــرة إحدى الطر  التقليدية 
الطريقة املثلى للتدريب، واحملاضـرة طريقة مفيدة لالسـتخدام بالنسـبة للمجموعات الكبرية إذا كان الغرض من التكوين نقل املعلومات 

اة اجلديدة ولكي تكون احملاضـــــرة فاعلة ومفيدة جيب مراع اجلديدة أو اإلبالغ عن التغريات اجلديدة يف املؤســـــســـــة وشـــــرح طر  العمل
 .4وقت احملاضرة، واستخدام املواد السمعية البصرية وإعطاء الفرصة الكافية لتلقي أسئلة اجلمهور

 حضور الندوات واملؤمترات:  -
رباء الذين مع جمموعة من اخلتعد الندوات واملؤمترات العلمية املتخصـــــــــصـــــــــة من أهم أســـــــــاليب التدريب حيث يلتقي فيها املشـــــــــاركون 

يقدمون أحباث متقدمة يتم مناقشـــــــتها يف هذه امللتقيات، وتســـــــهم هذه املؤمترات يف تطوير قدرات املشـــــــاركني على اســـــــتخدام مناهج 
وأســـــــــاليب البحث العلمي، كما تعطيهم الفرصـــــــــة لتبادل اآلراء فيما يعرض من حبوث ودراســـــــــات وتقارير داخل اجللســـــــــات أو على 

وتعقد هذه الندوات على املســـتوى احمللي أو اإلقليمي أو الدويل وجيب تقدمي الّدعم املايل لألســـتاذ اجلامعي وتشـــجيعه على  هامشـــها،
 املشاركة يف مثل هذه الفعاليات.

  :الورش التعليمية -
ق نظام يعمل فيه األستاذ ألهنا تسري وفتعد الورش التعليمية من أهم أساليب التنمية املهنية اليت حتظى بقدر كبري من النجاح واالنتشار 

 :4اجلامعي بشكل مجاعي وتعاوين يف ضوء عدة أسس من أمهها
 .وجود خرباء ومتخصصني يتوافر لديهم الوعي بنظام عمل الورش 
 .التخطيط اجليد لورشة مبا يضمن جناحها وحتقيق أهدافها 

 الزيارات امليدانية للجامعات: -
جامعات أو األقسـام املشـاهبة يسـاعد على تبادل اآلراء واألفكار، ويسـهم يف تنشـيط التعاون وإجياد قنوات القيام بالزيارات امليدانية لل

 جديدة للمشاركة يف إثراء تقنيات التعليم والتنشيط داخل األقسام.
 التجربة واملمارسة العلمية: -



 

- 142 - 

 

 

 ترفع كفاءة األستاذ والعملية اليتخلربات العلمية تتطلب هذه الطريقة املعايشة الفعلية يف الفصل الدراسي من أجل احلصول على ا
 املبتدئ باالستفادة من خربات زمالئه األكثر سنا وخربة يف جمال التدريس.

 االلتحا  بالدورات اخلارجية: -
ألصـــلية ا تقوم الكثري من املؤســـســـات اجلامعية اخلارجية بعقد مواثيق شـــراكة بني اجلامعات يف إطار تبادل اخلربات حيث تقوم اجلامعة

 بإرسال أساتذهتا يف بعثات علمية إىل اخلارج  أين يتسن هلم تطوير مداركهم العلمية والسلوكية والتطبيقية يف جمال التدريس. 
  املطالعة والقراءة املصادر: -

د واملســـتقل ومبقياس دال تزال الكلمة املطبوعة من أكثر الوســـائل فاعلية يف إيصـــال املعلومات واألفكار وهي دافع فعال للتفكري املتج
التكلفة والفاعلية جند أن الكتب أرخص وســـــــــــــــيلة للتعلم والتدريب، وهلذا يقع على عاتق املكتبات اجلامعية ضـــــــــــــــرورة توفري الكتب 
واجملالت والدورات بصــفة مســتمرة ليتمكن األســتاذ على االطالع بكل املســتجدات إضــافة إىل االشــرتاك يف قواعد وبنوك املعلومات 

 لتوصيل أخر األحباث يف جمال ختصصه. العلمية
 التعليم عن بعد: -

 التعليم املفتوح والتعليم عن بعد هو تعليم مجاهريي يقوم على فلسفة تؤكد حق األفراد يف الوصول إىل الفرص التعليمية املتاحة ومبعىن
ناسب وطبيعة حاجات معني من التعليم فهو يتتعليم مفتوح للجميع ال يتقيد بوقت أو فئة حمددة وال يقتصر على مستوى أو نوع  إنه

األفراد وطموحاهتم وتطوير مهنهم ويعتمد أساسا على نقل املهارات واملعلومات واملعارف إىل املتعلم بواسطة تقنيات متطورة ومتنوعة 
 .وقد تكون شبكة االنرتنت أو وسائل االتصال...إخل

 لتكوين الذايت املستمر: ا -
يت هو أي أســــلوب تعلم يســــتخدم فيه الفرد من تلقاء نفســــه الكتب واآلالت التعليمية أو غريها من الوســــائل واملقصــــود بالتكوين الذا

(؛ أي أن هذا النوع من التكوين يرتكز على حماولة األســــــتاذ اجلامعي تطوير 30وخيتار بنفســــــه نوع ومدى دراســــــته )بدوي، صــــــفحة 
 لك باستخدام الوسائل اليت يراها مالئمة لقدراته وحاجاته التعليمية.قدراته بصفة فردية ومستمرة، من أجل تنمية خرباته وذ

إن اإلطارات التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل ال بد هلا من تكوين وفهم عميق ألساليب الرتبية املستمرة وطرائقها فهما ميكن من 
تمرة كروح النقد مرورا بتكوين املهارات الالزمة للرتبية املســ اعتبارها مفتاحا لوضــع برامج للتكوين املســتمر، اعتبارا من حتديد األهداف

 والنقد الذايت والقابلية للبحث العلمي وانتهاء بأساليب تقومي نتائج الرتبية املستمرة.

 :الجانب الميداني للدراسة .3
 تحليل نتائج الدراسة: .3.1

 النحو التايل:نعرض فيما يلي حتليال للنتائج املتحصل عليها يف الدراسة امليدانية على 
حاولنا من خالل هذا احملور رصد األسباب اليت جعلت من التكوين ضرورة يف العصر الراهن حسب رأي األساتذة كانت النتائج  

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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 الجدول الثاني: يوضح حتمية التكوين ورسبابه في ظل العصر الراهن
فق  رسباب حتمية التكوين موا

 جدا
النسرررررربة 

% 
النسرررررربة  موافق

% 
غرررريررررر 
 موافق

النسرررررربة 
% 

 00.00 00 16.66 04 83.33 20 االنفجار المعلوماتي العالمي 
 08.34 02 41.66 10 50.00 12 تطور وسائل االتصال وظهور قنوات تعلم جديدة

 00.00 00 04.16 01 95.83 23 تطور رساليب وطرق التدريس
العولمة واقتصرراد السرروق العالمي والتوجه نحو خصررخصررة 

 التعليم 
02 08.33 10 41.66 12 50.00 

 33.34 08 50.00 12 16.66 04 نمو شبكة االنترنت العالمية
 16.66 04 41.66 10 41.66 10 التقادم المتسارع للمعلومات وحتمية التجديد

 04.16 01 41.66 10 54.16 13 التطور المذهل للوسائل التعليمية 
 25.00 06 66.66 16 08.33 02 الحاجة إلى تطوير الذات وتحقيق الرضا الوظيفي

 75.00 18 16.66 04 08.33 02 ظهور منافسة قنوات تعليمية جديدة 
 

ديد جمن حتليل نتائج اجلدول األول والذي يدور حول أســــــــــباب حتمية التكوين نالحظ أن تطور أســــــــــاليب التدريس وظهور قنوات 
للتعليم واســــــــــتحداث تقنيات ووســــــــــائل تعليمية متطورة تعد من أهم األســــــــــباب اليت جعلت من التكوين حتمية ال مفر منها وهذا ما 

علميا وتنظيميا واضــحا يف الســنوات األخرية حيث حراكا اجلامعة اجلزائرية تعرف ( من عينة الدراســة وخاصــة وأن %95عربت عنه )
والذي يعد يف أطواره التجريبية حيث أن هذا الوافد اجلديد على  LMDلتعليمية الكالســــيكية بنظام شــــرعت يف اســــتبدال أنظمتها ا

اجلامعة اجلزائرية محل يف طياته العديد من التغريات  والتحوالت على كافة األصـــــــــعدة، إذ يعمل على كســـــــــر قوالب التدريس التقليدية 
قصــــــــــــي ى أكثر ديناميكية وواقعية؛ حيث يفتح اجملال خالهلا للطالب للبحث والتواليت تتميز بنوع من اجلمود واســــــــــــتبداهلا بأمناط أخر 

واالعتماد على النفس يف الوصـــــــــــول إىل احلقائق واملعارف ومن مث بناء القاعدة املعرفية له يشـــــــــــكل ذايت ومن مث وجب على األســـــــــــتاذ 
( ،مث تأيت باقي األسباب بنسب متفاوتة.%83وين )التماشي مع االنفجار املعلومايت الذي يعد بدوره من أهم أسباب ودواعي التك

تنبع أمهية التكوين األســــــــتاذ اجلامعي من الفوائد الكبرية اليت يقدمها له وللمؤســــــــســــــــة اجلامعية واجملتمع ككل ومن مت فقد  
 :جابة كالتايلأخذت أراء األساتذة حول أهم الفوائد واألهداف املعرفية والسلوكية واإلدارية واملهارية للتكوين وكانت اإل
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 الجدول الثالث: يوضح رهداف وفوائد المعرفية والتطبيقية واإلدارية التكوين على األستاذ الجامعي
مرررروافرررررق  رهداف وفوائد التكوين 

 جدا
النسررررررررربة 

% 
غرررررررريررررررررر  النسبة% موافق

 موافق
النسررررررررربة 

 األهداف المعرفية والسلوكية  .1 %

 00.00 00 37.50 09 62.50 15 التزود بالخبرات والمعارف المستحدثة 
 16.66 04 70.83 17 12.50 03 اإلحاطة بالمادة المدرسة والحرص على متابعة ما يستجد فيها

 20.84 05 75.00 18 04.10 01 تنمية التفكير اإلبداعي و االبتكاري 
 25.00 06 50.00 12 25.00 06 تنمية سلوك التعامل مع الطلبة والتأقلم مع الطبائع المختلفة لهم

 04.16 01 50.00 12 45.84 11 اإللمام بحدث نظريات تقويم وتقييم الطالب
 20.84 05 66.66 16 12.50 03 التقاط رفكار تكون نواة ألبحاث جديدة.

مرررروافرررررق  األهداف التقنية والتطبيقية. .2
 جدا

النسررررررررربة 
% 

بة  موافق النسررررررررر
% 

غرررررررريررررررررر 
 موافق

النسررررررررربة 
% 

 08.33 02 58.33 14 33.34 08 القدرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة 
 16.66 04 54.16 13 29.16 07 .اكتساب طرق البحث عبر شبكة االنترنت وقواعد البيانات 

 20.84 05 66.66 16 12.50 03 إجادة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة 
 29.16 07 62.50 15 08.34 02 القدرة على التعامل مع مصادر المعلومات الحديثة 

 45.84 11 41.66 10 12.50 03 اكتساب تقنيات التعلم الذاتي المستمر 
 12.50 03 79.16 19 08.34 02 معرفة طرق التكوين اإللكتروني والتكوين عن بعد

مرررروافرررررق  األهداف اإلدارية للتكوين. .3
 جدا

النسررررررررربة 
% 

بة  موافق النسررررررررر
% 

غرررررررريررررررررر 
 موافق

النسررررررررربة 
% 

 25.00 06 50.00 12 25.00 06 اكتساب تقنيات إدارة وقت داخل قاعات الدرس
شراك الطالب في بناء الدرس  25.00 06 41.66 10 33.33 08 معرفة رساليب العمل الجماعي وا 
 54.16 13 37.50 09 08.34 02 تنمية قدرة اتخاذ القرارات الصائبة في مجال العمل التعليمي

 41.66 10 45.84 11 12.50 03 اكتساب مهارة االتصال اإلداري مع المجتمع الجامعي  
 75.00 18 16.66 04 08.34 02 مهارات إدارة القسم رو إدارة اللجان العلمية رو ما شابه

 
درسة واحلرص املمن حتليل نتائج اجلدول السابق تالحظ أن جتديد املعلومات واحلصول على معارف جديدة من أجل اإلحاطة باملادة 

( من عينة الدراســـــة؛ كما أن املعطيات اليت %70على متابعة ما يســـــتجد فيها تعد من أهم الفوائد املعرفية للتكوين كما عربت عنه )
( من عينة الدراســة، إضــافة % 66وات التدريبية ميكن أن تكون نواة ألحباث جديدة وهذه ما عربت عنه )حتصــل عليها من هذه القن

إىل أن العديد من العمليات التدريبية تنمي التفكري اإلبداعي الناقد خصوصا مع املناقشات العلمية اليت تعقب كل الندوات واملؤمترات 
 العلمية وورش العمل.

قنية احلديثة وتكنولوجيا التعليم تؤكد عينة الدراســــــــة على أمهية التكوين من اجل اكتســــــــاب مهارات التطبيقية ومع ظهور الوســــــــائل الت
(، كما يســـــــاهم يف إكســـــــاب املتكون طر  البحث عرب شـــــــبكة االنرتنت وقواعد البيانات %58والتقنية للتعامل مع هذه التطورات )
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إلدارية اخلاصـــــة بإدارة احلصـــــص التعليمية واألقســـــام تعد من أهم األهداف اليت على اخلط؛ ويعتقد األســـــاتذة أن اكتســـــاب املهارات ا
 جيب أن ترتكز عليها الربامج التكوينية عند حتديد االحتياجات التدريبية .

 ومن أجل حتديد أهم آليات وقنوات التكوين املتاحة لألستاذ مت اختيار جمموعة من القنوات ملعرفة األنسب منها:
 الرابع: يبين آليات وقنوات التكوين المتاحة لألستاذالجدول 

مرروافررق  آليات وقنوات التكوين 
 جدا

غرررررريررررررر  النسبة% موافق النسبة%
 موافق

النسرررررررربة 
% 

 04.16 01 33.33 08 62.50 15 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 00.00 00 41.66 10 58.33 14 البعثات العلمية داخل الدولة وخارجها

 08.34 02 79.16 19 12.50 03 تنظيم دورات تدريبية مبرمجة داخل الجامعة 
 08.34 05 54.16 13 25.00 06 االطالع على مصادر المعلومات التقليدية والحديثة المنشورة

 12.5 03 58.34 14 29.16 07 االستفادة من األساتذة الزمالء ذو الخبرة الطويلة 
 08.34 02 79.16 19 12.50 03 التركيز على التكوين الذاتي المستمر 

 16.66 04 62.50 15 20.83 05 االنترنت تعد من رهم قنوات التكوين عن بعد
 83.33 20 16.66 04 00.00 00 وسائل اإلعالم السمعية والبصرية رحد رهم سبل التكوين 

 12.50 03 79.16 19 08.34 02 االحتكاك المباشر بالخبراء والمختصين
 00.00 00 70.34 17 29.16 07 قراءة الدوريات الورقية واإللكترونية في التخصص

 83.33 20 16.66 04 00.00 00 طلب االستشارة من مراكز متخصصة 

 
ع جمموعة من اخلرباء املشــاركون  مالندوات واملؤمترات العلمية املتخصــصــة من أهم أســاليب التدريب حيث يلتقي فيها تُعّد املشــاركة يف 

( من أعضـــــــــــــــاء العينة إن هذه الطريقة تعد ناجعة لتجديد املعارف واخلربات ومعرفة %62.50الذين يقدمون أخر أحباثهم ويرى)
اجلديد من األحباث وكذلك تعد مناســـبة ســـاحنة لالحتكاك مبختلف اخلرباء والفاعلني يف ختصـــص من التخصـــصـــات، وهذا ما اعربت 

( من عينة الدراســـــة، كما أن االطالع على مصـــــادر املعلومات التقليدية واحلديثة املنشـــــورة يدعم هذا املســـــعى ألن %79.16) عنه 
قراءة مصادر املعلومات بكافة أشكاهلا وخاصة الدوريات الورقية واإللكرتونية يف التخصص يعد السبيل األمثل للتكوين الذايت املستمر 

 (،%70وهذا ما عربت عنه حويل)
 ويؤكد أعضاء العينية على أن ورش العمل والدورات التطبيقية هي الكفيلة بإكساب األستاذ املهارات الفنية والتطبيقية. 

كما أضـــافت العينة بعض األســـاليب األخرى مثل دراســـة ختصـــصـــات أخرى تكميلية كاإلعالم اآليل والذي أصـــبح جزء ال يتجزأ من 
اللغات وبعض األســــــــاليب احلديثة واليت أتاحتها شــــــــبكة االنرتنت مثل املنتديات وجمموعات أي ختصــــــــص، إضــــــــافة إىل مراكز تدعيم 

 النقاش واملدونات االلكرتونية.
أن أعضــــــــاء هيئة التدريس لقســــــــم علم املكتبات تؤكد وجود العديد من العراقيل اليت حتول أو تعيق كما تبني لنا من خالل الدراســــــــة 
إلمكانيات املادية املخصــصــة لتكوين إىل قلة الدورات املنظمة اىل غالء رســوم االشــرتاك يف الدوريات تكوين األســتاذ اجلامعي من قلة ا
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العلمية أو املشــــاركة يف املؤمترات؛  ناهيك عن كثرة األعباء امللقاة على األســــتاذ بســــبب التزايد الكبري يف عدد الطلبة مما يســــتدعى من 
خصــــص له يف بعض األحيان إضــــافة إىل  ســــاعات حتضــــري احملاضــــرات والدروس  إىل األســــتاذ إىل حتمل أضــــعاف احلجم الســــاعي امل

اإلشــــــــراف على الرســــــــائل العلمية واملشــــــــاركة يف إدارة القســــــــم إال ان هيئة التدريس ال ترى منه عائقا يقف يف طريق التكوين ؛ إال إن 
معي من غري املعقول وان أي فرد مبســـــتوى أســـــتاذ جاأغلب األســـــاتذة تنفي وجود ضـــــعف الدافع الذايت للتكوين لذا األســـــاتذة ألنه و 

 تكون له هذه االهنزامية .

 النتائج العامة لدراسة: .3.2
 بعد عرض نتائج هذه الدراسة وحتليلها خنلص إىل جمموعة من النتائج نوضحها يف ما يلي:

تغريات ك القدرة جملاهبة املإدراك أساتذة قسم علم املكتبات ألمهية التكوين الدوري لعضو هيئة التدريس من أجل امتال  -
 التعليمية والبحثية.

تتفاوت نسبة اإلجابات حول األسباب اليت جعلت من التكوين مرتكزا ال بد منه ولكن اإلمجاع كاد يكون كليا حول سبب  -
 امعي. وظهور وسائل وتقنيات وقنوات تعليمية البد من اإلملام هبا لضمان فعالية وفاعلية التعليم اجل تغري طر  التدريس

اإلحاطة باملادة املدرسة واحلرص على متابعة ما يستجد من معارف ومعلومات من أجل إثراء العملية التعليمية والبحث  -
 .املعرفية لتكوين األستاذ اجلامعيالعلمي يف اجلامعة تعد أهم األهداف 

ساب املهارات ذات العالقة بالعملية التكوينية واكتكما أن األساتذة يرون أن الدورات التكوينية تعد مساحة لتمكن من إتقان  -
 اللغات األجنبية وتقنيات اإلعالم اآليل واليت تعد ضرورة لكافة التخصصات العلمية واألدبية.

يعتقد األساتذة أن اكتساب املهارات اإلدارية اخلاصة بإدارة احلصص التعليمية واألقسام تعد من أهم األهداف اليت جيب أن  -
 يها الربامج التكوينية عند حتديد االحتياجات التدريبية.ترتكز عل

يؤكد أساتذة قسم علم املكتبات على أمهية تفعيل مشاركة األستاذ اجلامعي يف الندوات واملؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية  -
ورة التخطيط ا يؤكدون على ضر وى اخلربة كمقنوات جتديد املعارف واملعلومات ودلك للقاءات واالحتكاكات بذ باعتبارها أهم

 اجليد للرتبصات امليدانية سواء على مستوى الوطين أو خارجه.
يؤكد األساتذة على تفعيل دور املكتبات اجلامعية يف العملية التكوينية باعتبارها منبع اإلشعاع العلمي الذي يزود الباحثني  -

 .سني بكل مصادر املعلومات اجلديدةوالدار 
نة على ضرورة التنمية املهنية املستدامة والتكوين الذايت املستمر كأحد أهم آليات التكوين من أجل االرتقاء ترتكز إجابات العي -

 إىل مصاف الدول املتقدمة.
تتنوع آراء األساتذة فيما خيص معوقات التكوين بالنسبة ألستاذ اجلامعة ويأمل هؤالء يف جتاوز هذه العقبات من أجل التطوير الذايت 

 تطوير اجلامعة اجلزائرية.    ومن بعد
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 خاتممممة: .4
لكي تتمّكن من التعايش مع عصـــــــــــــر املعلومات الذي تعيشـــــــــــــه البشـــــــــــــرية  -اخلتام ميكننا القول إّن على اجلامعات وفي  

درّي يتعّدى أن ختوض عملية تغيري شــامل وج -والتعامل مع مفرداته اليت فرضــت نفســها على خمتلف قطاعات احلياة املعاصــرة 
إىل املضــــــــمون فيما خيّص تكوين األســــــــتاذ اجلامعي باعتباره املســــــــؤول األول عن إعداد األجيال اليت تتوىّل مراكز القّوة  الشــــــــكل

والقيــادة يف اجملتمع؛ وبــالتــايل فــإّن أيم حراك تنموّي يف اجملــال االقتصــــــــــــــــادي أو االجتمــاعي أو الثقــايف ال بــّد من أن ينطلق من 
       التدريسية بشكل أخص.      ة االهتمام باجلامعة ككل واهليئ
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لمهارات العالمي ة في تنمية بعض افاعلي ة برنامج تعليمي  قائم على مواصفات اإلتاحة 
 الحسابي ة لدى الطالب المعاقين بصري ا واألسوياء ومدى سهولة استخدام البرنامج 

 د/ إيمان حسن حسن زغلول
 المدّرس بكلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم/جامعة حلوان

 ملخص البحث:
واألسوياء  امع اخلصائص احلسية لكل من الطالب املعاقني بصريًّ  يهدف هذا البحث إىل تصميم وإنتاج برنامج تعليمي مبا يتالءم

حسب مواصفات اإلتاحة للمصادر الرقمية، وأثره يف تنمية بعض املهارات احلسابية لدى الطالب، وحتديد مدى سهولة استخدام 
اسب خصائص ل رسومية وصوتية لكي تندة، وواجهات تفاعالربنامج وإنتاجه بالوسائط املتعدّ  ىالربنامج، وقد مت إعداد أهداف وحمتو 

على مواصفات  ات املستقلة للبحث هي: استخدام الربنامج التعليمي القائماستخدام املنهج شبه التجرييب واملتغريّ  نة البحث، ومتّ عيّ 
صيلي لقياس املهارة حت ن اختبارات التابعة: مهارة تقريب األعداد، وسهولة استخدام الربنامج، وأدوات البحث تتضمّ اإلتاحة، واملتغريّ 
طي درجات بني متوسّ  اإحصائيًّ  ه: يوجد فر  دالّ استبانات لقياس سهولة استخدام الربنامج، وأشارت النتائج إىل أنّ  ةاحلسابية، وثالث

 فر  دالّ  كما يوجد  ،حصيلي للمهارة احلسابية لصاحل التطبيق البعديّ لالختبار التّ  والبعديّ  الطالب املكفوفني يف القياس القبليّ 
 ا بني متوسطي درجات الطالب ضعاف البصر يف القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للمهارة احلسابية لصاحل التطبيقإحصائيًّ 

البعدي، ويوجد فر  دال إحصائيًا بني متوسطي درجات الطالب األسوياء يف القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للمهارة 
حل التطبيق البعدي، وتوجد نسبة رضا لدى اجملموعات التجريبية الثالث يف التطبيق البعدي الستبانات قياس سهولة احلسابية لصا

 -لتعليميةالربامج ا-ااملعاقون بصريًّ -طالب. *الكلمات املفتاحية: )معايري اإلتاحة لكلّ  %66.6عن   استخدام واجهة الربنامج ال تقلّ 
 ضعاف البصر(.-املكفوفون

 

The effectiveness of an educational program based 
on universal accessibility specifications in 
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development of some computational skills of 
visually impaired students and normal students & 

how ease to use the program. 
Eman Hasan Hasan Zaghlol 

 Teacher  in Faculty of Education- IT department / Helwan University  

 

Abstract: 
This research aims to design and produce an educational program for visually 
impaired & normal students based on accessibility specifications & determine its effect 
in developing computational skills, and the ease of use the program. It has used the 
curriculum quasi-experimental, the independent variable: the tutorial program based 
on accessibility specifications & the dependent variables: rounded numbers skill & 
ease of use the program. The tools were an achievement test &3 questionnaires. The 
results show that: There was a statistically significant difference between the average 
scores of blind in measuring pre & posttest grades of skill calculations in favor of the 
dimensional application, and there was a statistically significant difference between 
the averages scores of low vision in measuring pre & posttest grades of skill 
calculations in favor of the dimensional application & there was statistically significant 
difference between the averages scores of the normal students in measuring pre and 
posttest grades of skill calculations in favor of the dimensional application, and there 
is satisfaction rate among the three experimental groups in the post application of 
questionnaires measuring the ease of use the program of not less than 66.6% for each 
student.*Key words: (Accessibility Specifications - Visually impaired –Educational  
programs-  blind).  

 مقدمة: .1

حلها القد تأثرت الرتبية بالثورة التكنولوجية واملعرفية ممّا أحدث تطورا ملموسا يف املمارسات التعليمية داخل مؤسساتنا الرتبوية بكافة مر 
ية عوأنواعها، وإذا كانت الرتبية كمنظومة كربى هتتّم بتحديد املشكالت الرتبوية مع إجياد احللول هلا فإّن تكنولوجيا التعليم كمنظومة فر 



 

- 153 - 

 

 

ف دتبدو ميدانا أكثر متايزا وتفردا يرّكز على تقنيات تطبيق املعرفة املستمدمة من نظريات التعليم والتعّلم ونتائج البحوث الرتبوية هب
 حتسني املواقف التعليمّية وتطويرها ورفع مستوى فاعليّتها وكفاءهتا.  

وية املنشودة تعليمية متميزة ومباشرة ألفراد هذه الفئة لتحقيق األهداف الرتبومتّثل تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة خدمة 
وذلك بتوفري وسائل تعليمية تساعد على رفع املستويات األدائية ألفراد هذه الفئة وحتسني عملييت التعليم والتعلم لديهم، وتلعب 

م يف ممارسة تمكنوا من أداء مهامهم التعليمية وتيسري مشاركتهتكنولوجيا التعليم دورا رئيسا يف حياة ذوى االحتياجات اخلاصة لكي ي
لتعليمية ا األنشطة الرتبوية املختلفة مع أقراهنم العاديني باملدرسة، وتسّمى بالتكنولوجيا املساعدة اليت متثل أداة جوهرية ورئيسية يف العملية

 (.2003)زيتون، مثل الورقة والقلم للطلبة العاديني

يف املستحدثات التكنولوجية املرتبطة مبجال تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة أصبح يف متناول الطالب وسائل متكنه  ويف ظل الطفرة 
  من التعلم والتواصل واالستفادة من كل عناصر العملية التعليمية خاصة املصادر واملواد التعليمية، وانبثق مصطلح التكنولوجيا املساعدة

 بالدرجة تستهدفتكنولوجيا التعليم ونظرا إىل أّن  (،2003ن يُقدم هلذه الفئات اخلاصة )حممود،كفرع جديد يبحث فيما ميكن أ
يعطي فرصة أكرب ا هبدمج التكنولوجيا املساعدة األسوياء، فإّن تحسني وإثراء أداء الطالب لاألوىل رفع كفاءة تصميم املوقف التعليمي 

   (.2005دسوقي، عبد السالم،)ال أداء ذوي االحتياجات اخلاصةوإثراء لتحسني 

ويقصد بالتكنولوجيا املساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة تطبيق األسس العلمية يف ختطيط، وتنفيذ اخلدمات، والربامج اخلاصة هبم 
الستخدام ا يف ضوء أهداف تربوية حمددة مع االهتمام بتوجيه األسس واملبادئ حنو املمارسة والتطبيق واكتساب اخلربات مع التأكيد على

رؤى الحتديد يف دورا فعاالً (، وللتكنولوجيا املساعدة 2005الشامل حملاور تكنولوجيا التعليم: األجهزة، الربامج، واملواد التعليمية )نصر،
لعقلية وتأهيلهم تنشيط قدراهتم ا يفواليت تسهم  والتعلم لديهم، لخدمات والربامج التعليمية واحللول املبتكرة ملشكالت التعليملاملستقبلية 

قد فتحت التكنولوجيا (، و 2006،الدسوقي) ماهتعبئا على أسرهم وجمتمع ميثلون الو لكي يندجموا يف اجملتمع ويصبحوا أفرادا منتجني 
املساعدة لفئات ذوي االحتياجات اخلاصة األبواب وكسرت احلواجز أمامهم يف البيت واملدرسة والعمل واألماكن العامة، فقد مّكنتهم 

 ن أن يعيشوا حياهتم بصورة طبيعية يف كثري من األحيان وجعلتهم ينخرطون يف جمتمعاهتم بصورة ُمرضية.م

ومن أهم وسائل وخدمات التكنولوجيا املساعدة هي برامج الوسائط املتعددة التفاعلية للمعاقني وهو مفهوم ليس منفصالً عن مفهومها 
للمعاقني، حبيث  جلوهر، ولكن يكمن يف كيفية املعاجلة اليت تقّدم هبا برامج الوسائط املتعددةلألسوياء فالفر  بني االثنني ليس فرقًا يف ا

ارسة ممتتناسب هذه الربامج مع احتياجاهتم احلسية أوالً والتعليمية ثانيا، وتعرف برامج الوسائط املتعددة التفاعلية للمعاقني بأهنا: إتاحة 
 ,Ashtonحلسية وتشمل إحدى الوسائط أو بعضها مثل؛ الصوت واحلركة والصورة )موقف تعليمي يتناسب مع خصائص املعا  ا

T., 2000كما تعرف بأهنا الربامج اليت متلك التفاعلية بني املعا  والكمبيوتر وتشمل العناصر املرئية واملسموعة ) (McQuillan, 
M., 2010, 87)  . 
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ل   على أساس الفهم الواعي لقدراته وبناء خرائط  املفاهيم إلتاحة البدائويقوم تصميم برامج الوسائط املتعددة التفاعلية للمعا
كوال روسو، ) (، كما يضيفHasselbring, T., 2010:107واملستويات لسري الربنامج كل فرد حسب  خطوه الذايت )

تستخدم فوائد الوسائط (  Interactive Educational Softwareأن الربامج التفاعلية التعليمية للمعا  ) (92،2004
املتعددة والتعلم اإلجرائي واخلربات التعليمية حبيث يتمكن املعا  من ممارسة وحماكاة األنشطة والتجارب كما يف احلقيقة وكما يؤديها 

 WGBH" املنبثق من مؤسسة "National Center for Accessible Mediaالفرد السوي، ويضيف مركز"
Educational Foundationليت تقدم خدمات للمعاقني يف اجنلرتا والعامل أن كل برنامج تفاعلي ميكن أن يصلح للمعاقني " ا

 إذا مت مراعاة اإلرشادات واملعايري يف تصميمه وتطويره. 

 لديهم ربإن أمهية برامج الوسائط التعليمية التفاعلية لذوي االحتياجات اخلاصة ال ختتلف عن أمهيتها لألسوياء، بل هلا تأثري أعمق وأك
 وقد تطر  كثري من الباحثني ألمهية برامج الوسائط التعليمية التفاعلية يف جمال ذوي االحتياجات اخلاصة تتضح يف النقاط التالية:

 الفجوة بني املعاقني واألسوياء يف حداثة وسرعة احلصول على املعلومات وفًقا للطلب. سدّ  -1
 م املعا .إتاحة أمناط متعددة من واجهات التفاعل للمتعل -2
التغلب على نقص اخلربات يف بيئة تعلم املعا  فهي تقدم خربات ثرية حيث يستطيع املعا  القيام بأنشطة ال يستطيع عملها  -3

 يف الواقع احلي.
 التغلب على نقاط الضعف اليت يشعر هبا املعا  جتاه بعض املقررات نظراً لصعوبتها مثل الكيمياء واألحياء. -4
دية التفصيلية للمفاهيم اليت يدرسها املعا  دون فاقد يف كمها، وحمتواها، وتفادي عيوب املصادر التقلي احلصول على املعلومات -5

 يف التعلم لدى املعا .
 Nationalزيادة حتكم املتعلم وتوفري العديد من اخليارات املتاحة للتعلم وتشجيع املشاركة الفعالة والثقة بالنفس. ) -6

Center for Accessible Media, 2016) 

 وتنوعت الربامج والوسائل اليت تقدمها التكنولوجيا املساعدة لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة بدًءا من املصادر اإللكرتونية كاملقررات
 دوالكتب والقصص التعليمية التفاعلية وأيًضا األلعاب التعليمية جبانب الربامج واألجهزة اليت تساند هذه املصادر وتدعم استخدام الفر 

 هلا.

 مشكلة البحث: .1.1
ئة ضعاف البصر، عند وهم ينقسمون فئتني: فئة املكفوفني، وف-توجد كثري من املعوقات واملشكالت اليت تواجه األفراد املعاقني بصريًّا 

استخدامهم ملصادر التعّلم الرقمية بواسطة الكمبيوتر أو شبكة االنرتنت؛ مثل شيوع استخدام واجهة التفاعل الرسومية والذي أصبح 
ة يف أنظمة الكمبيوتر وبراجمه وهذا أكرب حتديًا للمعا  بصريًّا، حيث تعتمد واجهة التفاعل الرسومية على املثريات البصري شيئا أساسيًّا

مثل: الصور والرسوم والرموز واأليقونات سواء الثابتة أو املتحركة مما يصعب عليه إدراك وجودها أو حمتواها، كما أن برامج الوسائط 
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 ملكفوفني أكثر صعوبًة يف استخدامها من مثيلتها للكبار نظرا العتمادها املتزايد على املثريات البصرية وكذلك األمراملتعددة لألطفال ا
 بالنسبة للطفل األصم حيث توجد كثري من املقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو دون ترمجة للغة االشارة أو كتابة نص اللغة املنطوقة.  

الكمبيوتر وبراجمه تعتمد على اســــتخدام الفأرة كأداة حلركة املؤشــــر على الشــــاشــــة والتفاعل مع واجهات التفاعل كما أن معظم أنظمة 
الرســـــومية نظرا لســـــهولتها ومالءمتها لشـــــكل وتصـــــميم الربامج اليت تعتمد على الوســـــائط املتعددة، وذلك يشـــــكل حتديًا حيث ال يرى 

 (.Savidis, A., 2000ليتمكن من التفاعل مع الربامج )الكفيف وضعيف البصر حركة املؤشر على الشاشة 

 Accessibilityومن جهة أخرى جند االهتمام العاملي بتصميم الربامج واملصادر الرقمية وفقا إلرشادات ومواصفات اإلتاحة )
Specificationsيث تكون هذه املصادر عيا( حب( اليت تراعي اخلصائص احلسية لألفراد املعاقني خاصة )املعاقني بصريًّا واملعاقني مس

لرقمية املتنوعة يستفيد املعاقون من املصادر التعليمية ا صاحلة للتصفح والتعلم من قبل كل األفراد سواء فرد سوي أو فرد معا  وبذلك
ح خلدمة لمهها الربامج التعليمية والكتب والقصص التعليمية واليت من املمكن أن تصأاحلاسوب و برامج عرب شبكات املعلومات و 

 األهداف الرتبوية. 

وعلى الصعيد احملّلي قامت الباحثة بعمل زيارة استطالعية ملدراس املعاقني بصريًّا )املكفوفني، وضعاف البصر( ووجدت أن احلاسوب 
ب والوســــــــائط و ونظامه وبراجمه املختلفة يتم تدريســــــــه للمعاقني بصــــــــريًّا يف كافة املراحل التعليمية وعلى الرغم من توفر معامل للحاســــــــ

املتعددة هبذه املدارس إال أنه ال يتوفر برامج تعليمية أو مصـــادر رقمية خاصـــة هبذه الفئات، ويتعلم الطالب بشـــكل مجاعي من برامج 
احلاســــــــــوب اخلاصــــــــــة باألســــــــــوياء عن طريق الســــــــــماعات ومبســــــــــاعدة املعلمة يف التحكم والتجول بالربنامج أي أن هؤالء الطالب ال 

ة املثلى من برامج احلاســـــــوب التعليمية أو صـــــــفحات الويب بالشـــــــكل الذي جيعلهم مســـــــتقلني ومتفاعلني مع املادة يســـــــتفيدون اإلفاد
 التعلمية اليت يتعلمها الطالب.

 ويمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة التالية:
 الب املكفوفني؟بية لدى الطاستخدام برنامج تعليمي قائم على مواصفات اإلتاحة يف تنمية بعض املهارات احلسا ما فاعلية -1
استخدام برنامج تعليمي قائم على مواصفات اإلتاحة يف تنمية بعض املهارات احلسابية لدى الطالب ضعاف  ما فاعلية -2

  البصر.
 استخدام برنامج تعليمي قائم على مواصفات اإلتاحة يف تنمية بعض املهارات احلسابية لدى الطالب األسوياء؟  ما فاعلية -3
 استخدام الربنامج التعليمي القائم على مواصفات اإلتاحة والتجول به لدى الطالب املكفوفني؟هولة ما مدي س -4
 استخدام الربنامج التعليمي القائم على مواصفات اإلتاحة والتجول به لدى الطالب ضعاف البصر؟ما مدي سهولة  -5
 والتجول به لدى الطالب األسوياء؟ استخدام الربنامج التعليمي القائم على مواصفات اإلتاحةما مدى سهولة  -6

  أهداف البحث: يهدف البحث إلى:  .1.2
)املكفوفني، وضعاف  ابصريًّ املعاقني  الطالب تصميم وإنتاج برنامج تفاعلي تعليمي مبا يتالءم مع اخلصائص احلسية لكل من -1

 .واألسوياء حسب مواصفات اإلتاحة العامليةالبصر( 
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لطالب املعاقني ااستخدام الربنامج التعليمي القائم على مواصفات اإلتاحة يف تنمية بعض املهارات احلسابية لدى حتديد أثر  -2
 األسوياء.)املكفوفني، وضعاف البصر( و  ابصريًّ 

 اني بصريًّ الطالب املعاقالربنامج التعليمي القائم على مواصفات اإلتاحة والتجول به لدى  حتديد مدى سهولة استخدام -3
 .األسوياء)املكفوفني، وضعاف البصر( و 

 أهمية البحث:   .1.3
إمداد املطورين املتخصصني واملؤسسات املعنية مبواصفات تصميم وإنتاج مصادر إلكرتونية تعليمية تفاعلية مثل )الربامج  -1

ذه املصادر الرقمية، ه والقصص واأللعاب التعليمية( وفق معايري اإلتاحة العاملية مما يساعد يف استفادة األفراد املعاقني من
 واالعتماد على أنفسهم يف التعلم.

املساعدة يف توفري بيئات تعلم تشاركية متهد لدمج األفراد املعاقني مع األسوياء يف املؤسسات التعليمية يف خمتلف املراحل  -2
 التعليمية مما حيقق استفادة لألفراد املعاقني من اجملتمع اإلنساين التعليمي.

وي االحتياجات اخلاصة بإمكانية تصميم أو استخدام مصادر إلكرتونية تعليمية تفاعلية مثل )الكتب إمداد معلمي ذ -3
 والقصص الربامج( مما يكون له أكرب أثر يف حتسني أداءهم ملهامهم الرتبوية املختلفة.

 يث.مساعدة أولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة يف تعليم أبنائهم ومواكبتهم بكل ما هو جديد وحد -4
مساعدة األطفال واألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة يف االستفادة من املصادر اإللكرتونية املتاحة على الشبكة والتعلم منها،  -5

 علم عرب اإلنرتنت.من خالل اسرتاتيجيات التاألسوياء مبا حيقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية هلذه الفئات اخلاصة مع األطفال 

 حدود البحث: .1.4
ية املوضـــــــوعية يقتصـــــــر البحث على اســـــــتخدام الربامج التعليمية احلاســـــــوبية القائمة على معايري اإلتاحة العاملية، ومن حيث من الناح 

( طالبا 30العينة يتناول البحث عينة من الطالب ذوي اإلعاقة البصـــــــــــــــرية مبدارس النور بالقاهرة واجليزة، ويبلغ العدد الكلي للعينة )
 ( طالب أسوياء.10( طالب ضعاف البصر، باإلضافة إىل )10و)( طالب مكفوفني، 10منهم )

 منهج البحث وأدواته: .1.5
يتبع هذا البحث املنهج شـــــــــــــــبه التجرييب حيث يهتم هذا املنهج بالعالقات الســـــــــــــــببية بني املتغريات حيث تدرس الباحثة أثر املتغريات 

ألصــــــلي للظاهرة موضــــــوع ا التجريبية وطرحها على عينة متثل اجملتمعاملســــــتقلة للبحث على املتغريات التابعة بواســــــطة تقدمي املعاجلات 
 البحث واحلصول على النتائج ومعاجلتها إحصائياً، ويتناول البحث املتغريات التالية:

 ة: استخدام الربنامج التعليمي القائم على مواصفات اإلتاحة.ات املستقلّ املتغريّ  -1
 يب األعداد"، ومدى سهولة استخدام الربنامج والتعلم منه، كما يشتمل البحث علىات التابعة: املهارة احلسابية "تقر املتغريّ  -2

 األدوات التالية:
 اختبار حتصيلي يقيس املهارة احلسابية تقريب األعداد.  -3
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 ثالث استبانات تقيس سهولة استخدام الربنامج. -4

 التصميم التجرييب للبحث: .1.5.1
ثالث جمموعات جتريبية وتطبيق القياس القبلي لكل جمموعة على حده مث الذي يضم  1*3يعتمد البحث على التصميم العاملي  

 طرح املعاجلة التجريبية على اجملموعات، مث القياس البعدي لكل جمموعة على حده بواسطة أدوات البحث كما يّتضح باجلدول التايل:
 

 

 

 

 

 ( يوضح التصميم التجريبي للبحث.1جدول )

 القياس البعدي المعالجة التجريبية التجريبيةالمجموعات  القياس القبلي
اختبار تحصيلي 
لمهارة تقريب 

 األعداد.

تطبيق البرنامج التعليمي  ( الطالب المكفوفين1)
القائم على مواصفات 

 اإلتاحة.

اختبار تحصيلي لمهارة تقريب 
 األعداد.

استخدام  استبانات قياس سهولة
 البرنامج.

 ( الطالب ضعاف البصر2)

 ( الطالب األسوياء3)

 
 فروض البحث: .1.6

بني متوسطي درجات الطالب املكفوفني يف القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للمهارة  احصائيًّ يوجد فر  دال إ -1
 احلسابية لصاحل التطبيق البعدي.

ار التحصيلي للمهارة لالختب يوجد فر  دال إحصائياً بني متوسطي درجات الطالب ضعاف البصر يف القياس القبلي والبعدي -2
 احلسابية لصاحل التطبيق البعدي.

بني متوسطي درجات الطالب األسوياء يف القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للمهارة  اإحصائيًّ يوجد فر  دال  -3
 احلسابية لصاحل التطبيق البعدي.

ة الربنامج ال دي الستبانات قياس سهولة استخدام واجهاجملموعات التجريبية الثالث يف التطبيق البع ىتوجد نسبة رضا لد -4
 لكل طالب.  %66.6تقل عن 
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 مصطلحات البحث: .1.7
 على تصنيف باحثنيمصطلح عام يشري إىل درجات متفاوتة من فقدان حاسة البصر واتفق العديد من ال المعاقون بصرياً: -1

ألحسن العينني بعد التصحيح  20/200أو  6/60اره عن إىل الكفيف "وهو الفرد الذي تقل حدة إبص اا طبيًّ املعاقني بصريًّ 
، 6/24و 6/60(، وضعيف البصر "وهو الفرد الذي تنحصر حدة إبصاره بني 189: 2010بالعدسات الطبية" )مندوه،

 (.297: 2003ألحسن العينني بعد التصحيح بالعدسات الطبية" )زيتون,  20/70و 20/200أو 
رشادية أو األسس اليت جيب أن يراعيها املطورون أو املربجمون عند تصميم برنامج تفاعلي وهي املبادئ اإلمواصفات اإلتاحة:

أو كتاب إلكرتوين أو صفحة ويب أو أي شكل من أشكال املصادر اإللكرتونية وذلك لذوي االحتياجات اخلاصة هبدف 
( وأقرهتا Nielsen, Jacob, 2003الوصول السهل للمعلومات اإللكرتونية والرقمية بكافة أشكاهلا جلميع األفراد )

 ( مؤشر65إرشادي و) إ( مبد14وهذه املواصفات تتكون من ) (World wide Web Consortium)مؤسسة 
(Power, C., 2012) . 

 اإلطار النظري للبحث: .1.8
 تصميم الربامج التعليمية التفاعلية للمعاقني: .1.8.1

عالقة هذه املكونات معرفة بالتصميم التعليمي وخطواته ومكوناته و تتطلب عملية تصميم الربامج التعليمية التفاعلية وإنتاجها 
مع بعضها البعض من أجل حتقيق األهداف التعليمية املنشودة، واليت تؤدي إىل الوصول إيل التعلم الفعال ويعترب تصميم 

يث أصبح بإمكان التفاعل تية حالبيئات التفاعلية جوهر الربنامج التعليمي الناجح فالتفاعلية هي االنتصار الكبري للمعلوما
مع الكمبيوتر، والتفاعلية سر جناح وتطور تكنولوجيا الربامج التعليمية واملصادر الرقمية كما يف اإلنرتنت وبرامج احملاكاة 

 والذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية والواقع االفرتاضي.
صل إىل املستفيدين ويل مواصفات التصميم إىل صيغة مادية تويعترب التصميم جزًءا من عملية التطوير التعليمي الذي يهتم بتح

وهم املعلمون واملتعلمون، والتطوير يشمل ثالث جماالت أساسية هي؛ التصميم واإلنتاج والتقومي، وعملية تصميم الربامج 
طبيعة اخلصائص رًا لالتعليمية التفاعلية للمعاقني ال خترج عن اإلطار السابق، بل أهنا تأخذ قسطا أكرب من االهتمام نظ

احلسية هلم حبيث يتناسب الربنامج التعليمي التفاعلي مع احتياجاهتم الرتبوية من جهة وخصائصهم احلسية من جهة أخرى، 
 وحىت ميكن هلذه الفئات أن تلحق بركب التكنولوجيا املستحدثة يف التعليم والتعلم واملعلومات. 

ألساسي والتصور النهائي لكيفية نقل الرسالة واملعلومات بطريقة واضحة كما هتدف عملية التصميم إىل وضع املخطط ا
ومؤثرة ومناسبة لقدرات املتعلم من خالل الربنامج الكمبيوتري التعليمي لذا ال ختتلف مبادئ تصميم الربامج التعليمية 

بيعة اإلعاقة، يت تتناسب مع طالتفاعلية للمعا  عن غريها للسوي، ولكن االختالف يكمن يف األدوات وعناصر الوسائط ال
والعناصر اليت توضح اإلطار العام ألهم األسس اليت تتخذ عند التفكري يف تصميم مصدر إلكرتوين تعليمي هي: )اهلدف 
من هذا املصدر، خصائص املستخدمني، الزمن املقرتح لعرض املصدر، وقت استخدام األنشطة، التوازن املطلوب بني تفاصيل 
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: 2007ردة بالربنامج ومستوى اجلذب واإلثارة املطلوبة، وطبيعة االستجابة املتوقعة من املستخدمني( )رشاد، املعلومات الوا
74.) 

 وعند تصميم برامج الوسائط املتعددة للمعاقني فإنه ينبغي األخذ يف االعتبار ثالثة أبعاد:
 وكيفية معاجلة الرسالة.البعد املرتبط باحلواس: ويشمل خصائص الوسائط ومتغريات عملية االتصال  -1
 البعد املرتبط باملعاجلة: ويرتبط باخلصائص الوظيفية للوسيط املستخدم وكذا طريقة التفاعل بني املستخدم والوسيط.  -2
الذي يهتم بكل من التحكم الكامل للمتعلم أو الربنامج أو كالمها معا )أمني، عزمي،  :البعد املرتبط بالتحكم التعليمي -3

2001 ،180.) 
 قسم الربامج واملصادر اإللكرتونية للمعاقني ايل:وتن

 (:Compatibly Accessible Software) برامج متوافقة -1
وهي الربامج التعليمية اليت يتم إنتاجها لألفراد األسوياء ولكنها متوافقة مع برامج وأجهزة التكنولوجيا املساعدة للمعاقني اليت 

كلفة ضا مع املواصفات اإلرشادية العاملية للتصميم، وتتميز هذه الربامج بقلة تتسهل استخدام نظام الكمبيوتر ومتوافقة أي
ز كبري يف ذاكرة اجلهاز والتدريب اجليد واملستمر للتكنولوجيا املساعدة مما ميكن املعا  من الوصول نتاج وعدم شغل حيّ اإل

 حملتوى هذه الربامج.
 (:Directly Accessible Software) برامج مباشرة -2

ذا الربنامج مع اخلصائص ة حبيث يتناسب هدمددة من الفئات احمللفئة حمدم  اص  خبشكل إنتاجها  الربامج التعليمية اليت يتمّ  وهي
احلسية واالحتياجات التعليمية هلا، حبيث يتمكن الفرد من التحكم والوصول حملتوى الربنامج وتتميز هذه الربامج بالوصول 

االستعانة بأدوات التكنولوجيا املساعدة والتقليل من تكلفة شراء أدوات التكنولوجيا املساعدة  املباشر حملتوى الربنامج دون
 ,National Center for Accessible Mediaوتصميم واجهة تفاعل مناسبة خلصائص الفرد احلسية )

2016.) 

دة دواملصادر اإللكرتونية القائمة على الوسائط املتع الربامج مواصفات تصميم وإتاحة .1.8.2
 للمعاقني:

( هو القدرة على الوصول والنفاذ إىل املعلومات واخلدمات عن طريق تقليل احلواجز Accessibilityمصطلح اإلتاحة ) إنّ 
 تواملسافات والتكلفة، وكذلك قابلية تلك األنظمة لالستعمال من قبل اجلميع، ويف كثري من البلدان ظهرت مبادرات أدّ 

 Worldاملستخدمني وبدون معوقات وبتكلفة بسيطة ) إتاحة الوصول إىل اإلنرتنت لكلّ  إىل معايري وأنظمة هتدف إىل
Wide Web Consortium, 2015 وانتشر استخدام هذا املصطلح يف جمال تقدمي اخلدمات التعليمية لذوي ،)

وي االحتياجات األفراد ذ هل للمعلومات اإللكرتونية والرقمية بكافة أشكاهلا جلميعاالحتياجات اخلاصة هبدف الوصول السّ 
كل ش اخلاصة، ويقصد هبا: املواصفات اليت جيب أن يراعيها املطورون عند تصميم أو عرض برنامج أو صفحة ويب أو أيّ 

ا( واملعا  مسعيًّ  الكرتونية لكي تتناسب مع اخلصائص احلسية لذوي االحتياجات اخلاصة )املعا  بصريًّ من أشكال املصادر اإل



 

- 160 - 

 

 

(، كما يشري هذا املصطلح إىل تصميم Nielsen, J.,2003من تصفح هذه املصادر والتعلم منها.)نوا لكي يتمكّ 
املنتجات واألجهزة واخلدمات أو بيئات لألفراد الذين يعانون من اإلعاقة عن طريق الوصول املباشر: أي بدون مساعدة، أو 

 .(Wikipedia, 2016)الوصول غري املباشر: أي التوافق مع التكنولوجيا املساعدة 
"نفاذية اإلنرتنت" وهي: توفري إمكانية الوصول املرن والسهل  ى( هذا املصطلح عل5: 2016كما يطلق )أبو دوش، 

خلدمات الكمبيوتر واإلنرتنت ومصادرمها وفق احتياجات كل مستخدم والسيما ذوو اإلعاقة كاملكفوفني وضعاف البصر 
اإلتاحة هي استطاعة  بأنّ  (Hofstader,C.,2014)سدية"، كما يضيف والصم واملسنني واالشخاص ذوي اإلعاقة اجل

ختلفة والتفاعل ل عرب مواقعها املذوي االحتياجات اخلاصة استخدام الشبكة الدولية للمعلومات، وفهم حمتوى الشبكة والتجوّ 
 نّ ار السّ إلتاحة، ومنهم كبن يستفيدون من توافر خواص امعها، بل واملسامهة فيها مبدخالهتم اخلاصة، وهناك آخرون ممّ 

 AEM National)للمواد التعليمية  م يف العمر، كما يشري املركز القوميّ قدّ الذين تضعف بعض قدراهتم حبكم التّ 
Center)  ّلفردية، م تناسب جمموعة من التغيريات اعلّ ة اليت ميكن استخدامها للتّ قميّ الرّ  اإلتاحة هي جعل املوادّ  إىل أن

ع أو حمتوي املواد حبيث حيسن سهولة االستخدام جلميع الدارسني ويقلل من الوقت والتكلفة، واإلتاحة بغض النظر عن نو 
ختص معايري الوصول واملواصفات واملبادئ التوجيهية اليت تكون مفيدة للناشرين واملطورين والرتبويني وغريهم ممن يصمموا 

 احملتوى التعليمي الرقمي.
 املواصفات واألسس العاملية يف هذا اجملال:  وفيما يلي نعرض أهمم 

  ( لتصميم برامج الوسائط املتعددة وصفحات االنرتنت للمعاقني:(W3Cمواصفات رابطة الشبكة العاملية  -1
 World wide Web)املبادرات األوىل واألكثر شهرة حيث وضعتها رابطة الشبكة العاملية  وتعترب من أهمّ 

Consortium, 2015)  إرشادية إلتاحة الوصول إىل حمتويات الويب، وهذه  سة وضعت مواصفاتٍ فهذه املؤسم
 Web Content Accessibilityتسمى ) أسس لتصميم حمتوى الويباملواصفات اإلرشادية هي جمموعة 

Guidelines ّد ماذا جيب فعله عند برجمة صفحات الويب جلعل حمتواها متاحا للجميع مبا يشمل ( وهذه األسس حتد
والصور واألشكال واألصوات، وهذه  قني واحملتوى هو املعلومات املوجودة يف صفحة الويب مبا فيها النصوصو األشخاص املع

حة ستوى االلتزام مبجموعة من املواصفات اإلرشادية حبيث تتطابق صفاألسس تنقسم إىل ثالثة مستويات ويتطلب كل م
 الويب معها.

 (:508قني التابع للكوجنرس األمريكي )الكود رقم و نرتنت للمعدة وصفحات اإلمواصفات تصميم برامج الوسائط املتعدّ  -2
 ونية لكي تكون سهلة الوصول إىلإعادة التأهيل إلتاحة مصادر املعلومات اإللكرت  ل الكوجنرس قانونَ عدّ  1998يف عام 

( إلزالة احلواجز يف مصادر املعلومات لعمل فرص جديدة متوفرة 508ة حيث شرع الكود )قني بسرعة ودقّ و األفراد املع
 United States Access) لألفراد املعاقني، ولتشجيع تطوير التقنيات اليت تساعد على حتقيق هذه األهداف

Board, 2015).  
 :NCAM)ميم برامج الوسائط املتعددة وصفحات االنرتنت للمعاقني ملركز )مواصفات تص -3

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø§Ø¹Ø¯_Ù�ØØªÙ�Ù�_Ø§Ù�Ù�Ù�Ø¨
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( التابع ملؤسسة عاملية National Center of Accessible Mediaاملركز القومي إلتاحة الوسائط املتعددة ) إنّ 
م خدماهتا يف مجيع أحناء العامل لتصل إىل األفراد ( تقدّ WGBH Educational Foundationيف بوسطن هي )

يف البيت والعمل ويف الصفوف املدرسية ويف دور السينما، وحيثما ميكن الوصول إىل وسائل اإلعالم على شاشات التلفاز 
ذين يعانون املساعدة لألشخاص ال دة والتكنولوجيانرتنت، وهي رائدة يف جمال التعليم ووسائل اإلعالم املتعدِّ واإلذاعة واإل

مع، وقد قام هذا املركز بعمل كثري من املشروعات واخلدمات واألحباث حول وتطوير املصادر من فقدان الرؤية أو السّ 
 Nationalم األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة نرتنت واالستفادة منها يف تعلّ عرب وسائل اإلعالم واإل تهااإللكرتونية إتاح

Center for Accessible Media, 2016).) 

ص ، وفيما يلي ملخّ اهتا املؤســــســــات الســــابقة تشــــرتك يف كثري من النقاط بغرض توحيدها وتنســــيقها دوليًّ هذه املواصــــفات اليت أقرّ  إنّ 
  هلذه األسس واملواصفات اإلرشادية الفنية:

نص -توباحة النصوص بكل األشكال )نص مكتوفري بدائل لتعادل مضمون العناصر السمعية والبصرية يف الصفحة مثل إت -1
 مسموع(.

 النوع(.                   –السرعة  –ة دّ إمكانية التحكم بالصوت من حيث )الشّ  -2
 تقدمي العناصر املرئية )الصور والرسومات( اليت توضح النص. -3
 كتابة التعليقات النصية مصاحبًة ملقاطع الصوت. -4
( لتنظيم اجلداول واملعادالت Markup( ،)Cascading Style Sheetsمثل:) استخدام لغة الرتميز يف برجمة املواقع -5

 يف الصفحات.
 استخدام اللغة استخداًما واضًحا وصياغتها بطريقة سليمة. -6
 التأكد من أن برامج قراءة الشاشة قادرًة على قراءة الصفحات املعروضة. -7
 .ضمان حتكم املستخدم يف وقت تفاعله مع احملتوى املعروض -8
وى ذو التأثريات ب احملتجتنّ  - واجهة التفاعل املناسبة للمستخدم ضعيف البصر )جتنب الشاشة الوامضة أو الالمعة تقدمي -9

 ا(.ب الصفحات ذو التوجه التلقائي أو املتجددة أوتوماتيكيًّ جتنّ  -احلركية 
ناسب املستخدم ئل اإلدخال اليت تعة من وسان من تفعيل عناصر الصفحة عن طريق جمموعة متنوِّ استخدام امليزات اليت متكّ  -10

 األوامر الصوتية(. -لوحة املفاتيح  - املعا  )الفأرة
 توفري تعليمات ملساعدة املستخدمني على فهم العناصر املعقدة والربط بني أجزاء الصفحة والتصفح. -11
 إتاحة صور عالية اجلودة )دقة األلوان ووضوحها(. -12
صويت )نص مسموع( وإتاحة ملفات الفيديو مع تقدمي وصف مرئي )نص إتاحة الصور والرسومات مع تقدمي وصف  -13

 مكتوب( أو لغة اإلشارة.
 إمكانية تصغري أو تكبري الصفحة. -14

http://main.wgbh.org/wgbh/pages/mag/
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 إتاحة نص أو صوت تنبيه عند فتح نافذة جديدة. -15
 توفري آليات واضحة لإلحبار يف اإلنرتنت وتوفري أيقونات التنقل والتصفح. -16
 حتديد اهلدف من كل رابط. -17
 نوع احملتوي(. - فول أو املؤلّ ؤ ملعلومات الداللية إىل الصفحات واملواقع )املستقدمي ا -18
 تقدمي معلومات عن الشكل العام للموقع مثل؛ خريطة املوقع أو فهرس احملتويات. -19
 جتميع الروابط ذات العالقة، وتقدمي املعلومات املميزة يف بداية العناوين والفقرات والقوائم. -20

 

تناولت إعداد وتصميم مصادر تعلم إلكرتونية للمعاقني مثل الربامج التفاعلية واملقررات اإللكرتونية مثل دراسة  وهناك دراسات عديدة
دة الوســـــائط تعدّ ر يف برامج احلاســـــوب م( اليت هدفت إىل وضـــــع املواصـــــفات الرتبوية والفنية اليت جيب أن تتوفّ 245: 2005)عنان، 

صــــني يف هذا اجملال، وتوصــــل الباحث إىل عمل قائمة مواصــــفات تفصــــيلية اخلرباء واملتخصّــــ راء آمن خالل اســــتطالع  مّ للطالب الصّــــ 
تتناول مواصــفات األهداف ومواصــفات احملتوى ومواصــفات الشــاشــة ومواصــفات التفاعلية، ويف ضــوء هذه املواصــفات صــمم الباحث 

ة الربنامج املقرتح على نامج وتنفيذه وأشــــارت النتائج إيل فاعليمنوذًجا لربنامج تفاعلي يف جمال العلوم، ومت كتابة الســــيناريو اخلاص بالرب 
م يف جمال علّ ( إىل عالج بعض مشـــــكالت الطالب ذوي صـــــعوبات التّ 2007بنجاح، كما هدفت دراســـــة )شـــــاكر،  مّ الطالب الصـــــّ 

الطالب، وهذه املواصــــفات  ؤالءهل تفاعليّ  الرياضــــيات وأشــــارت النتائج إىل وضــــع املواصــــفات الرتبوية والفنية لتصــــميم برنامج تعليميّ 
للربنامج وأيضـــــــــــــــا مواصـــــــــــــــفات واجهة التفاعل، وقام الباحث يف ضـــــــــــــــوء هذه  زت حول حتديد األهداف وتنظيم احملتوي العلميّ تركّ 

 املواصفات بتصميم منوذج برنامج تفاعلي يف جمال الرياضيات وبتجربة الربنامج على الطالب والذي أثبت فاعليته.

 م مهارات الكتابة واستخدام الكمبيوتر للطالب املعاقني( إىل فاعلية برنامج حاسويب لتعلّ 2008ج دراسة )الصاحل، كما أشارت نتائ  
ا حيث قامت الباحثة بتصـــــــــميم برنامج تعلم ملهارات الكتابة بواســـــــــطة لوحة املفاتيح، ويعتمد على تقدمي املعلومات الصـــــــــوتية بصـــــــــريًّ 

خدام ا يقيس اجلانب املعريف وبطاقة مالحظة لقياس مهارة الطالب أثناء اســـــــتبارًا حتصـــــــيليًّ للطالب الكفيف واســـــــتخدمت الباحثة اخت
 لوحة املفاتيح، وبعد تطبيق الربنامج أثبتت النتائج فعاليته لصاحل القياس البعدي لكل من اجلانب املعريف واملهارى.

رامج قراءة الشــــاشــــة املدعمة للغة العربية لدى ( املشــــكالت املرتبطة باســــتخدام ب 28-9: 2008كما أوضــــحت دراســــة )يوســــف، 
 الطالب املعاقني بصــــــــــرياً يف التعليم اجلامعي وأيضــــــــــا مدى مراعاة تصــــــــــميم برامج التعليم اإللكرتوين خلصــــــــــائص هذه الفئة، وقد أعدم 

، وكذلك لى الطالبتطبيقها ع الباحث اســـــــتبانة لتحديد مدى كفاءة الربامج القارئة للشـــــــاشـــــــة من خالل عدة وظائف هامة وقد متّ 
لنتائج إىل كفاءة ا، وأشــــــارت الكرتوين خلصــــــائص املعاقني بصــــــريًّ الباحث اســــــتبانة لتحديد مدى مراعاة تصــــــميم برامج التعليم اإل أعدّ 

معات لكرتوين باجلابرنامج قراءة الشاشة بنسبة كبرية، كما أشارت النتائج إىل عدم االهتمام بالقدر الكايف يف تصميم برامج التعلم اإل
( إىل حتديد أسس تصميم وإنتاج  2009ا هلذه الربامج، كما هدفت دراسة )شوقي، املصرية لقواعد اإلتاحة الستخدام املعاقني بصريًّ 

إنتاج املواد  ا واعتمدت يف دراســـــــــتها على املنهج الوصـــــــــفي لدراســـــــــة واقعكل املواد التعليمية التفاعلية وغري التفاعلية للمعاقني بصـــــــــريًّ 
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لية، وتوصــلت ا ومنهج حتليل حمتوي الوثائق الشــتقا  أســس تطوير املواد التعليمية التفاعلية وغري التفاعمبدارس املعاقني بصــريًّ  التعليمية
 نتائج الدراسة ايل عمل قوائم معيارية مبواصفات املواد التعليمية بعد مراجعة املتخصصني باجملال ومعلمي هذه الفئات.

املشـــــــــــكالت اليت تواجه املكفوفني فيما خيص نفاذية الوصـــــــــــول واإلتاحة إلجناز  (Babu, R., 2010)كما أضـــــــــــافت دراســـــــــــة 
إلدارة التعلم اإللكرتوين وهي عـدم توافقهـا مع مواصـــــــــــــــفـات اإلتـاحـة  (Black Board)االختبـارات اإللكرتونيـة من خالل نظـام 

عض الطالب اءة الشاشة حيث أشارت النتائج إىل أن باإلرشادية اخلاصة بتوافق تصميم صفحة االختبار مع لوحة املفاتيح وبرنامج قر 
يفقدون أســـــــــــــــئلة من االختبار دون تنبيه من النظام وعدم قدرة  الطالب اعتماد إجابته من النظام من خالل لوحة املفاتيح، وكذلك 

تاح احلذف يف الب علي مفتوجد صــعوبة يف إجياد مكان إدخال اإلجابة لألســئلة املقالية وأيضــا اخلروج من االختبار حني يضــغط الط
اإلجابة املقالية وأوصت الدراسة بضرورة إتباع الطر  الصحيحة لتصميم صفحات الويب للمكفوفني وفق املواصفات لضمان نفاذية 

 الوصول. 

برامج تفاعلية للمكفوفني يف مادة التاريخ قائمة على أســــــــاليب اســــــــتجابة  ة( إىل تصــــــــميم ثالث2010كما هدفت دراســــــــة )زغلول، 
خمتلفة هي استجابة الطالب الكفيف بواسطة لوحة املفاتيح، واالستجابة بواسطة األوامر الصوتية، واالستجابة باالثنتني معا، وأشارت 
النتائج إىل فاعلية الربامج الثالث يف حتصــيل الطالب املكفوفني باإلضــافة إىل تفضــيل الطالب االســتجابة والتعامل مع الربنامج بلوحة 

ة بواســــطة اســــتخدام واجهة تفاعل ملســــيّ  اليت أشــــارت إىل أنّ  (Shimomura, Y., 2010)اتفق معها نتائج دراســــة املفاتيح، و 
لتعليمية ا اءة والكتابة بربايل أفضــــــــــل لدى الطالب املكفوفني من اســــــــــتخدام واجهة التفاعل الصــــــــــوتية وذلك يف إجناز املهامّ لوحة القرّ 

م الباحث ســــّ صــــوص واملســــائل احلســــابية حيث قيد اإللكرتوين واســــتخدام برنامج معان النّ ح الويب واســــتخدام الرب اليومية مثل؛ تصــــفّ 
الطالب جملموعتني األوىل تســــــتخدم واجهة التفاعل الصــــــوتية، والثانية تســــــتخدم واجهة التفاعل اللمســــــية  واســــــتخدم بطاقة مالحظة 

أقســـــــام؛ ســـــــهولة االســـــــتخدام ونفاذية الوصـــــــول للمصـــــــادر وأخطاء إلجناز املهام املطلوبة من الطالب، وتفرعت هذه األداة إىل أربعة 
 الربنامج وألية التعلم.

على  2( إىل فاعلية تصــــــميم فصــــــل افرتاضــــــي قائم على تطبيقات الويب2013كما أشــــــارت نتائج دراســــــة كل من )الغول، خليل، 
على املشـــــــــاركة  تطبيقات الويب اليت تســـــــــاعدهم حتصـــــــــيل التالميذ املعاقني مسعياً، وشـــــــــعور التالميذ باجتاهات إجيابية حنو اســـــــــتخدام

( يف دراسته إىل وضع منوذج لتفعيل معايري املقررات االلكرتونية لذوي االحتياجات اخلاصة 2013والنشاط، كما توصل )احلفناوي، 
حامد، )يف اجلامعات ووضــــــــــــــع يف ضــــــــــــــوئها منوذج ملقرر إلكرتوين كامل يصــــــــــــــلح للتطبيق باجلامعات، باإلضــــــــــــــافة لدراســــــــــــــة كل من 

( اليت توصــلت نتائجها ايل حتديد اخلصــائص األســاســية الالزم توافرها يف منصــات احملتوى الرقمي للطالب الصــم يف 2015حجازى،
برامج التعليم االلكرتوين وحتديد أســـــــــس تصـــــــــميم احملتوي الرقمي التعليمي هلم على شـــــــــبكة اإلنرتنت واليت ميكن االعتماد عليها عند 

 ا يالءم بيئتنا العربية. تطوير هذه املنصات مب

نتائج هذه الدراسات جند أهنا هتتم بتحديد املواصفات أو األسس اليت يتم استخدامها يف تصميم وإنتاج الربامج التعليمية إىل وبالنظر 
الدراســــــــات  ضاحلاســــــــوبية أو مواقع الويب، كما اهتمت بالتطبيق التجرييب الذي يوضــــــــح أثر هذه الربامج مما يؤكد فاعليتها، وجند بع

اهتمت مبعرفة اجتاهات الطالب املعاقني حنو التعلم من هذه الربامج وهذا يوضح املشكالت أو السلبيات اليت قد جيدها املعاقون أثناء 
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التعلم، وقد مت األخذ يف االعتبار يف هذا البحث ببناء الربنامج على أسـس ومواصـفات اإلتاحة اليت متكن من نفاذية الوصـول ملصـادر 
تعلم الرقمية لدى املعاقني بصـــــــرياً واليت اســـــــتمدهتا الباحثة من هذه الدراســـــــات، وتطبيق منوذج للربنامج تعليمي وفق هذه األســـــــس، ال

 والوقوف علي أثره ومدى سهولة استخدامه.

 إجراءات البحث: .1.9
 تصميم وإنتاج الربنامج: .1.9.1

ناء برامج التعليمي الذي يهتم مبحاور ومراحل أســــــــــاســــــــــية لبقامت الباحثة بتصــــــــــميم وإنتاج الربنامج التعليمي وفق منوذج للتصــــــــــميم 
 الوسائط املتعددة وتتضح بالشكل التايل:

 

 " ، "الجزار".Addie( مراحل التصميم التعليمي وفق نموذج"1شكل )

 
 مرحلة الدراسة والتحليل وهي تتناول التخطيط املبدئي للربنامج وفق اخلطوات التالية: -1

العينة: تتحدد احتياجات اجملموعات التجريبية )الطالب األسوياء واملكفوفني وضعاف البصر( حتديد خصائص طالب  .1.1
 :يف اخلصائص الربجمية اليت تراعي خصائصهم احلسية وهي

 وجود واجهة تفاعل رسومية تناسب كل من الطالب السوي والطالب ضعيف البصر. .1.1.1
 يف البصر.وجود واجهة تفاعل صوتية تناسب كل من الطالب الكفيف وضع .1.1.2
 التحكم بالربنامج بأكثر من أداة )الفأرة ولوحة املفاتيح(. .1.1.3
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 وضوح ودقة الوسائط املرئية والصوتية. .1.1.4
 حتديد األهداف: يتطلع الربنامج إىل أن يكتسب الطالب املهارات احلسابية التالية:  .1.2

 مهارة تقريب األعداد اىل أقرب جزء من مائة. .1.2.1
 لف.مهارة تقريب األعداد ألقرب جزء من أ .1.2.2
 تطبيق املهارتني على مقاييس األطوال واأليام.  .1.2.3

حتليل احملتوى: قد مت اختيار مهارة تقريب األعداد يف مادة احلساب للصف اخلامس االبتدائي وجتزئة احملتوى املعريف   .1.3
 إىل مفهومني مها "تقريب االعداد إىل أقرب جزء من مائة"، "تقريب االعداد ألقرب جزء من ألف" باإلضافة إىل

التدريبات واملسائل احلسابية ومت االستعانة يف ذلك بالكتاب املدرسي )مع مالحظة أن املنهج املصري يف مادة احلساب 
  ا(.موحد يف مدارس الطالب األسوياء ومدارس الطالب املعاقني بصريًّ 

اخلاصة من برامج  ياجاتحتديد االمكانات: تتوفر االمكانات اليت تناسب تصميم برامج تعليمية تفاعلية لذوي االحت .1.4
 ومواصفات إلنتاج هذه الربامج كما تتوفر معامل حاسوب مبدارس طالب عينة البحث.

مرحلة التصميم: وهي تتناول وضع خريطة تدفق الربنامج، وكتابة السيناريو املبدئي للربنامج مبا حيتويه من إطارات للمحتوى  -2
 وأيًضا أساليب التفاعل وفق اخلطوات التالية:التعليمي واألمثلة والتدريبات والتغذية الراجعة 

تصميم خريطة تدفق الربنامج اليت حتدد املفاهيم األساسية للربنامج، وطريقة التجول به وفيما يلي شكل خريطة تدفق  .1.2
 الربنامج:
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 ( خريطة تدفق البرنامج2شكل )

عبارات التعزيز املعريف أو صياغة املقدمة و متت صياغة كل حمتوى الربنامج باللغة العربية الفصحى سواء شرح احملتوى  .1.3
 ا(.ا وصوتً اللفظي )نصًّ 

اختيار املؤثرات الصوتية املناسبة لكل جزء يف الربنامج التعليمي حسب اهلدف منها؛ لكي تلعب دور موجهات   .1.4
 التفاعل مثل مؤثرات منبهة أو مؤثرات يف التعزيز السليب واإلجيايب.

 ( إطارا. 31ناريو الربنامج ويبلغ عددها )تصميم إطارات الربنامج حسب سي  .1.5
مت تصميم واجهات التفاعل بأنواعها املختلفة )رسومية وصوتية( لكي تناسب تفاعل كل الطالب وروعي فيها ما يلي؛  .1.6

استخدام خطوط قليلة وواضحة، واستخدام ألوان متباينة مع اخللفيات، واستخدام صور بسيطة وواضحة، واستخدام 
سيطة، إضافة صوت راوي واضح ومتنوع، واستخدام أيقونات تفاعل متنوعة )أيقونات رسومية يتفاعل مؤثرات صوتية ب

 معها الطالب بالضغط بالفأرة، وتعليمات صوتية بصوت الراوية يتفاعل معها الطالب بالضغط على لوحة املفاتيح(.  

 Micro mediaلنهائي وبرجمته وفق برنامج "هذه املرحلة هتتم بإخراج الربنامج بالشـــــــــــــــكل ا مرحلة اإلنتاج والتجريب: .3
Director( إطارًا 31" إضــــــــافة إىل تقييمه، وقد قامت الباحثة بتصــــــــميم أجزاء الربنامج التعليمي حبيث يشــــــــتمل على )

املوضوع -املوضوع األول: تقريب االعداد ألقرب جزء من مائة-الصفحة الرئيسية  -تعليمات االستخدام- املقدمة(حيوي: 
 سيناريو الربنامج(.   1. )ملحق)تدريبات وغلق الربنامج - تقريب االعداد ألقرب جزء من ألف الثاين:
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 كما روعي يف تنسيق شاشات الربنامج ما يلي: 

اختيار الصور املناسبة اليت تتميز بالبساطة والوضوح وكرب احلجم )مع مالحظة أن الطالب ضعيف البصر لديه برنامج   .3.1
 ري حجم الصورة املعروضة على الشاشة(.مساعد على احلاسوب لتكب

 اختيار األلوان واخللفيات اهلادئة اليت تناسب ضعاف البصر. .3.2
 جتنب الـتأثريات احلركية للمحتوى املعروض اليت تسبب إزعاًجا للطالب ضعاف البصر. .3.3
السوي والطالب  بتصميم أيقونات للتصفح والتجول داخل الربنامج يتطلب التفاعل معها الضغط عليها بالفأرة للطال .3.4

 ضعيف البصر.
 تسجيل تعليمات صوتية بصوت نسائي يتفاعل معها الطالب الكفيف بواسطة لوحة املفاتيح. .3.5
 مت حتليل احملتوى الشارح وكتابة احلوار الصويت بشكل واضح وبسيط إليضاح املفاهيم للطالب الكفيف.  .3.6
 تسجيل الصوت بدقة ووضوح وسرعة تناسب الطالب املكفوفني. .3.7

( طالب للتأكد من خلوه من العيوب 6مت عرض الربنامج على بعض الطالب ضعاف البصر واملكفوفني واألسوياء وبلغ عددهم ) كما
 مناذج من الربنامج(. 2الفنية، ومت تعديل بعض اجلزيئات يف الربنامج مثل بعض الصور وبعض األمثلة التوضيحية. )ملحق

 

 ج( نموذج من شاشة تعليمات البرنام3شكل )
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 ( نموذج من شاشة البرنامج4شكل )

طبيق ىل جزأين األول: تقومي وتعديل الربنامج بعد مرحلة التجريب، والثاين خيتص بتإمرحلة التقومي: تنقســـــــــــــــم مرحلة التقومي  .4
االختبار التحصـــــــيلي البعدي لتقومي حتصـــــــيل الطالب يف تعلم املهارات احلســـــــابية، واالســـــــتبانات اليت تقيس مدى ســـــــهولة 

 استخدام الربنامج والتفاعل معه لدى طالب عينة البحث.

 تصميم أداتني للبحث: متّ تصميم أدوات البحث:  .1.9.2
: مت اعداد اختبار لقياس قدرة الطالب على فهم وحتصيل موضوع تقريب األعداد وتطبيق هذه املهارة االختبار التحصيلي -1

ر يتكون من االختبا املواصفات واألوزان النسبية لألهداف فإنّ على مواقف أخرى كمقاييس األطوال واأليام، وطبًقا جلدول 
 مواصفات االختبار:د وفيما يلي جدول يوضح ( سؤال اختيار من متعدّ 12)

 ( مواصفات االختبار2جدول ) 

 

 األهداف التعليمية

  المعرفية

 تطبيق فهم المجموع

2 1 3 
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 %100 %33 %67 الوزن النسبي

 12 4 8 عدد األسئلة

 

( حمكمني يف جمال مناهج وطر  تدريس الرياضـــيات بإدارة التعليم العام والرتبية اخلاصـــة 5كما مت حســـاب صـــد  االختبار من قبل )  
ملعرفة مدى دقة ومناســــبة أســــئلة االختبار لألهداف التعليمية للطالب، كما مت حســــاب ثبات االختبار بواســــطة إعادة التطبيق بفار  

( طالب من غري العينة األصـــــــلية وقد مت حســـــــاب معامل االرتباط بطريقة "ســـــــبريمان" وتوصــــــلت 6ة من )( يوم على عينة مكون15)
 (.3االختبار له درجة جيدة من الثبات )االختبار النهائي ملحق على أنّ  مما يدلّ  0.74النتائج إىل أن معامل الثبات = 

 

موعات لة استخدام الربنامج التعليمي لكل جمموعة من اجملمت إعداد ثالث استبانات لقياس سهو  استبانات سهولة االستخدام: -2
التجريبية على حده حسب خصائصها احلسية حيث مت عمل استبانة للطالب األسوياء مبا يتناسب مع حواسهم السليمة 
 "البصر والسمع"، ومت عمل استبانة للطالب ضعاف البصر مبا يتناسب مع حاسة السمع وبقايا البصر لديهم، ومت عمل

درجات للموافق، 3)استبانة للطالب املكفوفني مبا يتناسب مع حاسة السمع لديهم، كما مت عمل تقييم الدرجات ثالثي 
( حمكمني يف جمال تكنولوجيا التعليم حلساب 5، ودرجة لغري املوافق( ومت عرض االستبانات على عدد )درجتان للمحايد

وضوح الصياغة، ومت عمل جدول ببنود االستبانات ونسب التوافق  صد  االستبانات ومدى مالءمتها للهدف منها ومدى
( بند مبا يتوافق مع الطبيعة احلسية 15(، ويبلغ عدد بنود كل استبانة )4عليها وعمل التعديالت املطلوبة يف الصياغة )ملحق

 للمجموعات التجريبية، واألهداف العامة لالستبانات هي: 

 واألمثلة الشارحة.وضوح املفاهيم واملعلومات  .2.1
 وضوح واجهات التفاعل وضبط التعامل مع أيقونات التفاعل بأدوات التأشري املتنوعة )الفأرة، لوحة املفاتيح(. .2.2
 وضوح التعليمات وأيقونة املساعدة. .2.3
 وضوح لغة الشرح نصًّا وصوتًا. .2.4
 وضوح النصوص والصور واأللوان وأيقونات التفاعل. .2.5
 به.سهولة تصفح الربنامج والتجول  .2.6

( طالب من غري العينة األصــلية وقد 6( يوم على عينة مكونة من )15عادة التطبيق بفار  )إولقياس ثبات االســتبانات مت اســتخدام 
مما يدل على أن االختبار له درجة جيدة  0.71مت حساب معامل االرتباط بطريقة "سبريمان" وأسفرت النتائج بأن معامل الثبات = 

 من الثبات.
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 قامت الباحثة باخلطوات التالية:جربة: طبيق التت .1.9.3
اختيار عينة البحث: مت اختيار طالب الصف اخلامس االبتدائي حيث يتم تدريس احملتوى التعليمي هبذه املرحلة يف ثالث  -1

مدارس هي؛ مدرسة طه حسني )للطالب ضعاف البصر(، مدرسة املركز النموذجي )للطالب املكفوفني(، ومدرسة اللواء 
املناهج موحدة يف هذه املدارس، ومت التأكد من سجالت الطالب ضعاف البصر واملكفوفني  نّ إحيث  سوياء()للطالب اال

 من خلوهم من إعاقات أخرى.
مت حتميل الربنامج على أجهزة الكمبيوتر يف معامل احلاسب اآليل يف مدارس الطالب وتطبيق الربنامج على كل جمموعة على  -2

 .اصائيًّ حختبار التحصيلي واستبانات سهولة االستخدام(، ومجع البيانات ومعاجلتها إحده وتطبيق أدوات البحث )اال

 النتائج ومناقشتها:  .1.9.4
ملعرفة  (Paired – Samples T-Test)يف ضــــــــوء متغريات البحث املســــــــتقلة وتبعا للتصــــــــميم التجرييب مت اســــــــتخدام اختبار 

مت عات التجريبية وهو األســـــــــلوب اإلحصـــــــــائي املناســـــــــب ملعاجلة البيانات، و املقارنات بني القياس القبلي والبعدي لكل زوج من اجملمو 
" للتحليل اإلحصائي، وفيما يلي عرض لفروض البحث والنتائج اليت أسفر عنها التحليل اإلحصائي لبيانات spssاستخدام برنامج "
 الدراسة التجريبية. 

بني متوسطي درجات الطالب املكفوفني يف القياس القبلي والبعدي  احصائيًّ يوجد فر  دال إ :اختبار الفرض األول وهو -1
لالختبار التحصيلي للمهارة احلسابية لصاحل التطبيق البعدي، والختبار صحة هذا الفرض مت عمل املعاجلات اإلحصائية 

لتحصيلي القبلي ( املكفوفني حلساب كل من متوسطات درجات االختبار ا1للدرجات اخلام لطالب اجملموعة التجريبية )
 ( البيانات اليت مت التوصل إليها:3والبعدي وحساب االحنرافات املعيارية هلذه املتوسطات، ومستوى الداللة ويوضح جدول )

 (.12لعظمي= ( )النهاية ا1ومستوى الداللة لدرجات االختبار التحصيلي في القياس القبلي والبعدي للمجموعة )( المتوسطات واالنحرافات المعيارية 3جدول )

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات

 المعياري

المتوسط 

 الكلي

االنحراف 

 المعياري الكلي

درجة  قيمة "ت"

 الحرية

 القيمة االحتمالية

 دالة   0.000 9 11.158 1.729 6.1 1.853 3.1 10 القياس القبلي

      1.317 9.2 10 القياس البعدي
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(، وقيمة متوســـــــــط درجات 3.1قيمة متوســـــــــط درجات االختبار التحصـــــــــيلي للقياس القبلي بلغت ) ويتبني من اجلدول الســـــــــابق أنّ 
( وقيمة النســــــــــبة االحتمالية لقيمة "ت" للمتغري 11.158(، وقيمة "ت" بلغت )9.2االختبار التحصــــــــــيلي للقياس البعدي بلغت )

ا، ونســــــــتنتج من ذلك حتقق الفرض األول ائيًّ ( وهي دالة إحصــــــــ0.05(، وهي أقل من مســــــــتوى الداللة )0.000املســــــــتقل بلغت )
وتكون النتيجــة هي: يوجــد فر  دال إحصــــــــــــــــائيــاً بني متوســـــــــــــــطي درجــات الطالب املكفوفني يف القيــاس القبلي والبعــدي لالختبــار 

 التحصيلي للمهارة احلسابية لصاحل التطبيق البعدي.
ي والبعدي درجات الطالب ضعاف البصر يف القياس القبلطي بني متوسّ  احصائيًّ اختبار الفرض الثاين وهو: يوجد فر  دال إ -2

لالختبار التحصيلي للمهارة احلسابية لصاحل التطبيق البعدي، والختبار صحة هذا الفرض مت عمل املعاجلات اإلحصائية 
بلي ق( ضعاف البصر حلساب كل من متوسطات درجات االختبار التحصيلي ال2للدرجات اخلام لطالب اجملموعة التجريبية )

 ( البيانات اليت مت التوصل إليها:4والبعدي وحساب االحنرافات املعيارية هلذه املتوسطات، ومستوى الداللة ويوضح جدول )

 

 

 

 

 

 (.12= ( )النهاية العظمي2لدرجات االختبار التحصيلي في القياس القبلي والبعدي للمجموعة )( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة 4جدول )

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات

 المعياري

االنحراف  المتوسط الكلي

المعياري 

 الكلي

درجة  قيمة "ت"

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 دالة   0.000 9 12.442 1.703 6.7 1.506 2.6 10 القياس القبلي

      0.949 9.3 10 القياس البعدي

 
(، وقيمة متوسط درجات االختبار 2.6متوسط درجات االختبار التحصيلي للقياس القبلي بلغت )ويتبني من اجلدول السابق أن قيمة 
( وقيمة النسبة االحتمالية لقيمة "ت" للمتغري املستقل بلغت 12.442قيمة "ت" بلغت )(، و 9.3التحصيلي للقياس البعدي بلغت )



 

- 172 - 

 

 

 ، ونستنتج من ذلك حتقق الفرض األول وتكون النتيجة هي:( وهي دالة إحصائيًّا0.05(، وهي أقل من مستوى الداللة )0.000)
يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات الطالب ضعاف البصر في القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للمهارة 

 الحسابية لصالح التطبيق البعدي.

بعدي الطالب األسوياء يف القياس القبلي والاختبار الفرض الثالث وهو: يوجد فر  دال إحصائيًا بني متوسطي درجات  -3
لالختبار التحصيلي للمهارة احلسابية لصاحل التطبيق البعدي، والختبار صحة هذا الفرض مت عمل املعاجلات اإلحصائية 

( األسوياء حلساب كل من متوسطات درجات االختبار التحصيلي القبلي 3للدرجات اخلام لطالب اجملموعة التجريبية )
 ( البيانات اليت مت التوصل إليها:5دي وحساب االحنرافات املعيارية هلذه املتوسطات، ومستوى الداللة ويوضح جدول )والبع

 

 

 

 

 

 

 (.12( )النهاية العظمي= 3لدرجات االختبار التحصيلي في القياس القبلي والبعدي للمجموعة )( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوي الداللة 5جدول )

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات
 المعياري

المتوسط 
 الكلي

االنحراف 
 المعياري الكلي

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 دالة   0.000 9 4.555 2.3 6.2 1.491 3 10 القياس القبلي

      1.317 9.2 10 القياس البعدي

 
(، وقيمة متوسط درجات االختبار 3االختبار التحصيلي للقياس القبلي بلغت )متوسط درجات ويتبني من اجلدول السابق أن قيمة 
( وقيمة النسبة االحتمالية لقيمة "ت" للمتغري املستقل بلغت 4.555قيمة "ت" بلغت )(، و 9.2التحصيلي للقياس البعدي بلغت )

 حتقق الفرض األول وتكون النتيجة هي: ( وهي دالة إحصائياً، ونستنتج من ذلك0.05(، وهي أقل من مستوى الداللة )0.000)
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب األسوياء في القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للمهارة 

 الحسابية لصالح التطبيق البعدي.
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قياس سهولة استخدام  الستبانات اختبار الفرض الرابع: توجد نسبة رضا لدي اجملموعات التجريبية الثالث يف التطبيق البعدي .1
والختبار صحة هذا الفرض مت عمل املعاجلات اإلحصائية للدرجات اخلام لطالب  لكل طالب. %66.6عن  واجهة الربنامج ال تقلّ 

اجملموعات التجريبية الثالث كل على حده حلساب كل من درجات كل طالب يف االستبانة ونسبة الرضا واملتوسط الكلي ويوضح 
 ( البيانات اليت مت التوصل إليها للمجموعات التجريبية الثالث:6) جدول

 ( درجات طالب المجموعات التجريبية الثالث ونسب الرضا والمتوسطات الكلية لكل مجموعة.6جدول )
درجات طالب  م

( 1المجموعة )
 المكفوفين

درجات طالب  نسب الرضا 
( 2المجموعة )

 ضعاف البصر

درجات طالب  نسب الرضا
( 3مجموعة )ال

 األسوياء

 نسب الرضا

1 29 64.4% 36 80% 40 88.8% 
2 36 80% 38 84.4% 42 93.3% 
3 34 75.5% 41 91.1% 45 100% 
4 33 73.3% 32 71.1% 39 86.6% 
5 39 86.6% 33 73.3% 38 84.4% 
6 38 84.4% 40 88.8% 44 97.7% 
7 30 66.6% 42 93.3% 42 93.3% 
8 35 77.7% 26 57.7% 36 80% 
9 37 82.2% 30 66.6% 35 77.7% 
10 30 66.6% 29 64.4% 30 66.6% 

 %86.8 39.1 %77.1 34.7 %75.7 34.1 المتوسط الكلي
 0.101 4.557 0.123 5.518 0.074 3.542 االنحراف المعياري للمتوسط الكلي
 %90  %70  %70  نسبة عدد الطالب الراضون

 
ويتضح من اجلدول السابق درجات طالب اجملموعات التجريبية الثالث يف االستبانة ونسب الرضا لكل طالب، وحيث أن االستبانة 

درجة(، ويكون  -درجتان -بندا( تكون درجاهتا على التوايل: )ثالث درجات15غري موافق( وحتوي )-حمايد-ثالثية التقدير )موافق
(، ويكون الطالب 30-15انة اليت هتدف لقياس سهولة استخدام الربنامج إذا تراوحت الدرجة من )الطالب غري راض عن بنود االستب

(، ويتضح من اجلدول السابق 45-31راض عن بنود االستبانة اليت هتدف لقياس سهولة استخدام الربنامج إذا تراوحت الدرجة من )
( وكانت على 31،45األسوياء( تراوحت بني ) -ضعاف البصر  -ن أن املتوسطات الكلية للمجموعات التجريبية الثالث )املكفوفو 

( وهي حمك االستبانة وكانت على التوايل %66.6(، وكذلك نسب الرضا الكلية تعدت )39.1-34.7-34.1التوايل )
(، %90-%70-%70(، كما أن نسب الطالب الراضون عن بنود االستبانة كانت على التوايل )86.8%-77.1%-75.7%)

ي توجد نسبة رضا لدى المجموعات التجريبية الثالث في التطبيق البعديتحقق الفرض الرابع وتكون النتيجة هي:  وبذلك
 لكل  طالب. %66.6عن  الستبانات قياس سهولة استخدام واجهة البرنامج ال تقل  

ن موبالنظر إىل النتائج الســـــــــابقة جند أّن الربنامج التعليمي القائم على معايري اإلتاحة العاملية اليت هتدف إىل املســـــــــاواة يف االســـــــــتفادة 
املصادر الرقمية سواء املباشرة عرب الشبكة أو غري املباشرة عرب احلاسوب قد أثبتت فعاليته لدى عينة البحث حيث كل جمموعة جتريبية 

صائصها احلسية اخلاصة هبا، كما أن نسبة كبرية من عينة البحث كانت راضية عن سهولة استخدام الربنامج والتعلم منه، وتتفق هلا خ
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: 2005هذه النتائج مع نتائج عدة دراســـات يف جمال تصـــميم وانتاج برامج تعليمية لذوي االحتياجات اخلاصـــة مثل دراســـة )عنان، 
(، )حامد، 2013(، )احلفناوي، 2013(، )الغول، خليل، 2010(، )زغلول، 2008(، )الصــــــــــاحل، 2007(، )شــــــــــاكر، 245

 (.2015حجازى،
كما تُعزى نتائج البحث اليت تؤّكد فاعلية الربنامج التعليمي يف حتصــــــيل طالب عينة البحث إىل االهتمام بتفاصــــــيل تصــــــميم الربنامج 

تواه والتفاعل الطالب الكفيف وضعيف البصر فهم الربنامج ومعرفة حم التعليمي اليت تقوم على أسس ومعايري اإلتاحة اليت تسهل على
معه من خالل واجهة تفاعل تناســـــب اخلصـــــائص احلســـــية لكّل طالب يف آٍن واحد يف الربنامج فالطالب الكفيف يســـــمع كلم شـــــيء 

شــاشــات الربنامج ويتفاعل  ا بصــرهيعرض يف الربنامج ويتفاعل معه بواســطة لوحة املفاتيح، والطالب ضــعيف البصــر يســمع ويرى ببقاي
معه بواســـــطة لوحة املفاتيح والفأرة حســـــب ما يريد، والطالب الســـــوي يري ويســـــمع كل شـــــيء ويتفاعل حبرية ســـــواء بلوحة املفاتيح أو 

 الفأرة.

 خامسا: التوصيات: .1.9.5
هنا من قبل املؤسسات تثري املناهج واملقررات الدراسية اليت يدرسو  اتعليمية تفاعلية للمعاقني بصريًّ  ضرورة االهتمام بإنتاج برامج -4

 املعنية مثل وزارة الرتبية والتعليم.
 .ا بصريًّ للمعاقنياألخذ مبعايري ومواصفات اإلتاحة العاملية احملددة لتصميم وإنتاج الربامج التعليمية التفاعلية  -5
د دورهم جتاه ة للمعلمني والقائمني على تعليم ورعاية املكفوفني لتحديعمل أدلة مطبوعة مصاحبة للربامج التعليمية التفاعلي -6

 طر  تعلم املكفوفني من هذه الربامج والتفاعل معها.
نرتنت لى شبكة اإل، وأيضا تصميم مصادر رقمية عايف مناهج متنوعة للمعاقني بصريًّ  عمل أحباث تتناول تصميم برامج تعليمية -7

 لتعلم عن بعد.يف ا اتستخدم للمعاقني بصريًّ 
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 املراجع العربية:

(. الكتيب اإلرشادي لدعم نفاذية األشخاص ذوي اإلعاقة إلى املواقع 2016أبو دوش، إياد؛ عادل، أشرف ) -

 اإللكترونية، عمان، املجلس األعلى لشؤون األشخاص املعوقين.

 ,لذوي االحتياجات الخاص: مشروع تطوير كليات التربية(التكنولوجيا املساعدة (. 2006الدسوقي، محمد وأخ. ) -

 كلية التربية، جامعة حلوان 

احتياجات معلم التربية الخاصة من تكنولوجيا التعليم، كلية  .(2005الدسوقي، محمد وعبد السالم، سعيدة ) -

تعليم ورعاية ذوي )املؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر: التربية وأفاق جديدة في التربية: جامعة حلوان، 

 مارس. 14-13 ،االحتياجات الخاصة في الوطن العربي(

(. نموذج مقترح لتفعيل معايير املقررات االلكترونية لذوي االحتياجات الخاصة بالتعليم 2013الحفناوي، احمد ) -

 فبراير. 7-4، املؤتمر الدولي الثالث للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد: العالي، الرياض
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(. واقع التقنيات الحديثة الخاصة باملكفوفين، وضعاف البصر 2005ايري، خالد؛ أبو ملحم، عبد الرحمن )الشر  -

املؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر: التربية املستخدمة في املجاالت التعليمية، كلية التربية: جامعة حلوان، 

 مارس. 14-13 لعربي،وأفاق جديدة في تعليم ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة في الوطن ا

(. فاعلية برنامج تعليمي حاسوبي في تنمية بعض املهارات الحاسوبية لدي التلميذات 2008الصالح، وفاء حمد ) -

املعاقات بصريا في املرحلة املتوسطة بمعهد النور بالرياض: الشارقة، امللتقى الثامن للجمعية الخليجية لإلعاقة 

 مارس. 9-7 " اإلعاقة والخدمات ذات العالقة "،

وأثره على تحصيل  2(. تصميم فصل افتراض ي قائم على تطبيقات الويب 2014الغول، ريهام وخليل، حنان ) -

 واتجاههم نحوه، الكويت: 
ً
املؤتمر الدولي الثاني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي التالميذ املعاقين سمعيا

 مايو. 21-19،تخدم املعاقين وذوي صعوبات التعلم

املنيا: دار الهدي  (،Authorware 5نظم تأليف الوسائط املتعددة باستخدام )(. 2001مين، زينب؛ عزمي، نبيل )أ -

 للنشر.

(. منصات املحتوي الرقمي للطالب الصم في برامج التعلم االلكتروني: 2015حامد، محمد؛ حجازي، طارق ) -
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 " لترجمة النصوص من العربية إلى لغة اإلشارةArabGlossتقديم النظام الوسيط "
 سمير سمرين، محمد الجمنينادية العويتي، 

ص
ّ
 :امللخ

مليون شخص أصّم، وميثل الّصُم العرُب ما يقارب  70حسب الفيدرالية العاملية للّصّم فإّن العدد اإلمجايل للّصّم يف العامل يقّدر ب  
العلمية والتكنولوجية  اد احللولمليونا منهم. وتعترب هذه النسبة مرتفعة جدًّا. لذلك، من الضروري االهتمام أكثر هبؤالء األفراد وإجي 17

يف خمرب البحث يف تكنولوجيات  (webSign)[1] ساين"  الناجعة لتسهيل دجمهم يف اجملتمع. يف هذا اإلطار قام فريق البحث "واب
إلشارة باستعمال ااملعلومات واالتصال واهلندسة الكهربائية جبامعة تونس بربجمة تطبيقة على الواب اليت هتدف إىل ترمجة اجلملة إىل لغة 

" جزًءا من هذا ArabSTS( وهي عبارة عن حتريك شخصية افرتاضية  لتجسيد إشارة معينة.  ويعترب"Avatar"األفتار" ) تقنية
املشروع الذي تضافرت فيه العديد من اجملهودات على امتداد سنوات عدة. وهو عبارة عن نظام لرتمجة مجل اللغة العربية إىل لغة اإلشارة 

" والذي ميثل موضوع هذا املقال. هذا النظام حيتوي على ArabGlossبية وذلك باالعتماد على نظام وسيط يسمى ب " العر 
العديد من القواعد الالزمة إلعادة هيكلة اجلملة العربية حىت تكون جاهزة للرتمجة وذلك بإضافة العديد من املعلومات الالزمة نذكر 

 لمات، وضعية اليد، تكرار الرمز، حتديد الزمن، هجاء الكلمة، إخل.منها على سبيل املثال: ترتيب الك
 .ArabGloss , WebSignلغة اإلشارة العربية، ترمجة، اللغة العربية، الكلمات املفاتيح:
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ArabGloss for the translation from Arabic text to 
Arabic Sign Language 

Nadia Aouiti, Sameer Semreen, Mohamed Jemni 

Abstract -  
According to the World Federation of the Deaf, the total number of the deaf in the 
world is about 70 million. 17 million of this community is in Arab world. This ratio 
is considered very high. Therefore it is necessary to pay more attention to this special 
category and find the scientific and technological solutions to facilitate the integration 
into society. In this context, the research team WebSign [1] in LaTICE laboratory 
(Research Laboratory in Technologies of Information and Communication 
&Electrical Engineering) of the University of Tunis focused on the developing of a 
web application aiming to translate sentence from written text to sign langue using 
the technology of avatars.  " ArabSTS" as a  part of this project,  aims to translate the 
Arabic sentence to the Arab Sign Language. This system is based on the “ArabGloss” 
annotation system which presents the subject of this article. This system defines many 
useful rules required for the transcription of the Arabic sentence. It contains different 
information that will be used in the translation phase.  We mention, for example: the 
order of the words, the status of the hand, the repetition of the sign, the time, the 
spelling of the word, etc. 
Keywords –WebSign, Translation, Arab Gloss, Arab Sign Language. 

 المقدمة: .1
، ةاللغة هي الوسيلة الرئيسية للتواصل بني الناس يف خمتلف أحناء العامل، حيث إن اللغات ختتلف من بلد إىل آخر، فنجد العربية، األملاني

ألشخاص الّصّم. فلغة االفرنسية، إخل. ومثلما تتعدد اللغات احلية بالنسبة إىل األشخاص السامعني، فإهّنا تتعّدد أيضا بالنسبة إىل 
اإلشارة هي لغة حياتية بالنسبة إليهم. وختتلف من بلد إىل آخر، فنجد لغة اإلشارة الفرنسية، لغة اإلشارة اإلجنليزية، لغة اإلشارة 

سية، السعودية، نالصينية، إخل. وحىت على مستوى البلدان العربية فإن لغة اإلشارة ختتلف من بلد إىل آخر فنجد لغة اإلشارة املصرية، التو 
، فإّن كالّ منها ختتص بلهجة معينة. فعلى سبيل املثال إذا أراد شخص أصمُّ [2]إخل. ورغم أن هذه الدول تتحدث مجيعها اللغة العربية

ميينٌّ التواصل مع شخص أصّم تونسّي باستعمال لغة اإلشارة فإنه يصعب ذلك الختالف معاين اإلشارات من بلد إىل آخر الناتج عن 
 اختالف اللهجات والثقافة.
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ويف هذا السيا  سعى العديد من الباحثني واخلرباء سواء يف اللغة العربية أو يف لغة اإلشارة من خمتلف الدول العربية إىل توحيد لغة 
د كبري من الذي حيتوي على عد [3][4]اإلشارة وجعلها لغة إشارة عربية موحمدة. وقد مت إعداد القاموس اإلشاري العريب املوحد 

ن يالكلمات العربية واإلشارة املرادفة هلا مبوبة حسب اجملال؛ إضافة إىل صياغة مجلة من القواعد واألسس إىل لغة اإلشارة العربية للخبري 
ة يف هذا لمسري مسرين وحممد البنعلي اللذين قاما بإعداد كتاب "قواعد لغة اإلشارة القطرية العربية املوحدة". وبالرغم من اجلهود املبذو 

ذلك باجملال فإهّنا تبقى إىل حّد اآلن قليلة جدا وغري كافية، وخاصة مع النمقص البارز يف القواعد املعتمدة يف تركيب اجلملة اإلشارية. و 
فتقار لغة اإلشارة افإّن عملية الرتمجة اإللكرتونية من اللغة العربية إىل لغة اإلشارة تعدُّ صعبة جدًّا، لصعوبة اللغة يف حّد ذاهتا من جهة و 

السبب، كان من الضروري إجياد نظام وسيط وهو ما أطلقنا عليه اسم  العربية إىل القواعد الالزمة للتأشري من جهة أخرى. هلذا
"ArabGloss " الذي متت صياغته وبرجمته يف خمرب البحوث "LaTICE" كجزء من مشروع "WebSign وذلك حملاولة ."

 و عبارة عن إعادة كتابة النص باستعمال الرموز أو الكلمات وذلك اعتمادا على جمموعة من القواعد. احلد من هذه املشاكل، فه
طرحا ألهّم الصعوبات اليت واجهتنا خالل فرتة إعدادنا هلذا  ؟؟؟القسم الثاينوهي كاآليت: يتضمن  أقسام 6ُقّسم هذا املقال إىل 

هجنا، هو عض املشاريع املنجزة يف هذا اجملال مع حتليل مميزاهتا وحدودها. فكرتنا ومناملشروع؛ أما القسم الثالث فيحتوي على تقدمي لب
موضوع القسم الرابع من هذا املقال، حيث يتم تقدمي أهم العناصر املكونة هلذا العمل. يهدف القسم اخلامس إىل تقدمي شرح للنظام 

السادس واألخري من هذا املقال فهو عبارة عن آليات تنفيذية  "، تعريفه، أسسه وطريقة تنفيذه. أما اجلزءArabGlossالوسيط "
 للخطوات املستقبلية املزمع العمل عليها للزيادة من جناعة هذا الربنامج. مقرتحة

 

 الصعوبات التي واجهتنا خالل إنجاز المشروع: .2
 الصعوبات المرتبطة باللغة العربية: .2.1

حرفا، لكّن بعض احلروف يتغرّي رمسها حسب مكاهنا يف الكلمة  28ل، فهي تتكون من تعترب اللغة العربية من اللغات الصعبة يف التحلي
) بداية، وسط أو هناية(. كما يعترب التنقيط كذلك من أهّم خصوصيات اللغة العربية، فهو يغري متاما طريقة نطقنا للحروف، ويتحّدد 

املثال ) ت، ث، ب، ن(. ومن جهة أخرى، فإن التشكيل يف  معىن الكلمة اعتمادا على وجود التنقيط من عدمه. ونذكر على سبيل
حتديد  على قواعد حنوية حبتة يُعّد من األشياء الرئيسية اليت متّيز اللغة العربية واليت ختلق كذلك نوعا من اخللط يفالقائم اللغة العربية 

الكلمة ومعناها يف حال غياب التشكيل. إذ يساعد التشكيل يف اللغة العربية على الّنطق الصحيح للكلمة وبذلك إعطاء املعىن  يفةوظ
 . [4]الصحيح

إّن العديد من البحوث العلمية ُأجنزت يف جمال حتليل الّنّص العريب، ولكنها كانت تشكو دائما من غياب التشكيل يف معظم الوثائق 
بالعربية مما جيعلها صعبة التحليل، خاصة من ناحية حتديد وظائف الكلمات املكونة للجملة. مثال: "َكَتَب" و"ُكُتُب"، مها  املكتوبة 

يل. فكلمة "َكَتَب" إذا اعتمدنا التشك كلمتان هلما نفس الشكل )احلروف وترتيبها يف الكلمة( ولكنهما خمتلفتان يف املعىن والداللة
ُب" فهي اسم. ليس غياب التشكيل هو املشكل الوحيد يف حتليل اللغة العربية، فهناك عدم التفريق يف الشكل هي فعل أما كلمة "ُكتُ 
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بني بعض أمساء العلم واألفعال خيلق بعض اخللط. فعلى سبيل املثال: اسم "أمحد" يكتب وينطق بنفس الطريقة هو وفعل "أمحد"، ومها  
 فة اللغوية. كلمتان خمتلفتان متاما يف املعىن والوظي

 

 . مثال ألهمية التشكيل في تحديد وظيفة الكلمات1رسم عدد

ف ل اللغوي يف التعرّ لّ الت جناح احملمن أصعب البحوث يف اللغة العربية، إذ تتفاوت معدّ  عدّ التحليل اآليل للغة العربية يُ  خالصة، إنّ 
عتماد احمللل ا اللغوية املتوفرة قصد البحث عن أنسبها إلمتام عملنا، متم الت قة للمحلِّ على الكلمات املكونة للجملة. بعد دراسة معمم 

 اللغويني "مدى" و"أمرية" مع حماولة تطوير وحتسني كل منهما. ف"مدى" ، الذي هو عبارة عن مجع بني احملللني  [5]اللغوي "مدمرية" 
در ممكن دف األساسي من احمللل مدى هو، استخراج أكرب قلتباس بني الكلمات يف النص العريب. اهلنظام للتحليل الصريف وإزالة اال

من املعلومات اللغوية لكل كلمة من هذا النص، وبالتايل التقليل أو القضاء على أي غموض حييط هبا. أما عن "أمرية"، فهو نظام 
ة فيها. هلذا، قمنا الكلمة األكثر أمهي التعرف على الكلمات املكونة للجملة مع إمكانية حتديدو تقسيم اجلملة و تقسيم الكالم و للرتميز 

 .   تقليص حجم الصعوبات املتأتية من اللغة العربية سعًيا إىلباستعمال هذا احمللل اللغوي 

 الصعوبات المرتبطة بلغة اإلشارة العربية: .2.2
وقة فإّن لغة اإلشارة ة مرئية وغري منطلغة اإلشارة هي اللغة األوىل للّصّم وهي البوابة الوحيدة للتواصل مع اآلخر. وباعتبارها لغة حركي

العربية تعاين من نقص يف القواعد. فاألصمُّ يعرب عادة عما جيول يف خاطره دون التقيد بأّي قاعدة حمّددة. حسب فهمه للموضوع 
اجملهودات والبحوث  ناملراد احلديث عنه وفق الصور الدماغية بذهنه، وهو ما يعيق اندماج الّصّم يف اجملتمع، لذلك تضافرت العديد م

العلمية للحّد من هذه املشكلة. من ضمن األعمال اليت أجنزت يف هذا اجملال نذكر القاموس اإلشاري العريب املوحد يف نسخته األوىل 
ء يف لغة اوالثانية الذي حيتوي على جمموعة هامة من اإلشارات العربية املوحدة. أسهم يف إعداد هذا القاموس ثّلة  من الباحثني واخلرب 

اإلشارة من خمتلف الدول العربية، وذلك لتوحيد لغة اإلشارة العربية يف مجيع البلدان العربية؛ كما متم أيضا إصدار كتاب قواعد لغة 
عترب ي اإلشارة القطرية العربية املوحدة والذي يضّم جمموعة من القواعد لتقنني هذه اللغة وتقليل احلاجز اللغوي بني األصّم وغري األصّم.

 هذا الكتاب املرجع األول يف مشروعنا، حيث مّت اعتماده الستخراج القواعد الالزمة لتطوير برناجمنا.

 تقديم بعض المشاريع المنجزة في مجال الترجمة إلى لغة اإلشارة: .3
غة اإلشارة الفرنسية، أو ربية إىل لتسارع العديد من الباحثني إىل إجناز مشاريع هامة يف جمال الرتمجة من الّنّص املكتوب بغري اللغة الع

[ اللذين قاموا بتطوير برنامج لرتمجة الّنّص املكتوب 6اإلجنليزية وغريمها.. نذكر مثال : " ليواي زهاو " و"كرين كيرب" وثلة من الباحثني ]
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خراج الوظائف جرة املتجانسة الستباللغة اإلجنليزية إىل لغة اإلشارة األمريكية. وقد اعتمد الباحثون يف هذا املشروع على نضام الش
ى النحوية للجملة. حيتوي هذا الربنامج على قاعدة بيانات تضّم الكلمة مع املرادف هلا بلغة اإلشارة اإلجنليزية وقد متّ استعمال ما يسمّ 

ا ُيسّمى ب " مية أو م" ، كنظام وسيط للمرور من الّنّص األصلّي إىل املرحلة السابقة لعملية الرتمجة وحتريك الدّ ASLGlossب "
Avatar( ،" فيزيكاست ترانزاليرت" ."Visicast Translator هو أيضا برنامج يهدف إىل ترمجة الّنّص املكتوب باللغة اإلجنليزية )

" يف مرحلة التحليل اللغوي للجملة. أما Link GramerParser( وقد مت استعمال احمللل " BSLإىل لغة اإلشارة الربيطانية ) 
". يعترب هذا النظام عبارة عن إضافة جمموعة Si GMLة الرتميز فقد مت استعمال لغة التأشري احلركي للعالمات وهو ما يسمى "مرحل

 من الرموز على اجلملة لداللة على إشارات معينة. 
[اللذان قاما بتطوير 8فة ]سعود واخلليأما عن املشاريع املنجزة للغة العربية فهي ضئيلة جّدا. إىل غاية كتابة هذا املقال، جند الباحثني امل

" وهو عبارة عن جمموعة من الرموز واألشكال SignWrittingبرنامج لرتمجة نص عريب إىل نظام الرتميز اإلشاري الذي يسمى ب "
برنامج [كذلك عمل على تطوير 12". املهندس]Avatarللتعبري عن إشارة معينة. تستعمل هذه الرموز اإلشارية بعد ذلك لتحريك "

لرتمجة اجلملة العربية إىل لغة اإلشارة العربية ولكن باستعمال تقنية الفيديو. حيتوي هذا املشروع على قاعدة بيانات ضخمة تتكون من 
[الذي استعمل تقنية 10الكلمة باللغة العربية وفيديو حيتوي على اإلشارة املرادفة للكلمة . على خالف برنامج "تواصل" ]

"VCommunicatorGestureBuilder 2 .0 لصناعة احلركة الالزمة يف التعبري عن اإلشارة. قام "النفجان " يف مشروع "
التواصل بصناعة قاعدة بيانات حتتوي على الكلمة مع احلركة اإلشارية الدالة عليها . ويف صورة عدم توفر الكلمة يقوم الربنامج بعملية 

 اهلجاء اإلصبعي .

 فكرتنا ومنهجنا: .4
وعنا إىل ترمجة اجلملة املكتوبة  باللغة العربية إىل لغة اإلشارة العربية. وبعد دراسة العديد من املشاريع املنجزة يف هذا اجملال يهدف مشر 

سواء كانت للغة العربية أم للغات أخرى. الحظنا ضرورة بناء نظام وسيط بني النص العريب واجلملة اإلشارية. يتكون هذا النظام من  
ويقوم بإعادة بناء اجلملة اعتمادا على جمموعة من القواعد اليت قمنا بصياغتها. مت استخراج هذه القواعد استنادا لكتاب كلمات ورموز 

[ 6حدة]و قواعد لغة اإلشارة القطرية العربية املوحدة للخبري"مسري مسرين" الذي  قام يف كتابه بدراسة وحتليل لغة اإلشارة القطرية العربية امل
 عطيات التالية:من خالل امل

 مراقبة الصم يف نقاشهم وحوارهم ورصد تواصلهم. -
 االستعانة بأنشطة الصم املصورة خالل ممارسة األنشطة والفعاليات املختلفة ) الرحالت، االحتفاالت، االجتماعات(. -
 رصد كتاباهتم باللغة العربية وحتليلها. -
ها والدراسة املستفيضة للوقوف على خواص هذه اللغة واستخراج قواعدإخضاع كافة املشاهدات واملالحظات للتحليل العميق  -

 املستخدمة وحتديدها وتثبيتها.
 االستفادة من املمارسة الفعلية هلذه اللغة واملعايشة اليومية ومعرفة أد  تفاصيلها. -
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كلمات للجملة وصوال إىل سلسة من الللوصول إىل هدفنا، تضمن مشروعنا مجلة من املراحل الضرورية ابتداء من التحليل اللغوي 
" الذي ميثل ArabGloss" واحلصول على إشارة مناسبة استنادا إىل " Avatarوالرموز احلاملة إىل املعلومات الالزمة قصد حتريك "

 موضوع القسم التايل.

 "ArabGlossعريف وشرح النظام الوسيط "  .5
ترتيب الكلمات : إعادة الكلمة ، حذف الكلمة إخل. وبذلك فإن عملية الرتمجة ختتلف اجلملة العربية عن اجلملة اإلشارية من ناحية 

 ةمن النص العريب إىل لغة اإلشارة العربية ختضع إىل العديد من القواعد. لكن إىل غاية اآلن فإننا نعاين نقصا حاداً يف القواعد اللغوي
 اليت تقنن عملية التأشري إىل لغة اإلشارة العربية.

مشروعنا وعملنا جاهدين على صياغة نظام حيتوي على أكرب عدد من القواعد الضرورية يف عملية الرتمجة إىل لغة اإلشارة حرصنا يف 
" حيث مت اإلعتماد ASL Glossالقطرية العربية املوحدة من ناحية وقياسا على النظام الوسيط للرتمجة إىل لغة اإلشارة األمريكية "

 Liddel"[5.]يف هذا النظام على اتفاقية "
 " جمموعة من القواعد اللغوية منها والشكلية أو املرفولوجية وهي كاآليت: ArabGlossيضم "
" قمنا بإضافة : Gloss" هو عبارة عن كلمة و كل كلمة تشري إىل إشارة معينة. للتعبري عن هذه القواعد يف صيغة "Glossكل " 

ذف كلمات، إعادة ترتيب الكلمات املكونة للجملة، إخل. ملزيد شرح هذا جمموعة من الرموز، كلمات جديدة، إعادة الكلمة، ح
 النظام قمنا بتفصيل كل قاعدة على النحو التايل:

 إضافة الرموز للكلمات: .5.1
 عملية الرتمجة من اجلملة العربية إىل لغة اإلشارة ال تكون كلمة بكلمة، فليست كل كلمة تقابلها بالضرورة إشارة واحدة، أو كل إشارة

 تتقابلها كلمة واحدة يف اللغة العربية، على اعتبار بأنه ال يوجد تطابق تام بني اللغتني. لذلك قمنا بإضافة عدد من الرموز على الكلما
ا لهبإلضفاء الدالالت الالزمة يف عملية الرتمجة. وملزيد من الشرح هلذه النقطة قمنا بإعداد اجلدول التايل الذي حيتوي على الرموز مبا يقا

 من معان مرفقة مبثال عن كل منها

 المثال الداللة الرمز

 جزيال-شكرا " بين كلمتين ترمز إلى إشارة واحدة-عالمة " -

 المدرسية ^الحقيبة  " نعني بها رنه تم الجمع بين إشارتين^عالمة " ^

" تفيد بأنه يجب استعمال الهجاء #عالمة " #

 اإلصبعي لتأشير االسم

 محمد#
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" بين الحروف للهجاء -العالمة  "تضاف  

 اإلصبعي

 ة-ل-و-ا-ط

"تعبر عن شدة الحركة عند !إضافة العالمة  " !

تعني شديد جدا مع الشدة  !شديد !التأشير فعبارة 

 في الحركة خاصة في تعابير الوجه.

 !شديد !

 " ArabGloss. ملخص لرموز المستعملة في " 1جدول

 إعادة الحركة: .5.2
ة يالعالمة "+" نعين هبا إعادة اإلشارة فلغة اإلشارة تعتمد على مبدأ تكرار احلركة يف حالة اجلمع. ففي حالة املثىن تعاد احلالة اإلشار 

 مرتني . أما يف حالة اجلمع فهناك صنفان : العاقل أو الغري العاقل . 
 لغري العاقل فتضاف للكلمة إشارة كثري. يف حالة اجلمع للعاقل: تكرر الكلمة ثالث مرات. أما يف حالة اجلمع

 " بإضافة العالمة "+ "Arab Glossاملثال التايل يشرح كيفية الداللة على اجلمع يف "
 

 

 " ArabGloss. مثال للداللة على الجمع في " 2رسم عدد

 
 
 

 الضمائر:  .5.3
مائر حسب واملخاطب(. كل قسم من هذه األقسام ختتلف فيه الضتنقسم الضمائر يف اللغة العربية إىل ثالثة أقسام ) الغائب، املتكلم 

 أو أكثر( و )مؤنث أو مذكر(. 2، 1العدد أو اجلنس )
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ويف لغة اإلشارة كذلك يوجد الضمائر، ولكن استعماهلم كأسلوب تواصلي خيتلف عن اللغة العربية. يستخدم األصم األبعاد الثالثية 
ه ام احليز املكاين. فاألصم يقوم بتحديد األشخاص واألمكنة مث يتم اإلشارة هلم عندما يعرتضلتوضيح الصورة للمتلقي من خالل استخد

[. اعتمادا على هذه القواعد قمنا بإعداد اجلدول 4ضمري يعود على أحدهم. فالضمري الغائب يكون حاضرا يف املكان الذي حيدده]
 ." Arab Glossالتايل الذي يشرح كيفية اإلشارة للضمائر يف "

 
 الضمائر المنفصلة للجمع الضمائر المنفصلة للفرد 

 الغائب

 1-غ-ض
 هو/هي

 1-غ-ملك
 ..ه/..ها

 

 همغ -ض
 همامث-غ-ض
 هنم–غ -ض

 غ-ملك
 ..هم/..هما/..هن

 

 المخاطب

 1-مخ-ض
 أنت/أنت

 1-مخ -ملك 
 ..ك/..ك

 

 أنتممخ -ض
 أنتما مث-مخ-ض
 أنتنم -مخ-ض

 مخ-ملك
 ..كما/..كم/..كن

 

 المتكلم

 1-مت-ض
 أنا

 1-مت-ملك
 ..ي

 مت-ض
 نحن
 مت-ملك

 ..نا
 

 " ArabGloss.  الضمائر في " 2جدول
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 يقدم املثال يف الصورة التالية استخدام الضمائر يف نظامنا الوسيط انطالقا من النص العريب:

 

 "ArabGloss. مثال الستعمال الضمائر في "3رسم عدد 

 أنواع الجمل  .5.4
نكارية، تتعدد اقسام وأنواع اجلمل فنجد اجلملة االمسية والفعلية ومجل تعبريية مثال: االستفهامية، املنفية، اإلاللغة العربية ثرية جدا لذلك 

 الشرطية، االعرتاضية، إخل. لكن لغة اإلشارة تفتقر إىل هذا الثراء اللغوي، لذلك قمنا بتقسيم اجلمل إىل:
طر اإلشارة إىل هذا النوع من اجلمل يف نظامنا الوسيط بوضع ساجلملة االستفهامية: هي اليت تكون يف صيغة سؤال، يتم  -

 نعم/ ال". -م ز س" أو " س -فو  اجلملة مع إضافة احلروف: " س

هذه احلروف ترمز إىل أن اجلملة هي مجلة استفهامية يقع االستفهام فيها إما عن املكان، الزمان أو السبب، أو هي سؤال تكون 
 قمنا بتقسيم اجلملة االستفهامية إىل الصنفني السابق ذكرمها وذلك لتقاسم كل نوع منهما لنفس تعابري الوجه.اإلجابة عنه بنعم أو ال. 

 

 . ردوات الجملة االستفهامية وتعابير الوجه الدالة عليها4رسم عدد

 اجلملة الشرطية : يشار هذا النوع من اجلمل بوضع سطر فو  اجلملة مع إضافة الرمز" شرط".   -
 يف صيغتها السلبية: هذا النوع من اجلمل يكون مرفوقا بتعابري وجه معينة تعرب عن عدم الرضاء اجلملة -

 " –أو الرفض. تتم اإلشارة إىل هذا النوع بوضع سطر فو  اجلملة مع الرمز " 
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 . مثال لجملة في صيغة سلبية5رسم عدد

ز ة. تكون اإلشارة له بوضع سطر فو  اجلملة مع إضافة الرمالسؤال اإلنكاري: هو السؤال الذي ال ينتظر فيه املتكلم إجاب -
 إنك " -" س 
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 إضافة الحركة  .5.5

يف بعض األحيان يقوم املؤشــــــــر بإضــــــــافة حركة للجملة غري تابعة إلشــــــــارة حمددة لكنها تعكس حالة معينة.  نذكر على ســــــــبيل املثال 
 )طأطأ رأسه، هز رأسه(.

 في الترجمة االلية:  Arab Glossستعمال ا .6

"، انطلقنا يف عملية الربجمة، اليت تقوم على حتويل النص ArabGlossبعد عملية صـــــــــــــياغة ووضـــــــــــــع القواعد الالزمة للنظام " 
إىل جمموعة من الرموز والكلمات على النحو املذكور يف القســم الســابق وذلك للحصــول على ملف  العريب من صــياغته األصــلية

يبها، نوع اجلملة، الوظيفة اللغوية للكلمات، وجوب اهلجاء اإلصــــــــــبعي من عدمه، عدد حيتوي على: الكلمات املراد ترمجتها، ترت
 املرات اليت تعاد فيها احلركة، موقع احلركة يف احليز املكاين، تعابري الوجه، إخل. 

ى احمللل اللغوي لنأخذ على ســـــبيل املثال اجلملة: "ماذا تفعل؟"، ختضـــــع هذه اجلملة أوال إىل عملية التحليل اللغوي باالعتماد ع
"، للحصـــــــول ArabGlossاملذكور أعاله "مدمرية"، مث نقوم بإعادة صــــــــياغة اجلملة معتمدين يف ذلك على النظام الوســــــــيط "

 , الرســـــــــــــــم التايل يقدم امللف (Avatar)حيتوي على التعليمات الالزمة لعملية الرتمجة و حتريك األفتار  XML على ملف
XML ل؟".اخلاص باجلملة " ماذا تفع 

 

  الخاص بها   XMLعلى الجملة "ماذا تفعل؟" و الملف  ArabGloss. مثال لتطبيق 6رسم عدد
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 الخاتمة .7
تعترب اللغة أهم عنصــــــر للتواصــــــل يف اجملتمع، كما أهنا متثل جســــــرا لنقل املعرفة والعلوم. كذلك لغة اإلشــــــارة، شــــــأهنا شــــــأن باقي 

 فاقدي السمع فيما بينهم من جهة ومع باقي اجملتمع من جهة أخرى. هلذا كاناللغات احلية، هي الوسيلة الوحيدة للتواصل بني 
من الضـــــــــــــــروري مع تقـــدم العلوم والتكنولوجيـــا، االهتمـــام أكثر هبـــذه الفئـــة وإجيـــاد احللول الالزمـــة. ســـــــــــــــعينـــا يف خمرب البحـــث 

"LaTICEرموز والكلمات  طة، جتمع بني ال" لصــــــــياغة نظام يعمل على حتويل اجلملة املكتوبة باللغة العربية إىل صــــــــيغة وســــــــي
" )تعريفه، خصـــــــــوصـــــــــياته ودوره يف عملية ArabGlossكمرحلة ســـــــــابقة لعملية الرتمجة. تضـــــــــمن هذا املقال شـــــــــرح للنظام "

كما قمنا كذلك بالتعرض ألبرز الصـــــــعوبات اليت واجهتنا خالل إجنازنا للمشـــــــروع، مع تقدمي أبرز املشـــــــاريع املنجزة يف  .الرتمجة(
 .هذا اجملال
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 ".. ثورة تعليمية قادمة"Adaptive Learning"التعل م الت كيُّفى "
 تامتتتتتتتتر المتتتغتتتتاورى المتتتتتتتتالح

 تكنولوجيا التعليم
 جمهورية مصر العربية  –كلتتتتية التربتتيتتتتة  

 

 امللخص
وى وتكنولوجيات تغزونا بشكل يومي، نشعر يف املستوى التعليمي، باملعاناة اليت جيدها املعلم أثناء تدريسه احملتمع تطورات ترتاكم،  

التعليمي، وما جيده من صعاب ومعوقات ناجتة عن وجود العديد من الفرو  الفردية بني املتعلمني داخل الفصل الواحد، مما يوحي 
قتَـرَح يُقدمم لط

ُ
ينهم، الب واحد فقط، ولذلك عظيم األثر يف نتائج التحصيل لدى الطالب، إذ سوف جند تفاوتا كثريا بوكأّن احملتوى امل

ألّن الطر  التقليدية تقف عاجزة أمام حلِّ تلك املشكالت الناجتة عن الفرو  الفردية. وهنا أتت تكنولوجيا التعليم بالعديد من 
 دقيق، ولعل دمتها بطريقة تراعي الفروقات الفردية بني املتعلمني بشكل إلكرتوينالتقنيات اليت ُتسهم ىف حّل تلك املشكالت، وقد قّ 

" Adaptive Learningمن أهم تلك األساليب التكنولوجية: التعلم السريع، التعلم املعكوس، التعلم احملوسب، والتعلم التكيفي "
ة عرضة وفقاً ثة واليت تقوم على جعل احملتوى يغري من طريقالذي حنن بصدده يف هذا البحث، فهو نوع من أساليب التعلم األكثر حدا

ألسلوب ومنط املتعلم يف التعلم بناء على معلومات يستنتجها النظام من خالل ممارسة املتعلم عليه، فُيقدم له احملتوى بالطريقة اليت 
 تالئم منط تعلمه.

حملتوى لطريقة اليت يتالءم معها ويكتسب ويستوعب من خالهلا افنجد أن كل متعلِّم يف النهاية حيصل على احملتوى ولكن با      
التعليمي، وبالتايل من الطبيعي أن حيدث تغيريات كثرية يف نتائج التحصيل لألفضل، ألن كل متعلِّم حصل على احملتوى وفقا للمقاس 

ن ضمن العديد من مه التعلم الّتكّيفي مالذي يتناسب معه، فحدثت عملية تكيُّف للمحتوى وطريقة عرضه مع املتعلم، فهذا ما يقد
 امليزات، واليت جتعله جديرا بأن يكون تعليم املستقبل.

فاهلدف من البحث يف جمال التعلم التكيفي هو فتح أفاقًا جديدة لتطوير النظم التعليمية وفقًا لتفاوت قدرات املتعلمني مما        
اآلن يف  ف أشكاهلم التعلمية وهذا ما حققته العديد من التجارب اليت أُجريت حىتيسهم يف توصيل املعرفة إىل املتعلمني على اختال

 العديد من الدراسات البحثية، وسوف نتطر  له باملزيد من املعلومات من خالل هذا البحث.

 الكلمات املفتاحية
 أنظمة التعلم التكيفي. –التعلم  تسريع –تعليم املستقبل  –أساليب التعلم  -تكّيف احملتوى  –التعّلم املؤقلم  –التعّلم الّتكيُّفي      

 مقدمة .1
 .تكنولوجية واتصاليةظل ثورة معرفية وتقنية و  ، يفيّ م التكنولوجيا والرقميات والتقنيات بشكل يومتقدّ ت يّ هذا العصر الرقم يف       

جيا التعليم كمجال بالغرض، ومبا أن تكنولو  ي تففقط ال كتفاء بالتعلم اإللكرتوينالسماوات املفتوحة أصبحت فكرة اال  صرع يفف
، يفكيُّ م التّ يسمى بالتعلّ  ، ظهر ماإنطالقا من هذا اهلدف واملبدامني، و مقدمة أهدافها مراعاة الفرو  الفردية املختلفة بني املتعلِّ  يف وضعت

مع خصائص وأمناط  قمياتلتلك البيئات والرّ ف ة تكيّ ، من خالل خلق عمليّ رهومصاد قميةم الرّ الذى اعَتىن بتطوير بيئات التعلّ 
 وأساليب املتعلمني املختلفة.
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 يّ ك متعلم بصر م وأساليب شخصية يتعلم من خالهلا، ويكتسب املعرفة بشكل سريع، فهناعلّ التّ  ع بطر  فردية يفم يتمتّ متعلِّ  فكلّ      
على بيئات  بدّ  ال ، فكانيّ لخر تأمّ آو  يّ م تسلسلمتعلّ ، هناك يّ نوع يّ خر كيفآو  يكم  ي، هناك متعلم لفظيوثالث حرك يخر مسعآو 

 كة.م على الشبتقدّ  تصميمها وإعدادها للمحتويات اإللكرتونية اليت ءتلك األمناط أثنا يالتعلم وحمتوياهتا أن تراع
 لعدّ تُ  ةتفاعلي عليميةت إلكرتونية برامج إىل وتشري اليوم، أكرب رواجا( Adaptive learning) فيكيّ ذ الت مالتعلّ  فكرة تلقى     

 جيعلها اممّ  تعّلم،ووفق ما يّتفق مع صفاته وأسلوب تعّلمه ومنطه يف ال املستخدم يدخله ما وفق وأخرى حلظة بني واحملتوى لموادّ ل عرضها
ملا ستحدثه من  ،{ثورة} اليوم يمالتعل جمال يف والشركات املستثمرون بالفعل ويعتربها ،املستقبل تعليم يف حقيقة ثورة حتدث بالفعل

 تعديل نوعي يف كافة ربوع العملية التعليمية.
وبكل بساطة، سوف تكون بيئات تعّلم أكثر مرونة، وقادرة على تغيري طريقة عرض احملتوى اليت تقدمه وفقا ملا تستنتجه تلك      

 بالطريقة اليت تالئمه. تعّلمه وتعرضه لهالبيئة من صفات وخصائص لنمط تعّلم املتعلم، وبالتايل ختتار له احملتوى املناسب لنمط 
ومن الطبيعى بعد املرور على مصطلح التعلم التكيُّفي أن نبحث عن ماذا يعين هذا املصطلح، وكيف ستكون طبيعة الثورة العلمية      

 سوف يقّدمها للمنظومات ت اليتاليت سيحدثها يف اجملال التعليمّي كما حتّدث عنها الكثريون، وهل سيقّدم لنا جديدا، وما نوع التيسريا
 التعليمية املختلفة، كلها تساؤالت جيب أن نتعرض هلا ونبحث عنها جّيدا.

 مفهوم التعل م الت كيُّفي "الت عل م المؤقلم" .2
باحلديث عن مفهوم التعلم التكّيفي جيب علينا أن نعي أن املفهوم قابل للّتطور، وبالفعل مع تطّور التقنيات والتكنولوجيا تطور      

 املفهوم يوما بعد اآلخر، ألنّه من املفاهيم املرنة غري اجلامدة على اإلطال ، ولعّل مرونته تأيت من مناسبة احملتوى ألجيال كثرية من
 ات التكنولوجية املختلفة.التقني
 استنادا احملتوى عرض طريقة غريّ تت حيث معلّ التّ  عملية: هو الواسع مبفهومه املؤقلم مالتعلّ  أحيانا عليه يطلق ما أو التكّيفي مفالتعل     

 بدائل ألفضل احيويًّ  رياتغي حُتدث عندما فيةتكيُّ  أنظمة الرقمية مالتعلّ  أنظمة تعتربو . حدة على طالب لكل الفردية ستجاباتاال إىل
 ختباراال ودرجة والعمر اجلنس مثل مسبقا املوجودة املعلومات أساس على وليس مالتعلُّ  خالل مجعها متم  اليت املعلومات على اردًّ  لتعلمل

 بالطريقة التعليم شكل لتغرّي  ليهاع ماملتعلّ  عمل أثناء املكتسبة املعلومات تستخدم اليت هي فيةالتكيّ  علمالتّ  نظمف. مللمتعلّ  التحصيلي
 .املقدمة الفعل وردود اتتلميح وطبيعة املهام، أو شاكلامل وتسلسل وصعوبة، مفهوما، متثل اليت الطريقةأي  املستخدم هبا يفهم اليت
 البشرية املوارد ختصيصو  نظيملت التفاعلي، التعليم كأجهزة  الكمبيوتر أجهزة يستخدم الذي التعليمي األسلوب هو فيالتكيُّ  التعلمف    

 التعلم حتياجاتال فقاو  التعليمية املادة عرض طريقة مع الكمبيوتر أجهزةفتتكيف . متعلم لكل الفريدة حتياجاتلال وفقا وتوزيعها
 الدراسة جماالت خمتلف من ةاملستمدم  اجلوانب التكنولوجيا وتشمل ،واخلربات واملهامّ  األسئلة على إجاباهتم من يتبني كما  الطالب، لدى

 .(Jason, H; Douglas, A 2015 ) الدماغ وعلم النفس، وعلم والتعليم، الكمبيوتر، علوم ذلك يف مبا
وتتضح عالقة التعّلم التكيُّفي باملوارد البشرية من خالل توزيعه للكّم املعريّف على املتعلمني وفقا للقدرات البشرية واملهارات        

 اإلنسانية، وختصيصه لطريقة عرض خاصة بكل فرد وفقاً ملا يتمتع به من موارد وقدرات بشرية وسرعة يف عملية التعلم.



 

- 195 - 

 

 

ّلمني : بأنّه أحد أساليب التعّلم اليت يقدم فيها التعلم وفقا ألمناط وأساليب وخصائص املتعإجرائي ا التكيُّفيعرف التعل م وي       
ا التكّيف للبيئة وذلك مبراعاة الفرو  الفردية، وحيدث هذ املختلفة، كلٌّ وفق طريقة تعلُّمه، سواء أكانت طريقة تقليدية أو إلكرتونية،

 قة عرضه والطالب واملعلم بشكل كمي وكيفي.التعليمية واحملتوى وطري
ل فية حملتوى واحد ولكم تكيُّ طالب بالدراسة من خالل بيئة تعلّ  10م، فإذا قام طريقة تقدمي احملتوى للمتعلّ  فالتكيف حيدث يف      

   خمتلفة لعرضه.طر  10بتقدمي نفس احملتوى ولكن بـطالب منهم منط خمتلف سوف تقوم بيئة التعلم 

 التعل م الت كيُّفي   أهداف .3
 :على القدرة لديه فييّ الّتك مالتعلّ ف

 الدراسي. التسّرب والرسوب معدالت ختفيض -
 النتائج. حتقيق يف غريه من النظم عن فاعلية أكثر -
 أسرع. نتائج حتقيق على الطالب مساعدة يف كفاءة  أكثر -
)هيام حايك،  .الطالب احتياجات وفق املساعدة وتوجيه املباشر واإلشراف املساعدة تقدمي من التدريس هيئة أعضاء حترير -

2015.) 
 التعامل مع أنواع كثرية من الطالب باختالف أمناط تعلمهم وأساليبه. -
 مساعدة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة. -
 يليب احتياجات الطالب املتفوقني واملوهوبني وكذلك ذوي صعوبات التعلم. -
 س ذكية.تقدمي احملتوى التعليمي بطر  تدري -
 أكثر قدرة على التأقلم بشكل سريع مع البيئات التعليمية احمليطة واملختلفة. -
 توفري الكثري من الوقت سواء يف حتديد هوية منط تعلم املتعلم، أو يف عملية استيعاب املتعلم للمحتوى. -

 ما الذى يتكيف في العملية التعليمية؟ .4
ية؟ جرد بداية البحث عن مفهوم التعلم التكيُّفي، ما الذى يتكيف يف العملية التعليميبدر إىل ذهن الكثريين هذا السؤال مب         

لكى حيدث تطبيق ملبادئ التعلم التكيُّفي، حيث البد أن تساعد كل العوامل اخلارجية والداخلية على تكيف العملية التعليمية بالكامل، 
 رين يف غاية األمهية ومها على النحو التايل:ولكن بشكل إلكرتوين يتم الرتكيز يف عملية التكيف على أم

تكيف احملتوى: حيث يتم إجراء تعديالت يف احملتوى كي يناسب املتعلم ذو األسلوب البصري والسمعي واحلركي أو النمط   -8
 التسلسلي أو الشمويل البسيط أو املعقد.

علمني الذين يتعلمون حبيث تتناسب وأمناط املت تكيف طريقة عرض احملتوى: فيتّم تقدمي أكثر من طريقة للمحتوى التكيُّفي -9
 من خالل النظام التكيفي.
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 صر األساسية لنظام التعلم التكيفيالعنا .5
ما بني قابلية  اناً قد حيدث خلط أحيفلكل نظام يف احلياة عناصر أساسية ومقومات يقوم عليها إال أنه ىف نظام التعلم التكيفي       

 فمتشاهبة،  لرغم من أن األهداف دائماً التكيف وبني التفاعل، وعلى ا
ُ
بري يف املمارسة؛ ؤقلم أن ختتلف بشكل كيمكن لنظم التعلم امل

تكيفي لتعلم الاهناك ثالثة عناصر أساسية تتميز هبا نظم  ولذلك سواء كان على مستوى التفاصيل أو نوع التصاميم لواجهة املستخدم.
 وهي:
 .content modelمنوذج احملتوى  -
 .learner modelم املتعلّ ومنوذج  -
رِيِسّي أو اإلوالنّ  -  .instructional modelرشادي موذج الَتد 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

     
 وسوف نتناول تلك العناصر األساسية لنظام التعلم التكيفي واملتمثلة يف النماذج الثالثة بالتفصيل على النحو التايل:        

يشري إىل الطريقة اليت يتم فيها تنظيم موضوع حمدد، أو جمال احملتوى مع خمرجات  :content model نموذج المحتوى (1)
ى الرغم من قا، علقد يتم حتديد مستوى التسلسل األويل للمحتوى مسبو التعلم املفصلة بدقة مع تعريف املهام اليت حتتاج إىل تعلمها. 

على حتديد  دراً النظام جيب أن يكون قافناء على أداء الطالب. في تكمن يف التسلسل الذي ميكن أن يتغري بأن فكرة التعلم التكي
 احملتوى املناسب على أساس ما يعرفه الطالب واملستوى الذي وصل إليه.

ستدالالت اإلحصائية حول يف، العديد من نظم التكيف تضع االمن أجل التك :learner model نموذج المتعلم (2)
قاعدة م منوذج املتعلم بالتقدير الكمي ملستوى قدرة الطالب يف مواضيع خمتلفة، أو التتبع بدقة ليقو و معرفة الطالب بناء على أدائهم. 

املوضوعات الفرعية اليت أتقنها. وقد يضع استنتاجات حول أسلوب التعلم املعريف للطالب، أو أي وقت ى الطالب و املعارف احلالية لد

 

نموذج 

 المحتوى

نموذج 

 المتعلم

النموذج 

 التدريسي
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 تزال مناذج املتعلم يف تطور إلضافة احلالة الوجدانية واالستجابة التحفيزية الو يف اليوم ميكن أن يكون األنسب لدراسة الطالب. 
 للطالب.

حيدد النموذج اإلرشادي كيف ميكن للنظام أن خيتار  :instructional model رشاديرو اإل النموذج الَتْدِريِسي   (3)
ية تقوم فإنه يضع معا املعلومات من منوذج املتعلم واحملتوى كنموذج حلالة مثال ؛حمتوى معني لطالب معني يف وقت حمدد. وبعبارة أخرى

 (.2015 )طار  حجازي وهيام حايك، بتوليد ردود الفعل للتعلم أو النشاط الذي سيكون على األرجح دافعاً لتقدم تعلم الطالب.
وى يف عرضه علم فقط، بل يتم من خالل تكيف احملتفيتضح أن التكيف ال يقتصر على جمرد معرفة خصائص وأمناط تعلم املت     

وتسلسله وفقا ملستوى الطالب لضمان تقدمه يف احملتوى بطريقة سلسلة وسريعة، وبناء عليه فيختار النظام التكيفي للمتعلم احملتوى 
 املناسب يف الوقت املناسب ويعرضه بالطريقة املناسبة.

 التعلم التكيفي نمو مجاالت .6
نمو طور نظام التعلم التكيفي يف العديد من االجتاهات املختلفة واليت قد ال يكون هلا عالقة بالعملية التعليمية فسوف يبالطبع سيت    

إطار التعلم التكيفي يف العديد من اجملاالت اخلدمية والوظيفية املختلفة واليت نرى أنه قد ُيستخدم يف جماالت أخرى غري التعليم  
و وامل االفرتاضية واإلدارة والتخطيط واليت تقوم على مبدإ التكيُّف ونذكر منها: تدريب املوظفني يف الشركات، أكالتدريب واحملاكاة والع

 التعلم مدى احلياة، أو اختبارات التوظيف يف املسابقات وغريها.

 

 يدي واإللكتروني والتكي في الذ كي  ظام التقلمقارنة بين الن   .7
سوف نقارن يف هذا احملور بني النظام التقليدي يف املنظومة التعليمية والنظام اإللكرتوين والنظام التكيفي الذكي، وذلك لكي خنرج      

بالعديد من االستنتاجات اليت تساعدنا على الوقوف على فاعلية كل من هذه األنظمة وأيهم حيقق إنتاجية تعليمية أفضل، وملساعدة 
 :رج من خالهلا بتخرجيات تأملية متكنه من احلكم عليها ونوضحها من خالل اجلدول التايلاجلميع كي خي

 
 النظام التكيفي الذكي النظام اإللكتروني النظام التقليدي وجه المقارنة
 يتسم بالمرونة الذكية يتسم بالمرونة يتسم بالجمود بما يتسم
ُيقدم وكأنه ُمقدم لطالب  لما ُيقدم

 واحد
وكأنه ُمقدم لطالب ُيقدم 

 عدديين
ُيقدم لكل طالب على حده 

 وفقًا لنمط تعلمه
 التلقين والحفظ دور المتعلم

 "دور سلبى"
 اإلبحار والتفاعل
 "دور تفاعلي"

 التفاعل التكيفي
 "دور تشاركي تكيفي"

 دليل للتعلم موجه ومرشد ملقى ملقن  دور المعلم
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 ذكيةرقمية  رقمية تقليدية طبيعية طبيعة البيئة
يهتم بالمحتوى والطالب  يهتم بالمحتوى والطالب يهتم بالمحتوى االهتمامات

 والبيئة وطبيعة التعليم
طرق عرض 

 المحتوى
طريقة عرض تقليدية 
 باإللقاء والمحاضرة

طريقة عرض لكل طالب وفقًا  طرق عرض متعددة
 ألسلوب تعلمه

 
 التكيف

يتكيف مع جميع الطالب 
 وكأنهم طالب واحد فقط

يتكيف مع الطالب الذين 
لديهم مهارات تكنولوجية 

 عالية

يتكيف مع جميع الطالب 
 لتعامله مع أنماطهم المختلفة

 

     
فمن هنا نستطيع أن ندرك حقيقة كل نظام سواء كان تقليدياً أو إلكرتونيًّا أو تكيُّفّي ذكي، ونستطيع احلكم على أيهم أكثر حتقيقاً   

 (.2017مية )تامر املالح، لألهداف الرتبوية والتعلي

 تسريع التعلم والتعلم التكيفي .8
جند أن جناح أي منظومة أو نظام بشري أو إلكرتوين يأيت من توافق عناصره ومكوناته مع بعضها البعض، فتجد أن تروس النظام       

نتاجه بسرعه نظراً لقلة اهلدر يتسم باجلودة، ويتم إتعمل حبركة فردية تتوافق مع احلركة اجلماعية للنظام ككل، وبالتايل جتد املنتج النهائي 
 من حيث الوقت وطبيعة العمل داخل النظام.

م ففي سيا  اجّتاه بيئات التعلم املختلفة حنو التكيف يف التعليم ميكنها أن حتقق أيضا عملية تسريع التعلم أو ما يسمى "بالتعل      
السريع"، فطاملا توافقت كل عناصر املنظومة التعليمية مع بعضها البعض ال بديل وقتها عن حدوث عملية التعلم بشكل سريع ودون 

مام املعلم أو املتعلم، ألن املتعلم بكل بساطة وجد يف بيئة التعلم التكيفية ما يناسبه وما يرغب فيه وبالتايل وجد ما وجود أي عقبات أ
 حيقق ميوله وينمى اجتاهاته، فتحقق التعلم بشكل سريع.

معايري عالية، وجودة مبواصفات و فال يوجد نظام ميكنه أن خيرج منتج يف أسرع وقت إال وكانت طبيعته منظمة للغاية، ومت إعداده       
 مرتفعة جدًّا، فضاًل عن وجود دراسات كافية ووافية قبل تنفيذه لضمان حتقيق وإنتاج منتوجات على مستوى عال.

 فهذا ما حيققه التعلم التكيفي يف عملية التعلم، وذلك كونه يوفر للمتعلم ما يلزمه ويناسب أسلوبه يف التعلم، ومنطه الذي خيتلف      
عن أقرانه، فيحدث لدى املتعلم عملية توافق وتأقلم مع بيئة التعلم، وبالتايل يكون أكثر قدرة على التعلم بشكل سريع وسلس، وجبودة 
عالية، فالتكيف يف التعليم يكون هلدف تسريع عملية التعلم، فكلما كانت بيئة التعلم أكثر تكيُّفا مع الطالب كلما حدث التعلم 

 بصورة أسرع.
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 يتعويق ورفض التعلم التكيف .9
 جمال التكنولوجيا ، ويضع الطالب ىف مركز العملية التعليمية، ولكن كما تعودنا ىفيوتفاعل يجيعل احملتوى ديناميك يالتعلم التكيفف      

ئة مل تصل إىل درجة ، وفتقنياتلتطبيق العديد من ال ةأن يكون هلا أراء مناقضة ورافضبصفة عامة والتكنولوجيا الرتبوية بصفة خاصة 
 قتناع الكاملة بذلك.اال

مزايا ونتائج  عليه من قبل البعض برغم ما حيققه من هتماما أو إمجاعاار فبالفعل مل يلق من هذا األم يّ فكيُّ م التّ ومل يسلم التعلّ      
على  وأتت يّ فكيّ التّ  مالكامل بالتعلّ  قتناعاال ذها هؤالء كمربرات لعدمختّ  اة، وسوف نستعرض بعض األمور اليتإجيابية وجناحات عملي

 :النحو التايل
 قليدية.البيئة الت يف يللغاية وشاقة إذا متت بشكل تقليدأن عملية حتديد منط كل متعلم على حدة عملية معقدة  -
 مرتفعة جداً ولن تستطيع العديد من الدول شراؤها حملدودية دخلها وإمكانياهتا. فيأن برجميات التعلم التكي -
 اسب والصحيح.حتديد أسلوب املتعلم املن أو الربجمية يفبنتائج عكسية نتيجة خطأ التقنية  يالتعلم التكيف يأيتقد  -
 ستخدامها.املعلمني على تقنياته قبل حماولة احلاجة املاسة إىل تدريب ا -
 معقد جداً ولن نصل إىل درجة كاملة من التوافق معه من حيث احملتوى. يأن الدماغ البشر  -
 حتديد منط املتعلم وأسلوب تعلمه الصحيح. الربنامج أو البيئة التكيفية يف يف يثقة املعلم البشر قلة  -
ستكشاف من اال ايفرة وممارسني تربويني على قدر كتوضيحه فإنه حباجة إىل معلمني مه ملا متم  إذا كان وفقا يفأن التعلم التكيُّ  -

 واملهارة.
 يلم وذو امل مع ذوى صعوبات التعالتع يف يكيف سيكون حال التعلم التكيفوهو  سؤال حنن حباجة إىل اإلجابة عليه  -

 .(2017؟ )تامر املالح، حتياجات اخلاصةاال

 بيئات التعلم التكيفية الذكية .10
 هاداخل: بيئات تعلم تقوم بشخصنة العملية التعليمية من خالل إعادة تعديل وتغيري عرض احملتوى بويمكن تعريفها إجرائياً بأنها      

يناسب  يله احملتوى الذ متقدّ  مه، ومن مثّ ختبار املتعلم أواًل ملعرفة منط تعلابيئات تقوم على  يوفقًا ألسلوب ومنط كل متعلم، فه
نه، ملعرفة ميكنها أن تتبع املتعلم وخطوات تعلمه لتكوين أكرب قدر من البيانات ع ة، واليتودةنيات عالية اجلمه من خالل تقأسلوب تعلّ 

 ه.حول أكثر طر  التعلم املناسبة ل املزيد
فبيئات التعلم التكيفية الذكية قادرة على التغيري من نفسها وشكلها وفقًا ملا يقدمه املتعلم هلا من بيانات وما تستنتجه تلك       

 البيئات من معرفة سابقة حول املتعلم وطريقة تعلمه، مما جيعلها قادرة على حتقيق أفضل النتائج.

 بيئات التعلم التكيفية الذكيةات مميز  .11
 تتميز بيئات التعلم التكيفية الذكية بالعديد من اخلصائص وامليزات هي على النحو التايل:   



 

- 200 - 

 

 

 قادرة على حتديد منط وأسلوب تعلم كل متعلم على حده. أهنا بيئات -
 جتعل دور املعلم أكثر ذكاء. -
 ىف احملتوى التكيفي املعروض. تقوم بتتبع خطوات تقدم املتعلم بطريقة ذكية خالل تقدمه -
 تقوم بتطبيق معايري موحدة على مجيع املتعلمني دون أي تدخل بشري. -
 .أهنا بيئات تعلم ذكية على دراية بسلوك املتعلم، فتأخذ بعني االعتبار مستواه املعريف وبالتايل توفر له املادة العلمية املناسبة -
طريقة احلشو يف احملتويات التعليمية من خالل تقدمي ما يناسب كل متعلم وبالأهنا بيئات تعلم ذكية قادرة على القضاء على  -

 اليت تناسبه.

 وب بيئات التعلم التكيفية الذكيةعي .12
 ولكن يعيب تلك البيئات التعليمية ما يلي:      
 أن تكلفة برجميات وتقنيات تلك البيئات الذكية مرتفعة جدًّا. -
الطبع ر ألجل حتديد أمناط التعلم بكل دقة، مما جيعلها حباجة إىل صيانة وتعديل مستمر وبأهنا حباجة إىل تطوير نفسها باستمرا -

 فهو مكلف جداً.
 حتتاج إىل تدريب املعلم واملتعلم بصورة مبدئية. -
 أن اخلطأ يف حتديد منط املتعلم سيرتتب عليه اخلطأ يف كل ما يأيت بعده من حمتويات أو نتائج. -
 لى حتديد بعض أمناط التعلم للمتعلمني.بعضها قد يكون غري قادر ع -

 الوسائط التكيفية .13
من الطبيعي عندما نقوم بإعداد حمتوى إلكرتوين تكيفي فإننا جيب أن نعتمد على الوسائط املتعددة والتفاعلية والفائقة، ولكن       

داد واختيار تلك الغرض، فحىت يف إعاألمر املستحدث بعد الدخول يف عصر التعلم التكيفي أنه مل تعد أي وسائط متعددة تفي ب
 الوسائط جيب أن يكون بطريقة تتناسب مع طر  تعلم املتعلمني.

فهناك وسائط بصرية تتناسب مع املتعلم صاحب األسلوب البصري، وأخرى تتناسب مع املتعلم صاحب األسلوب السمعي،        
ديو ن الوسائط املتعددة واليت تتكون من الصوت والصورة والفيوثالثة تتناسب مع املتعلم صاحب األسلوب احلركي، وهكذا جتد أ

 والرسوم واحلركة تدعم فكرة احملتوى التكيفي.
فالتنوع يف مكونات تلك الوسائط ساعد على إمكانية جعل احملتوى حمتوى تكيفي بطريقة سهلت من عملية إعداده، لذلك       

ط من أمناط أصبح يوجد ما يسمى بالوسائط التكيفية، واليت تتناسب مع كل من وبتطبيق معايري التعلم التكيفي على تلك الوسائط
 التعلم املختلفة، بل واليت تتناسب مع املستويات املعرفية املختلفة.
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ع مفلم يعد يوجد التكيف يف بيئة التعلم فقط، أو يف احملتوى فقط، بل جيب أن يكون ىف وسائط امليديا املختلفة اليت يتم دجمها       
 احملتوى ألجل إعداد وتصميم حمتوى إلكرتوين تكيفي ذكي ميكن أن يتم تقدميه لكل متعلم وفقاً ملا حتدده بيئة التعلم من منط للتعلم.

وميكن عرض تلك الوسائط بطريقتني مها: الطريقة األوىل؛ من خالل دجمها مع احملتوى التكيفي داخل بيئة التعلم وذلك لتدعيم       
عروض مبزيد من التوضيح والتفسري للمتعلم، أما الطريقة الثانية؛ وهي أنه ميكن استخدام تلك الوسائط بطريقة فردية دون احملتوى امل

دجمها مع احملتوى وذلك ألجل نفس اهلدف السابق، لتدعيم احملتوى بأنشطة تعليمية تكيفية من شأهنا أن تُبقى أثر التعلم يف ذهن 
 املتعلم أطول فرتة ممكنه.

 لمقررات التكيفيةا .14
إذا كان باستطاعتنا كمتخصصي تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي وُمعدي املواقف التعليمية أن جنعل احملتوى تكيفياً، فإننا       

 رقادرون على أن خنلق مقررات كاملة تكيفية أيضا، فبداًل من أن يتم إنشاء بيئة تعلم ألجل عرض وحدة أو درس من حمتوى املقرّ 
 الدراسي أو التعليمي فيمكن عرض مقّرر دراسّي كامل بشكل تكّيفّي، وبالطبع سيكون لذلك بالغ األثر يف حتقيق أفضل النتائج.

ن فاملقرر التكيفي الذي يتضمن بداخله حمتوى يُعرض بطريقة تكيفية ميكنه أن حيقق نتائج مبهرة يف العملية التعليمية، وبداًل م       
ية حبثية على إحدى الدروس يتم تعميمها على املقرر كاماًل، بل وتتبىن املدارس واملؤسسات التعليمية أنظمة تعلم تكيفأن تصبح جتربة 

 تدعم وجود فكرة حمتوى ومقرر تكيفي يتناسب مع مجيع أمناط املتعلمني املختلفة.
مع مقررات بلغة اإلشارة للفئات ضعاف الس ولعل فكرة املقرر التكيفي موجودة منذ عصور ليست بالقليلة وذلك من خالل      

والصم والبكم، ومقررات أخرى بلغة برايل للمكفوفني وضعاف البصر، فنجد أن كل مقرر يتكيف مع الفئة املقدم هلا، مما يعىن أنه 
 درات اخلاصة.قيوجد مقررات تكيفية مع أمناط املتعلمني، لذا من الضروري تطبيق تلك األفكار مع األصحاء أيضاً وليس ذوي ال

فلنا أن نتخيل ما الذي ميكن أن حيدث يف العملية التعليمية عندما يتعرض كل متعلم لنفس حمتوى املقرر ولكن بالطريقة اليت       
تناسبه وتالئمة ويتأقلم معها بشكل سريع، بالطبع سيتحول األمر بالنسبة للمتعلم من جمرد التعليم إىل عملية استمتاع وتشويق تدفعه 

 للتعلم بكل مرح ومتعة، مما يكون له بالغ األثر يف حتقيق نتائج إجيابية.

 ي المستقبلثورة التعليم ف .15
فمن الطبيعي وعلى مدار العديد من القرون أن يكون هدفنا هو مراعاة الفرو  الفردية بني املتعلمني، ولعل هذا كان من أهم         

التحديات اليت تواجه تكنولوجيا التعليم يوماً ما، ولكن األن ومع ظهور أسلوب التعلم الذي يتكيف مع منط وأسلوب تعلم كل متعلم 
 نقول بأن تكنولوجيا التعليم استطاعت أن تواجه تلك التحديات حبلول تكنولوجية ومنطقية جيدة.على حده ميكن أن 

 فدائما ما تضع التكنولوجيا املزيد من التحديات أمام النظم التعليمية إلجياد الطر  املختلفة لتوظيفها يف العملية التعليمية، ويعترب      
قدم وجيا التعليم يف كل مكان وزمان، فليس من الطبيعي أن ترتك تكنولوجيا التعليم ركب التذلك ركيزة العمل داخل جمال ومطبخ تكنول

 يتقدم كل يوم دون أن يكون هلا بصمة على كل تلك التقدمات.
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اء مدارسنا شواستطاعت تكنولوجيا التعليم أن تضعنا أمام التعلم التكيفي أو املؤقلم والذى أصبح مبثابة ثورة يف التعليم، تدعوا إلن      
ومقرراتنا على تلك املبادئ اليت ينادى هبا التعلم التكيفي منذ نشأته، فهذا هو املستقبل، وهذا ما نسعى إليه يف قادم التكنولوجيا 

 واألزمنة.
كل متعلم ما ، فأصبح ل"يمقاس تعليمًا يناسب يعطنا""، وأصبحنا يف عهد نهج واحد يناسب الجميعفانتهى زمن وعهد "     

 اسبه من طر  وأمناط وأساليب التعلم املختلفة واليت متيزه عن غريه من الطالب.ين

 في  مصر والتعلم التكيُّ  .16
لعلنا تأخرنا كثريا يف ركب ومصاف الدول املتقدمة يف التعليم، وخاصة يف استخدام التقنيات والتكنولوجيا يف التعليم، ولعل ظهور       

التعلم التكيفي يفتح لنا جماالً جديدا يف مصر نسعى من خالله إىل فهم أبناءنا، وتفهم قدراهتم لكي خنرج أحسن ما هبم، فما ينقصنا 
مل مع قدرات كل طالب على حده بداًل من األسلوب املقدم للطالب الواحد والذى ساهم يف نفور وتسرب الكثريين من هو التعا

التعليم املصري، فيجب أن نرغب الشركات اليت تستثمر يف جمال التعليم على اقتناء برجميات التعلم التكيفي، ونشرها داخل مصر 
عد هناك التعليمية املصرية من خالهلا، فنحتاج إىل دعائم قوية نبىن عليها، فات الكثري ومل ي واملسامهة بشكل كبري يف تطوير املنظومة

 الرفاهية من الوقت.
وعلى الباحثني يف جماالت التعليم املختلفة أن يكثفوا من أحباثهم ودراساهتم اليت تتعلق بالتعلم التكيفي كونه أحد أهم أساليب      

لتعليم، ومن املمكن االعتماد عليه يف نقل التعليم املصري إىل مراتب ودرجات متقدمة )تامر املالح، التطوير اجلوهري يف قطاع ا
2017.) 
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  امللخص

ذه األلعاب على ه دراسات علمية قدرةَ  ةُ ثبتت عدّ أتزايد يف اآلونة األخرية االهتمام باستعمال األلعاب يف التعليم. وذلك بعد أن 
عاب ميكن أن تستخدم أيضا يف هذه االل تعلم فإنّ استعماهلا يف التعليم والإىل باإلضافة ؛ منتباه املتعلمني وتقوية حوافزهم للتعلّ اجذب 

تستعمل بعد ذلك هذه املعلومات بنموذج املتعلم و  املميزات املتعلقة باملتعلم. حتفظم، أي استخراج مجلة من اخلصائص و منذجة املتعلِّ 
ن قبل الباحثني لنمذجة ة متقدم هذه الورقة مسحا للطر  املستعمل يف عدة سياقات، كتكييف بيئة التعلم حسب خصائص املتعلم.

ن يساعد هذا أنيفا هلذه الطر  سعيا لتنظيمها وفهمها بشكل جّيد. من املتوقع ستعمال األلعاب التعليمية. كما تقرتح تصااملتعلم ب
الطر  يف ذه الذين خيططون لدمج هن يعملون يف هذا اجملال العلمي و الباحثني الذيلعاب التعليمية و ري األمطوِّ درسني و البحث امل

 السيا  التعليمي.
 األلعاب التعليمية، منوذج املتعلم، التعلم اإللكرتوين:  الكلمات املفتاحية

Abstract 
Recently, there has been growing interest in the use of games in education. 
Educational games have been found to stimulate learners by increasing their 
motivation and engagement. In addition, educational games could be used for 
creating the learner model. In fact, these games provide ample opportunities for 
learner’s interactions with the computer which can be exploited for creating a reliable 
learner model. This paper presents a survey of the field of learner modeling using 
educational games, describing the main methods and proposing taxonomy to better 
organize them. This synthesis is expected to not only help the researchers and 
developers working in this field but also pedagogues and teachers who plan to 
integrate these approaches in educational context. 
Keywords: Educational Games, Learner Model, E-Learning 
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 تمهيد .1
م باملعلومات األساسية النموذج هذه النظ يعترب منوذج املتعلم عنصرا أساسيا يف أي نظام تعلم إلكرتوين قائم على التكييف؛ إذ ميّد هذا

عّدة  ، فإّن منوذج املتعّلم ميكن أن حيتوي على[1]حول املتعلِّمني بغية تزويدهم مبحتوى تعليمي مكّيف وفقا الحتياجاهتم. فوفقا لبيل
 معلومات خاصة باملتعلم، كاملستوى املعريف واالهتمامات والّنمط املعريف وأساليب التعّلم وغريها.

إّن عملية تكوين منوذج املتعلم، تسمى منذجة املتعلم، تتطلب العديد من املالحظات املستمرة للتفاعل القائم بني املتعلم والكمبيوتر. 
هذه التفاعالت مقّيدة جدًّا عند استعمال نظم التعّلم اإللكرتوين التقليدية. عادة ما تقتصر على النقرات، الوقت الذي قضاه املتعلم 

. إّن هذه املعلومات ال تطلعنا بدقة على كيفية تعامل املتعلم مع احملتوى، هل قام بدراسة احملتوى [2,3]وغريها ة إحدى الصفحاتيف زيار 
 إّن غياب التنوع يف التفاعل بني املتعلم و أنظمة التعلم اإللكرتوين التقليدية تأثر على دقة التفسريات والتحليالت  .[2]هل قام بتحليله

يف هذا السيا  تظهر أمهية ألعاب الكمبيوتر التعليمية اليت تقوم بتحفيز املتعلم بالدرجة   تأثر يف دقة عملية منذجة املتعلم.و بالتايل
األوىل ومن مث توفري كم هائل من التفاعل بني املتعلم والكمبيوتر. هذا الكم اهلائل من التفاعالت ميكن حتليله واستخدامه لتكوين 

 وموثو . منوذج متعلم دقيق
 تقدم هذه الورقة دراسة يف هذا اجملال، واصفة الطر  املعتمدة من قبل الباحثني لنمذجة املتعلم أثناء استعمال األلعاب التعليمية. كما 

 مولكن قبل اخلوض يف هذا اجملال، علينا أوال أن نقدم تعريفا ملفهو  تقرتح هذه الورقة تصنيفا هلذه الطر  بغية تنظيمها بشكل أفضل.
اللعبة واأللعاب الرقمية وسنتطر  إىل األساليب إىل ألعاب الكمبيوتر القائمة على التعلم. كما سنقوم بالتعريف هبذا األسلوب الرتبوي 
احلديث من خالل سرد نظريات التعّلم اليت تدعم استخدام التعّلم القائم على اللعبة، ومن مث سنقوم بالتطر  لألساليب املستعملة 

ألعاب الكمبيوتر التعليمية. وسنعتمد يف حبثنا هذا على املنهج الوصفي و املنهج التفسريي و املنهج  تعلم باستعماللنمذجة امل
 االستنتاجي آملني أن يكون حبثنا هذا حبثا ثريًّا للمهتمني هبذا اجملال و خاصة العاملني يف اجملال الرتبوي.

 ألعاب الكمبيوتر التعليمي ة .2
هتمام. ونذكر ا بألعاب الكمبيوتر اليت تدعم التعلم والتعليم. حيث سامهت عدة عوامل بشكل مباشر يف هذا االهتمام مؤخر زداد االا

شمل نتقال من أساليب التعلم التقليدية إىل تلك األساليب احلديثة القائمة على التكنولوجيا واليت تمن ضمن هذه العوامل الرغبة يف اال
ثانيا، توفر أدوات وتقنيات سهلة لربجمة ألعاب قائمة على التعلم وجعلها  ستعمال البيئة االفرتاضية.اد و الربجميات احلديثة والتعلم عن بع

ثالثا،  يف متناول املتعلمني، حيث أن العديد من األقسام املدرسية حتتوي على حواسيب وأن كل بيت تقريبا ال خيلو من حاسب.
كمبيوتر القائمة على التعلم العديد من املزايا على املتعلمني. على وجه اخلصوص، أظهرت الكثري من األعمال العلمية أن أللعاب ال

ذلك،  نتباه املتعلمني وتقوية حوافزهم للتعلم وبالتايل احلصول على جتربة تعلمية ممتعة وفعالة. إضافة إىلاميكن أللعاب التعلم جذب 
 احلل لعدة مشاكل ستواجه جيل اللعبة بالفضاء املدرسي.فإن العديد من األحباث أقرت أن ألعاب التعلم ستكون مبثابة 

حيث تنبأ الباحثون أن جيل جديد من املتعلمني بصدد الظهور يف املدارس، يسمى جبيل اللعبة. يتكون هذا اجليل أساسا من املتعلمني 
ضي وألعاب الفيديو واالنرتنيت. مي انغمسوا منذ الصغر يف كل ما هو رقمي كالكمبيوتر واهلاتف الذكي  .يف عامل رقمي الذين نشؤا

العديد من هؤالء  نغماس.هذا اجليل السعات الطوال يف يف ممارسة ألعاب الكمبيوتر وقد اعتاد على مستوى عايل من التحفيز و اال
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التعليم التقليدية  طر  ويرون أنّ  .اليوم عرضة للفشل الدراسي. ذلك أن هؤالء الطالب جيدون الفصول الدراسية التقليدية مملة يف نظرهم
التعليمية  ندماج يف هذه املنظومةعملية معقدة جدا بالنسبة هلم وغري حمفزة وتتطلب الكثري من اجلهد لدرجة أهنم ال يريدون اال

ستعمال الذلك فإن  وبناء عليه فهم حباجة إىل طر  تعليمية بديلة ومتطورة قادرة على حتفيزهم وتشجيعهم ومواكبة تطلعاهتم. التقليدية.
ستقطاب األعاب الكمبيوتر القائمة على التعلم تعترب من احللول الفعالة ملواكبة تطلعات هذا اجليل، حيث أن هذه األلعاب قادرة على 

 مل من شأهنا ان تنجح عملية التعلم.انغماسهم يف التعلم. كل هذه العو اهتمام املتعلمني وحتفيزهم و زيادة ا

  لعبة مصطلح .2.1
 املؤلفات يف التعريفات لعبة حيث إن هناك العديد من ملصطلح واحد تعريف إىل التوّصل املمكن غري من إنّه [4] فيتجنشتاين يقول

سنأخذ بعني االعتبار جمموعة خمتارة من تعريفات يف هذا البحث. سنبدأ أّوال مبجموعة تعريفات صادرة عن  لذلك .املتعلقة باأللعاب
القائم على لعبة الكمبيوتر، ومن مث تعريفات من مصممي األلعاب الرقمية، وأخريا سنرى كيف باحثني ال ينتمون إىل جمال التعلم 

 يعّرف باحثي جمال التعلم القائم على لعبة كمبيوتر مصطلح اللعبة.
عبة لعنصرين ليصف األلعاب باهنا نشاط أو رياضة تنطوي على املهارة واملعرفة أو احلّظ.  كما شّدد على ضرورة احتواء ال [5]كالبريز 

يعرف األلعاب على أهّنا نوع من عمليات احملاكاة اليت تعمل كليا أو جزئيا على أساس   [6]كروفورد أساسيني مها املنافسة و التحدي.
يقول أن األلعاب حباجة إىل قواعد و حدود، وردود الفعل،   [7] أوكسالند القيود والعواقب. قرارات الالعبني، واليت هلا أدوار وأهداف و

باقتضاب كوهنا عملية حلّ جملموعة ألغاز، فهي متارين ألدمغتنا،  [8]كوسرت  بينما يعرفها مع مراعاة السيا  واألهداف واملهام والتحديات.
 وأنّ  حّل هذه األلغاز هو الذي جيعل من األلعاب عملية ترفيهية.

دميبسي  يف جمال التعلم القائم على لعبة الكمبيوتر الكثري من القواسم املشرتكة من خالل التعريفات اآلنف ذكرها.لدى الباحثني 
حيددون اللعبة كنشاط يشمل العبني )واحد أو أكثر(، مع أهداف وقيود ومكافآت وعواقب، وهي حمددة بقواعد، وترتكز   [9]وزمالؤه 

ستة عناصر هيكلية لأللعاب. وهي القواعد واألهداف والنتائج وردود الفعل، واملنافسة   [10]نكسيعلى عنصر املنافسة.  بينما يضع برا
تعريفا أوسع حيث يعرف ألعاب التعلم القائم على الكمبيوتر على   [11]دي فريتاس أو التحدي، والتفاعل، والتمثيل أو القصة. يقّدم

 .ديو و الكمبيوتر خللق عملية تعليمية ممتعة وغامرة"النحو التايل: "الربجميات اليت تستخدم خصائص الفي

 اللعبة الرقمية مصطلح .2.2
لعبة الرقمية )أو لعبة فيديو أو لعبة إلكرتونية( هي تعبري عام يشري إىل األلعاب اإللكرتونية اليت تلعب يف الكمبيوتر أو أي جهاز 

 .[13]الهلا الالعب مع الكمبيوترمن خ ميكن تعريفها على أهنا لعبة يتفاعل . وكما[12] تكنولوجي آخر

 ألعاب الكمبيوتر القائمة على التعلم .2.3
ألعاب الكمبيوتر القائمة على التعلم هي ألعاب مصممة صراحة ألغراض تعليمية تراهن على جانب املتعة وتفرتض أن يكون واضحا 

حيث يعترب  رح ومنغمسني يف عملية التعلم.و مطلوبا. يعترب الباحثون ان تعلم الطالب يكون أفضل عندما يكونون يف حالة من امل
فهذه األلعاب تساعد  .املرح عند اللعب من العوامل املهمة املساعدة على تعلم مواضيع معينة وتوسيع املفاهيم وتعزيز تنمية املهارات
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ام األلعاب الرقمية يف عملية كما أكد عّدة باحثني على أن استخد على التخلص من الروتينية اليت تصاحب احملاضرات التقليدية عادة.
 التعلم يقوم بإثارة انتباه ودافعية الطالب إلحراز تقدم يف جمال الستكشاف واستيعاب املعارف اجلديدة. 

 نظريات التعلم التي تدعم استخدام التعلم القائم على اللعبة .2.4
يف التعلم والتعليم  اللعبة وفيه سنناقش املنظور البنائيعلى يقّدم هذا القسم ويدّرس نظريات التعّلم اليت تدعم استخدام التعلم القائم 

 التعلم القائم على حل املشاكل. وأخريا واليت تبعتها مناقشة التعلم التعاوين مث التعلم التجرييب

 التعلم البنائي .2.5
التعليمي السائد. ويف اآلونة وأصبحت النموذج  لتحل حملها املدرسة املعرفية 1950كانت املدرسة السلوكية الفكر السائد حىت أواخر 

نشط وأن  ، أحد املنظرين األوائل هلذا النموذج، اقرتح فكرة أن التعلم جيب أن يكون[14]كوبر  األخرية، سيطر منوذج التعلم البنائي.
 ة.قمعرفة املتعلمني عن موضوع ما تبىن من خالل املشاركة النشيطة يف التعلم ومن خالل البناء على معارف و خربات ساب

يف  .تعرف بيئة التعلم البنائي على النحو التايل: مكان حيث ميكن أن يعمل املتعلمون معا وأن يدعموا بعضهم البعض [15]ويلسون
يقدم عددا من الشروط  [16]هنيباين  جمموعة متنوعة من أدوات ومصادر املعلومات أثناء سعيهم للتعلم. هذا املكان يستعمل املتعلمون

هذه  جيب أن تشجع وفر يف بيئات التعلم البنائية. يقول أنه ينبغي توفري جتربة  متعددة املنظورات ووجهات النظر؛اليت جيب أن تت
أنشطة من واقع احلياة؛ كما شدد على  و يقدم التجربة على الوعي الذايت لعملية التعلم؛ كما اشرتط أن يكون التعلم واقعي ومالئم

 خالل هذه التجربة. إضافة إىل استخدام وسائط متعددة و غنية ة مدعومة بالتعاون والتفاعلضرورة جعل التعلم جتربة االجتماعي
على سبيل املثال، ميكن أللعاب  ألعاب الكمبيوتر تنطوي على مجلة من املبادئ املتعلقة بالبيئات البنائية والتعلم البنائي اآلنف ذكرها.

لق سياقات قل يف العوامل االفرتاضية باستخدام الوسائط الغنية، كما أهنا ميكن أن ختالكمبيوتر إتاحة الفرص للمتعلمني الستكشاف والتن
أيضا منتدى للتحدث وتبادل اخلربات وحّل  حقيقية ملمارسة املهارات اليت ميكن نقلها إىل العامل احلقيقي، وأهنا ميكن أن تقدم

ية يف خدمني فهي تسهل التعاون والتعلم من اآلخرين وهي غاية أساسأما بالنسبة لأللعاب التعاونية واأللعاب متعدد املست املشكالت.
 املنظور البنائي.

 التعلم التعاوني .2.6
يقوم مفهوم التعلم البنائي على فكرة العمل اجلماعي للطالب و ذلك بتبادل األفكار و اآلراء و توضيحها وتطوير مهارات التواصل 

اع، ميكن الطالب من الرتكيز على مواطن القوة لديهم، وتطوير مهارات األساسية و اإلبد و التعلم املتبادل يف ما بينهم فالعمل اجلماعي
 .[17]التحقق من صحة أفكارهم

تقدم األلعاب متعددة املستخدمني منصة للتعاون والقدرة على التعلم مع اآلخرين. و قد أظهرت دراسات أجريت على مستخدمي 
ة نرتنت أمهية هذه األلعاب يف حتفيز  التعّلم التعاوين، وتطوير دوائر املمارسة  وكذلك إمكانيألعاب األدوار متعدد املستخدمني على اال

 .تعلم سلسلة من املهارات من اجملموعة
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 التعلم التجريبي .2.7
يضع املنظور البنائي فكرة أن الطالب يتعلمون بشكل أفضل من خالل استكشاف وجتريب سياقات حقيقية واكتشاف معاين من 

وهنا تربز قدرة ألعاب الكمبيوتر على  ولضمان جتربة تعليمية فعال. أن التفاعل أمر جوهري للنجاح [18]التجارب. فيعترب سيمزهذه 
على توفري جمموعة كاملة من أنواع  توفري التفاعل وردود الفعل اللذان يعتربان أمر حامسا يف التعلم التجرييب. فألجهزة الكمبيوتر القدرة

وصوال إىل استخدام بيئات ذات االرتباطات التشعبية والعوامل االفرتاضية  من العناصر األساسية اليت ميكن النقر عليها التفاعل بداية
 .[18]التفاعلية

 التعلم القائم على حل المشاكل .2.8
طالب تعمل مع وينطوي عادة على جمموعات صغرية من ال يعترب التعلم القائم على حل املشاكل وسيلة من وسائل التعليم والتعلم

 مجيع املوارد متاحة للطالب ولكن املعلومات عن كيفية معاجلة املشكلة ال يتم توفريها مشرف ملعاجلة مشاكل متعددة التخصصات.
بسبب  أي التعلم القائم على حل املشاكل، . وقد قمنا بذكره هنا،[19]وجيري العمل بشكل مكثف على مشكلة واحدة يف كل مرة

ألعاب  للغز أوكألعاب ا  ني هنج القائم على حل املشاكل واألنشطة اليت حتدث يف أنواع معينة من ألعاب الكمبيوترب التشابه الواضح
 املغامرة.

 األساليب المستعملة لنمذجة المتعلم .3
 استعراض االساليب المباشرة .3.1

 .[20,21]يزات املتعلميف هذا القسم سنقوم باستعراض االساليب املباشرة املستعملة من قبل الباحثني الستخراج م

 ستبيانستعمال االا .3.1.1
حيث يقدم  ستبيان مدمج يف اللعبة التعليمية،ستبيان. ويكون هذا االاميكن منذجة املتعلم من خالل تقييم إجابات املتعلم على 

ستبيان على اللمتعلم اثناء اللعب او عند هناية اللعبة. وميكن ان يكون هذا االستبيان خارج اللعبة و ذلك من خالل توجيه املتعلم إىل 
 . [22,23]االنرتنيت و طلب منه اإلجابة على مجلة من االسئلة

 ولوجيةاإلشارات الفيزيلغة اجلسد و  تفسري .3.1.2
يرتكز هذا األسلوب أساسا على جمموعة من األجهزة والربجميات اليت تتعرف على سلوكات املتعلم من خالل اإلمياءات واإلشارات 
الفيزيولوجية عند استعمال االلعاب التعليمية. عادة ما يساهم جمموعة خرباء يف حتليل هذه اإلشارات ومن مث وصف دالالهتا واستنتاج 

 .[24,25]ات املتعلمجمموعة من صف
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 ض االساليب الضمنية لنمذجة المتعلمااستعر  .3.2
 ترمجة تفاعالت املتعلم .3.2.1

 يقوم هذا االسلوب على حتليل جمموعة االفعال وردود االفعال بني املتعلم واللعبة التعليمية اثناء اللعب. ومن مث ترمجة هذه التفاعالت
و لنظم دالالت هذه التفاعالت بني املتعلم واللعبة للخرباء يف هذا اجملال ا واستنتاج معلومات حول املتعلم. تسند ترمجة واستنتاج

 .[26,27]آلية

 تفسري آثار التفاعل .3.2.2
يقوم حمرك اللعبة بتتبع وتسجيل كل التفاعالت بني املتعلم واللعبة ومن مث يقوم بتوليد ملف حيتوي آثار هذه التفاعالت خالل عملية 

ة، الوقت، احملرك بتتبع افعال وردود افعال املتعلم يف بداية اللعبة، عند هناية اللعبة، عند تغيري املرحلالتعلم. على سبيل املثال، يقوم 
النظم اآللية لتحليلها واستخراج  األداء، املهام املنجزة وما إىل ذلك. ويف هناية عملية التعلم، تسلم هذه اآلثار جملموعة من اخلرباء أو

 .[28,29]ول املتعلممجلة من املعلومات املفيدة ح

 حتليل احملادثات .3.2.3
يقوم هذا األسلوب على استخراج مجلة من ميزات املتعلم من خالل حتليل احملادثات اليت يقوم هبا مع الشخصيات االفرتاضية داخل 

اد استخالصها ر اللعبة. تقوم هذه الشخصيات باحلديث مع الالعب وتطرح عليه مجلة من األسئلة اليت تكون عادة متعلقة بامليزة امل
ضمنيا. ومن مث يقوم حمرك اللعبة بتسجيل هذه احملادثات وحتليل أجوبة املتعلم واستخالص مجلة من امليزات وتسجيلها بنموذج 

 .[30,31]املتعلم

 حتليل أخطاء املتعلم .3.2.4
ا تعلمه بشكل خاطئ. تعلمه املتعلم وميقوم هذا االسلوب يف مرحلته االوىل على تسجيل واإلبقاء على مجلة من املعلومات املتعلقة مبا 

إضافة اىل ذلك، يسجل حمرك اللعبة مجلة من املعلومات األخرى كاألخطاء اليت ارتكبها املتعلم اثناء اللعب واملفاهيم اخلاطئة وأنواع 
 .[32,33]اج ميزات املتعلمتنتاألخطاء اليت قام هبا وجناحاته وفشله والوقت الذي استغرقه إلكمال اللعبة. حتلل مجلة هذه املعطيات الس

 متابعة املسار .3.2.5
إّن اهلدف من هذا االسلوب هو متابعة مسار املتعلم اثناء اللعب. حيث يقوم حمرك اللعبة بتسجيل وحفظ النهج الذي سلكه خالل 

تتحكم ميزات املتعلم و  اللعبة ومن مث تفسري واستنتاج مجلة من امليزات املرتبطة بالالعب. حيث إن لكل مسار معىن ومدلول معينني
 .[35 ,34]يف اختيار مساره داخل اللعبة
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 تصنيف اساليب نمذجة المتعلم .4
سنقوم يف هذا القسم بتصنيف االساليب املعتمدة يف منذجة املتعلم خالل استعمال األلعاب التعليمية. يستند هذا التصنيف على 

ر عموما إىل التايل للتنظيم املتبع يف تصنيف األساليب من األكث مراجعة األدبيات اليت عرضت يف األقسام السابقة. ويعرض الشكل
 .[20,21]األكثر حتديدا

 

 : تصنيف نمذجة المتعلم1شكل
نالحظ من خالل مراجعة االدبيات ان عملية منذجة املتعلم ميكن أن حتقق بشكل مباشر او ضمين. يعترب استخدام االستبيان من 

ن هذا االسلوب ميّكن من احلصول على اجابات مباشرة ودقيقة، ولكن من شأنه ايضا اإلضرار بتجربة االساليب املباشرة املتبعة. ذلك أ
 التعلم وذلك من خالل إيقاف املتعلم عن اللعب و طلب منه اإلجابة على استبيان.

مذجة املتعلم أثناء استخدام ضحة لنبالنسبة إىل األسلوب القائم على لغة اجلسد واإلشارات الفيزيولوجية، فيعترب أيضا طريقة مباشرة ووا
االلعاب التعليمية. وميكن أن يوفر هذا األسلوب مجلة من املعلومات االضافية لنمذجة املتعلم بطريقة فعالة. على الرغم من فاعلية هذا 
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بالتقاطها  ه األجهزةاألسلوب، إال أنه يتطلب استخدام أجهزة ومعدات وبرامج ذات تكلفة عالية. كما أّن املالحظات اليت تقوم هذ
 قد تفسر بطر  خمتلفة وبالتايل قد تؤثّر يف دقّة منوذج املتعلم.

كما ميكن أيضا لنمذجة املتعلم أن تكون ضمنية، وذلك من خالل تسجيل تفاعالت املتعلمني مع اللعبة ومن مث تفسريها وترمجتها 
ملتعلقة لتفاعالت ومن مث حتليلها و استنتاج مجلة من امليزات اعند اللعب. كما ميكن أن حتفظ هذه التفاعالت يف ما يسمى بآثار ا

 باملتعلم، واليت بدورها حتفظ يف منوذج املتعلم.
كما يعترب أسلوب حتليل احملادثات من الطر  الضمنية الستخراج مجلة من ميزات املتعلم. ويقوم هذا االسلوب على تسجيل احملادثات 

 او مع زمالئه أثناء اللعب، ومن مث حتليلها واستنتاج مجلة من الصفات املتعلقة به.بني الالعب والشخصيات االفرتاضية 
عالوة على ذلك يعترب أسلوب حتليل اخطاء املتعلم من الطر  الضمنية اليت تزعج املتعلم اثناء اللعب وتقوم هذه الطريقة على تتبع ما 

فظها يل وتفسري هذه املعلومات واستنباط مجلة من امليزات وحتعلمه املتعلم بشكل صحيح وما تعلمه بشكل خاطئ. ومن مث حتل
 بنموذج املتعلم.

وأخريا تعترب متابعة مسار الالعب اثناء اللعب من االساليب الضمنية لنمذجة املتعلم. حيث ترصد اسرتاتيجيات املتعلم واملسارات  
 اليت اتبعها و مي يقوم حمرك اللعبة بتفسري هذه السلوكيات أثناء اللعب واستخراج مجلة من امليزات اخلاصة باملتعلم.

 لنمذجة المتعلم األلعاب التعليمية المستخدمة .5
يقدم هذا القسم وصفا لأللعاب التعليمية اليت مت استخدامها لنمذجة املتعلم. حيث وقع تطوير أليات متعددة داخل هذه االلعاب 
الستخراج مجلة من املعلومات عن املتعلمني. يقدم اجلدول التايل وصفا هلذه االلعاب التعليمية كما يبني االسلوب املعتمد من قبل كل 

 .عبة لنمذجة املتعلمل
 ساليب المعتمدة لذلك: وصف لأللعاب التعليمية المستخدمة لنمذجة المتعلم و األ1جدول 

 نوع األسلوب األسلوب وصف االلعاب التعليمية

[36]Trade Ruler 

 

تم تصميم هذه اللعبة لتعليم عامة الناس اهمية التبادل التجاري بين 

دور التاجر الذي يسعى لربح األموال البلدان. حيث يقوم الالعب بتقمص 

 .من خالل التجارة بين مجموعة من الجزر

 استعمال االستبيان

 

 مباشر

[37]Prime Climb  وهي لعبة تعليمية تهدف إلى مساعدة طالب الصف السادس والسابع

 .على فهم بعض رساسيات مادة الرياضيات

تفسير لغة الجسد 

و اإلشارات 

 الفيزيولوجية

 مباشر
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Learning 

version of 

Pacman 
[38]game 

الشهيرة. وتهدف هذه اللعبة    Pacmanوهي نسخة معدلة من لعبة ال

 .لتحفيز الالعب لإلجابة بشكل صحيح على رسئلة متعلقة بلغات البرمجة

 إستعمال اإلستبيان

 

 مباشر

Talking 
[39]Island 

(. MMORPG)وهي لعبة تقمص االدوار كثيفة الالعبين على االنترنيت 

وتهدف إلى مساعدة طالب المدارس االبتدائية على تعلم مفردات اللغة 

 .االنجليزية وتعزيز مهارات التخاطب

تفسير آثار 

 التفاعل

 

 ضمني

Balance 
[40]game 

وقع تطوير هذه اللعبة لتوجيه الطالب ومساعدتهم على استيعاب بعض 

 .المفاهيم المتعلقة بالفيزياء

ترجمة تفاعالت 

 المتعلم

 ضمني

[41]PlayPhysics  وهي لعبة ادوار، يتقمص فيها المتعلم دور رائد الفضاء الذي يتوجب

عليه إنقاذ محطة الفضاء. وللقيام بذلك، وجب على المتعلم التغلب على 

 .مجموعة من التحديات من خالل تطبيق مبادئ ومفاهيم الفيزياء

 تحليل المحادثات

 

 ضمني

Learning 

 version of

Memory Match 
[42]game 

التي تساعد   Drag & Drop  ترتكز هذه اللعبة على تقنية ال 

الالعبين من خالل هذه اللعبة على تطوير مهاراتهم في مجال برمجة 

 .الحاسب اآللي

تحليل رخطاء 

 المتعلم

 ضمني

[43]80 Days 

 

المناهج وتت بع  وهي لعبة مغامرة وتهدف لتعليم الصغار مادة الجغرافيا

 .األوروبية في هذه المادة

 متابعة المسار

 

 ضمني

 
يبنّي هذا اجلدول األساليب املعتمدة واملربجمة داخل األلعاب التعليمية لنمذجة املتعلم. على وجه التحديد، يبني اجلدول أن جمموعة 

على اسلوب تقييم اجوبة املتعلم   Trade Rulerمن االلعاب التعليمية قد اعتمدت على االساليب املباشرة. فارتكزت لعبة ال 
 .قد ارتكزت على تفسري لغة اجلسد لنمذجة املتعلم Prime Climbال  الستخراج مجلة من املعلومات املتعلقة به. يف حني أّن لعبة
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على  Balance game كما يبني اجلدول أّن جمموعة أخرى من االلعاب قد استعملت األساليب الضمنية. فاعتمدت لعبة ال 
على تفسري آثار التفاعل. كما ارتكزت لعبة ال  Talking Islandترمجة تفاعالت املتعلم واعتمدت لعبة ال 

PlayPhysics  على أسلوب حتليل احملادثات يف حني ان لعبة الLearning version of Memory Match 
game 80  قامت على أسلوب حتليل أخطاء املتعلم. و أخريا نذكر لعبة ال Days  اليت ارتكزت على اسلوب متابعة املسار

 .لنمذجة املتعلم

 خاتمة .6
م تنطوي ألعاب الكمبيوتر التعليمّية على العديد من املزايا. فهي تستثري انتباه املتعلمني ودافعيتهم وتساهم يف تقوية حوافزهم للتعل

كون ممتعة للمتعلمني، تثري مرحهم، وتزيل امللل الذي يصاحب هذه التجربة عادة ما ت وبالتايل احلصول على جتربة تعلمية ممتعة وفعالة.
عالوة على ذلك، تعترب ألعاب الكمبيوتر التعليمّية من أكثر وسائل التعلم اليت يتفاعل من خالهلا املتعلمون فيما  احملاضرات التقليدية.

 املتعلم بنفسه. بينهم، مما يساهم يف تقوية العالقات االجتماعية بني األفراد وكذلك وتعزز ثقة
باإلضافة إىل استعماهلا يف التعليم والتعلم فإن هذه االلعاب ميكن أن تستخدم أيضا يف منذجة املتعلم، أي استخراج مجلة من اخلصائص 

ت ميكن واملميزات املتعلقة باملتعلم. فهذه األلعاب توفري كم هائل من التفاعل بني املتعلم والكمبيوتر. هذا الكم اهلائل من التفاعال
حتليله واستخدامه لتكوين منوذج متعلم دقيق وموثو . وقد قّدم هذا البحث دراسة يف هذا اجملال، واصفا الطر  املعتمدة من قبل 

 شكل أفضل.ذلك قصد تنظيمها بو الباحثني لنمذجة املتعلم أثناء استعمال األلعاب التعليمية. كذلك قّدم تصنيفا هلذه الطر  
د هذا البحث املدرسني ومطوري االلعاب التعليمية والباحثني الذين يعملون يف هذا اجملال العلمي والذين خيططون من املتوقع ان يساع

لدمج هذه الطر  يف السيا  التعليمي. ولتعزيز هذا العمل البحثي، سنقوم بتسليط الضوء، يف مقاالتنا القادمة، على طر  برجمة ألعاب 
 ىت يتسىن للمهتمني والباحثني يف هذا اجملال االستفادة على اجملال التقين.الكمبيوتر القائمة على التعلم ح
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 من بيئات التعلم المشخص إلى بيئات التعلم الشخصية
 د. رمزي فرحات

 المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
 مخبر البحث في تكنولوجيات المعلومات واالتصال والهندسة الكهربائية

 جامعة تونس
ramzi.farhat@esstt.rnu.tn 

ص
ّ
 امللخ

نظومة التعليمية يف امل اوهامّ  اأساسيّ  اأداة أصبحت متثل جزءباعتباره موضوع بيئات التعلم اإللكرتوين  بالبحث يتناول هذه املقال
إيالء هذه املنظومات الكثري من العناية قصد تطويرها وتعزيز قدراهتا من أجل دعم جودهتا وفاعليتها. يف هذا اإلطار  احلديثة. لذلك متّ 

جلزء األول من هذا م املشخمص. سنتناول يف امفهوم التشخيص قصد استعماله لبناء بيئات التعلّ العمل على مقاربات قائمة على  متّ 
 املقال النظر يف العوامل اليت دفعت لظهور هذه املقاربات. كما سنشرح مميزاهتا وأهدافها. 

الرؤية أتت  بيئات تعلم شخصية. هذه م رؤية جديدة برزت خالل السنوات األخرية تدعو لبناءيف اجلزء الثاين من هذا املقال سنقدّ 
ناريوهات التعلم  م املشخصة عندما يتعلق األمر ببعض سيمبفاهيم جديدة وأتت حلل بعض اإلشكاالت املرتبطة بطبيعة بيئات التعلّ 

 كالتعلم مدى احلياة. هذه العناصر سنقوم بتقدميها وتبيان األسس النظرية اليت تقوم عليها هذه الرؤية. 
تلف احللول م شخصية. يف هذا اإلطار سنبني خمم إحدى املقاربات اليت تسمح بإجناز بيئة تعلّ الثالث من هذا املقال سنقدّ يف اجلزء 

املقرتحة يف هذه املقاربة من أجل إسناد خدمات املرافقة للمتعلم. كما سنقدم مجلة من التفاصيل حول كيفية استعمال هذه املقاربة 
 صية.من أجل إجناز بيئة تعلم شخ

 الكلمات املفتاحّية

 التعليم اإللكرتوين، بيئات التعلم املشخصة، بيئات التعلم الشخصية، التعلم مدى احلياة
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Abstract -  
Nowadays e-learning environments are playing a crucial role in the modern 
educational systems. That is why a lot of research works and projects have been 
conducted to improve the efficiency and the quality of learning throw those learning 
environments. In this context, the concept of personalization was introduced. This 
concept leads to the emergence of personalized learning environments. In the first 
section of this article, we will present the factors that justify this trend and its 
specificities and goals. 
In the second part of this article, we will present a new trend targeting the design of 
personal learning environments (PLE). This new trend comes with new concepts to 
resolve some limits related to the nature of the Personalized Learning Environments 
and to their use in some particular situations. One of those situations is the Lifelong 
Learning. We will introduce the theoretical background of PLE. 
In the third part, we will present an approach allowing the implementation of a PLE. 
We will focus also on explaining the assistive services offered to the learner provided 
by this approach. 
Keywords - E-learning, Personalized Learning Environments, Personal Learning 
Environments, Lifelong Learning 

 

 المقدمة .1
. ة مقارباتخر الباحثون جهدا للنهوض به من خالل عدّ بالتايل مل يدّ  ،مقوماته مومن أهّ  م احلضارييعترب التعليم أحد ركائز التقدّ 

 م التكنولوجي يف جمال تكنولوجيات االتصال واملعلومات من خالل مواكبة تطوره.قدّ هذه املقاربات اعتمدت على استغالل التّ  ىحدإ
الذي اعتمد على استعمال  (Computer Based Learning) [1]ة مبادرات منها التعليم احملوسبوقد أفرز هذا عدّ 

 [2]م الذي شهده جمال الذكاء االصطناعي، مت بناء منظومات املرافق الذكياحلاسوب كوسيلة تعليمية. مث، تفاعال مع التقد
(Intelligent Tutoring Systems)  ّيف تسعينات ماليت تتميز بالتفاعل مع املتعلم بطريقة ذكية ملرافقته خالل عملية التعل .

-e) [3]ها ظهر مفهوم التعليم اإللكرتويننرتنت مع ظهور الويب. حينواسعا الستعمال اإل القرن املاضي شهد العامل انتشارا
learning)  ّنها التعليم عات مة تفرّ لة. حيث عرف عدّ ج حتته خمتلف املبادرات ذات الصّ الذي أصبح اإلطار الشامل الذي تندر

للتعليم  ع آخرجيا اجلوال. تفرّ الذي يعتمد على بيئات تعليم تسمح باستعمال تكنولو  (Mobile Learning) [4]اجلوال
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الذي يتميز باالنفتاح والتفاعل مع حميط املتعلم. فما الذي  (Pervasive Learning) [5]لكرتوين هو التعليم االنغماسياإل
 أضافته هذه املقاربات املتعددة واملتنوعة واملبتكرة للتعليم؟ 

ا عن التعليم احلضوري ابية اليت تتمايز هبا اشرتكت يف مجلة من اخلصائص اإلجيفإهنّ  ها،رغم اختالف هذه املبادرات واالبتكارات وتنوع
التقليدي. لعل أمهها وأوضح متيزها بكسر احلواجز اجلغرافية والزمانية، حيث تسمح بالتعلم من أي مكان ويف أي وقت. إضافة إىل 

لم يف هذه املكانة. عذلك فإهنا اجتمعت على جعل املتعلم حمور العملية التعليمية، يف حني أن التعليم احلضوري التقليدي يضع امل
. جيدر بالذكر أيضا أن هذه منيم للمتعلّ م أفضل ظروف التعلّ  على هذا األساس لكي تقدّ بيئات التعليم اإللكرتوين تبىّن  بالتايل فإنّ 

 (Cooperative Learningاملقاربات فتحت الباب للتجديد البيداغوجي ولتجربة أمناط خمتلفة من التعليم، كالتعليم التعاوين )
 , وغريها من األمناط التعليمية.[7] (Active Learning), والتعلم الفاعل [6]

ازالت مبيات دفعت و فقد اشتكت أيضا من سللكن رغم تعدد اجلوانب اإلجيابية للتعليم اإللكرتوين وما تقدمه بيئات التعلم من ميزات، 
علم رغم ما توفره تمثل يف نسبة مرتفعة لالنقطاع عن متابعة التتت هذه السلبيا ىحدإاجملال ملزيد اخللق واالبتكار.  الباحثني يف هذا

اليت مسحت بظهور ما يسمى  (Personalization)للمتعلم من إمكانيات وأدوات تعلم وإحاطة. هنا انبثقت فكرة التشخيص 
وكيف تستعمل . ففيما تتمثل هذه الفكرة؟ (Personalized Learning Environnements)ببيئات التعلم املشخص 

 لبناء بيئات التعلم؟

 بيئات التعلم المشخصة  .2
 أسباب ظهورها  .2.1

ه البيئات من ميزات. م رغم ما تقدمه هذاستعمال بيئات التعلم اإللكرتوين عرف منذ بدايته صعوبات بسبب ظاهرة االنقطاع عن التعلّ 
من  إلمجاع على أنّ ه وقع اختالفات يف التشخيص غري أنّ هذا ما دفع الباحثني للنظر يف األسباب اليت تكمن وراء الظاهرة. رغم اال

مني رغم جلميع املتعلّ  منفس احملتوى التعليمي يقدّ  نّ إفاملتعلمني.  األسباب هو استحالة أن يتناسب احملتوى التعليمي مع كلّ  أهمّ 
الذين لديهم معارف  ي املستوى املتقدم )أيال، فسنجد أن املتعلمني ذو كان احملتوى مفصم   الهتم التعليمية السابقة. فإن  اختالف حمصّ 

توى تكرار ما يعلمونه سابقا، مما قد يدفعهم إىل االنقطاع. يف املقابل إن كان مس ما متّ كلّ سابقة حول موضوع الدرس( سيشعرون بامللل  
 النقطاع. هذا فيما خيصّ ا إىلم ا قد يدفعهاملتعلمني املبتدئني لن يكونوا قادرين على االستيعاب اجليد، مم فإنّ  امً احملتوى التعليمي متقدِّ 

شخص آلخر،  م منجمال االختالف أوسع يشمل مثال اختالف أسلوب التعلّ  اختالف املعارف السابقة لدى املتعلمني كمثال. لكنّ 
خرى جيب شخصنة أ بالتايل فمن األفضل تقدمي جتربة تعليمية على مقاس املتعلم. بعبارة ،طريقة التفاعل مع احملتوى وغريهاواختالف 

 التجربة التعليمية حىت تتناسب مع املميزات الشخصية للمتعلم.

 تعريفها ومميزاتها .2.2
مة ءصية للمتعلم بقصد مالميزات الشخم إلكرتوين قادرة على التفاعل مع املا بيئات تعلّ صة على أهنّ م املشخّ ميكن تعريف بيئات التعلّ 

ظهرت على إثر وقد . [8]دت األحباث حول معايري الشخصنة واسرتاتيجيات تطبيقها التجربة التعليمية مع خصوصياته. ولقد تعدّ 
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نة املعتمدة. ثانيا ثنني. أوال تباينت على مستوى معايري الشخصاشخصة واليت تباينت على مستويني م املمن بيئات التعلّ  ذلك العديدُ 
 تباينت على مستوى اسرتاتيجيات تطبيقها.

مية حسب اخلصائص الشخصية لكل متعلم تتطلب يف مرحلة أوىل معرفة هذه اخلصائص والتصرف فيها شخصنة البيئة التعلي إنّ 
ول يتمثل يف كيفية معرفة حدي األة حتديات. التّ حسب املتغريات اليت تطرأ عليها تفاعال مع العملية التعليمية. هذه العملية تطرح عدّ 

م قصد للمتعلّ  هيف املقاربات. فمنها من يعتمد على االستبيان املوجم  اكبري   اتنوعخصائص املتعلم ومتابعة تغريها وتطورها. وهنا جند 
معرفة خصائصه. ومنها من يعتمد على مجع وحتليل وتأويل اآلثار اليت ينتجها تفاعل املستعمل مع البيئة التعليمية. ومنها ما يعتمد 

 أساليب هجينة.
ة. فبناء األدوات واحملتوى خصنن من الشّ م قصد التمكّ ثانيا جيب بناء البيئة التعليمية بأسلوب يسمح بالتفاعل مع خصائص املتعلِّ  

توماتيكية ا وبصفة أو كيف ميكن للبيئة أن تتفاعل تلقائيًّ   :م. هنا جند حتديا آخرجيب أن يسمح بشخصنة التعليم حسب خصائص املتعلّ 
مح للبيئة اليل ومنها األنطولوجيا حىت يسكر ال احلصر من يستعمل تقنيات الويب الدّ ؟ هنا جند على سبيل الذّ لبلوغ هذا اهلدف

غريها م وربطها خباصيات البيئة واحملتوى التعليمي. منها أيضا من يستمل تقنيات الذكاء االصطناعي و التعليمية بفهم خاصيات املتعلّ 
 من التقنيات. 

  حدودها .2.3
م املشخصة من ميزات قادرة على التفاعل الذكي مع اخلصائص الشخصية للمتعلم غري أهنا تبقى بيئات مه بيئات التعلّ رغم ما تقدّ 

 حمدودة اإلمكانيات. حيث تبقى شخصنة البيئة التعليمية رهينة اخليارات اليت مت إقرارها حني بنائها. فمثال قد يرغب املتعلم يف أن تتم
  ار بعني االعتبار. ميكنمة لتأخذ هذا املعيل لديه، غري أن البيئة املستعملة قد تكون غري مصمم يمي املفضم مط التعلالشخصنة حسب النم 

م يف ن يرغب املتعلِّ رة يف البيئة التعليمية. فمثال ميكن أها غري متوفِّ لة لديه ولكنّ م يف استعمال أدوات مفضم ب املتعلِّ أن يرغم  كذلك
ملة. ويبقى حتديد ا غري متاحة يف البيئة التعليمية املستعاالجتماعي كأداة تواصل تعليمية يف حني أهنّ  استعمال إحدى شبكات التواصل

 ؛(Life Long Learning)م مدى احلياة احملتوى التعليمي املشكل األكرب خاصة بالنسبة إىل بعض السيناريوهات على غرار التعلّ 
ية فيما بعد تشخيصه حسب خصوصيات املتعلم، قد ال يتالءم واألهداف البيداغوج احملتوى التعليمي أو املقرر، الذي يتم نّ إحيث 

 احلقيقية اليت يرغب املتعلم يف بلوغها.
 Personalكل هذه النقاط املطروحة دفعت حنو استنباط نوع جديد من بيئات التعلم اإللكرتوين، أال وهي بيئات التعلم الشخصية )  

Learning Environments.) 

 التعلم الشخصية بيئات .3
 التعريف .3.1

والذي  [9]تعددت حماوالت تعريف مفهوم بيئات التعلم الشخصية وذلك منذ ظهورها. من ضمن التعريفات جند تعريف ويلسون 
م  عن منوذج تعلّ بدال م شخصيّ يذكر فيه أن هذا النوع من بيئات التعلم هو نظام تعلم إلكرتوين مهيكل اعتمادا على منوذج تعلّ 
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دوات التعليمية من م من جهة والوحدات واألبتنسيق التواصل بني املتعلّ  م يهتمّ وع من بيئات التعلّ هذا النّ  أنّ  ؛ إضافة إىلسايتمؤسّ 
 م املختلفة.وذلك ضمن نطا  واسع من أنظمة التعلّ  ،جهة أخرى

صرف يف عد املتعلمني على التحكم والتّ م الشخصية هي أنظمة تسابيئات التعلّ  يعترب فيه أنّ  [10]م فان هارميلني تعريفا آخر يقدّ و 
مهم على مستوى احملتوى واألدوات ( التصرف يف تعلّ 2( حتديد أهدافهم التعليمية و)1عم الالزم بقصد )ل تقدمي الدّ المهم من ختعلّ 
 ( التخاطب مع اآلخرين يف إطار عملية التعلم.3و)

تماشى ساعدة للمتعلم تسمح له بالتحرر من أية قيود عند التعلم قد ال تا أنظمة مف بيئات التعلم الشخصية بأهنّ ميكن أن نعرّ  وهكذا
مع انتظاراته ورغباته وحاجاته. وتبىن هذه البيئات على جمموعة من اخلدمات ملساعدة املتعلم على حتديد أهدافه التعليمية واختيار 

 عليمية والتواصل مع اآلخرين.احملتويات واألدوات التعليمية املناسبة له، والتصرف يف تقدم العملية الت

 التحديات .3.2
هذا الصنف من بيئات التعلم، رغم مميزاهتا اليت ذكرناها، تطرح بدورها مجلة من اإلشكاليات. من ضمن هذه اإلشكاليات هو القدر 

دوات املساعدة واإلحاطة. أالعايل من االستقاللية والتعويل على الذات من قبل املتعلم. هذا يعد حتد كبري رغم ما توفره هذه البيئات من 
فليس من السهل من الناحية النفسية أن يقوم املتعلم بأخذ القرارات واملبادرة لبناء بيئته اخلاصة. كذلك ليس من السهل من الناحية 

األمر  نّ إبل  ،وماتعلن من تكنولوجيا املالتقنية أيضا القدرة على استعمال خمتلف األدوات واخلدمات املتوفرة ملا يتطلمبه ذلك من متكُّ 
االفرتاضية منها،  سات التعليمية، حىتم ودور املؤسم ة حول دور املعلِّ م يطرح أسئلة ملحم وع من بيئات التعلّ هذا النّ  يتجاوز ذلك، إذ أنّ 

 ي املقرتح.مشّ يف إطار هذا التّ 
 لذلك 

ُ
، بل هي إضافة للموجود املتعلم والتعليم بأنواعهم الشخصية ال تطرح كبديل لبيئات ابيئات التعلّ  التأكيد أوال أنّ  همّ من امل

التطور التكنولوجي  نّ إ (.Lifelong Learningثانيا هذه البيئات تتالءم أساسا مع ما يسمى بالتعلم مدى احلياة ) ؛وإثراء له
ة دائمة تفرض نفسها. جواملعريف املطرد بوترية متسارعة جيعل التعلم يتجاوز أكثر من أي وقت مضى كونه مرحلة ظرفية، ليصبح حا

فسواء على املستوى الشخصي أو على املستوى املهين أصبحت مواكبة املستجدات والتمكن منها من خالل التعلم واملمارسة أمرا 
 مفروضا. لذا فقد أصبح التعلم مدى احلياة ضرورة اسرتاتيجية. 

 م مدى الحياةمقتضيات التعل   .3.3
تنافسيتها.  ات واألمم لضمانحيث يعتمد عليه األشخاص واملؤسس ،وحمورية ملحة تيجيةم مدى احلياة أصبح قضية اسرتاإن التعلّ 

ثال م مدى احلياة مجلة من اخلصائص اليت جتعل بيئات التعلم التقليدية، حىت املشخصة منها، غري مناسبة متاما ملقتضياته. فمللتعلّ  نّ لك
احلاجة  كما أنّ   ؛اصة مبعارف وتقنيات حديثةمط التعليمي تكون غالبا خهذا النّ إىل بالنسبة  من املعلوم أن األهداف البيداغوجية

و املشخصة ال جديدة على مستوى بيئات التعلم التقليدية أأخرى رات أو إضافة حتيني مقرم  للتعلم تكون عادة مستعجلة. يف حني أنّ 
 ملا تتطلمبه من اإلعداد العلمي والتقين واإلداري. مناسبتتم بسرعة وبنسق 
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الشخصية احلل  يئات التعلمكما ال ميكن تصور بيئة تعلم قادرة على االستجابة لكل حاجيات املتعلم مدى احلياة. هنا تصبح ب  
م أهدافه حسب حاجياته الشخصية ويقوم باختيار األدوات واحملتويات املتوفرة على الويب واليت تستجيب د املتعلِّ إذ حيدّ  ،األمثل

 ؟خصيّ م الشّ . يبقى السؤال املطروح هو كيف ميكن بناء بيئات التعلّ ألهدافه كلما احتاج لذلك

 بناء بيئات التعلم الشخصية .3.4
ببناء منصة  [11]م الشخصية. على سبيل املثال قام كل من بن ويردمولر ودافيد توشمنذ سنوات توالت احملاوالت لبناء بيئات التعلّ 

وشبكة تواصل اجتماعي. هتدف هذه املنصة لتعزيز التعلم من خالل  e-portfolioنة وة عناصر منها مدوم ويب فيها دمج لعدّ 
 جتماعي/أكادميي. انشر املعارف اعتمادا على التشارك والتحاور والتفكري يف إطار 

ات واألحباث يف أغلب الدراس نّ إحيث  ،اوالت لبناء بيئات تعليم شخصيةهذه البيئة تعترب واحدة من ضمن عدد قليل جدا من احمل
ي، وخاصة ما ميكن مالحظته هو أن اجلانب البيداغوج نّ لكاجملال تعمقت يف اجلانب النظري دون اقرتاح مناذج تطبيقية ملموسة.  هذا

لدراسات تضع هذه أغلب ا نّ إفإشكالية أساسية.  زالت تعدّ ما حتديد األهداف البيداغوجية للمتعلم وربطها باحملتويات التعليمية
علم دون توفري آليات مساعدة حقيقية وناجعة. يف هذا اإلطار مت اقرتاح مقاربة جديدة تسمح حبل جل هذه املسؤولية على عاتق املت

 .[12]اإلشكاليات 

 مقاربة لمساعدة المتعلم في بناء بيئة تعلم شخصية .4
 نظرة عامة للمقاربة .4.1

تسمح مبساعدة املتعلم  امعة تونس باقرتاح مقاربةلقد قمنا يف خمرب البحث يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال واهلندسة الكهربائية جب
من أجل بناء بيئة تعلم شخصية. وتندرج هذه األحباث ضمن أطروحة دكتوراه األستاذ حممد بلحسن قطاط. تعتمد املقاربة املقرتحة 

 (Learner Profile)لبناء بيئة تعلم شخصية على مجلة من خدمات املساعدة الذكية للمتعلم. فكل متعلم لديه ملف شخصي 
حيتوي أساسا على معطياته الشخصية وعلى معارفه املكتسبة وعلى خياراته. يف أول األمر يتم إدخال هذه املعطيات من قبل املتعلم، 

 مث تتكفل البيئة التعليمية بتحيني والتصرف يف ملفه الشخصي الحقا.
إملاما بالبيداغوجيا.  بهذه العملية تتطلّ  نّ لكواملراد بلوغه.  رجوّ ة اهلدف املد بدقّ عندما يرغب الشخص يف التعلم عليه أوال أن حيدّ 

الت لدى املتعلمني عموما. لذا ففي إطار املقاربة املقرتحة يتم مساعدة املتعلم من خالل خدمة وهذا أمر ال ميكن اعتباره من احملصِّ 
ملفهوم املراد وى املعريف املراد من جهة، ومن جهة أخرى اتسمح له ببناء اهلدف البيداغوجي املطلوب يف شكل ثنائية متكونة من املست

 . [13]وله بالدرس. أما عن املستوى املعريف فنستعمل يف حتديده تصنيف بلوم اتن
ف. عند ديعتمد على انطولوجيا مفاهيم النطا  التعليمي املسته استبيان ديناميكيّ  حتديده من خالل مه فيتمّ أما عن املفهوم املراد تعلُّ 
دف، املفهوم(. فمثال إن  كل التايل: )اهلكثنائية تأخذ الشّ   ه الشخصيّ م يف ملفّ دراج اهلدف البيداغوجي للمتعلّ إانتهاء هذه العملية يتم 

ن من الوصول إىل مستوى استعمال وتطبيق املعارف اخلاصة بتصميم قواعد البيانات فاهلدف البيداغوجي م هو التمكُّ كان هدف املتعلِّ 
 هو: )تطبيق، تصميم قواعد البيانات(.  خصيّ ه الشّ دراجه يف ملفّ إ لذي سيتمّ ا
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مقارنة هذا اهلدف باألهداف املندرجة يف جمموعة من خطط تعليم جممعة يف مستودع خاص هبا. اهلدف هنا هو  يف املرحلة املوالية يتمّ 
لية هلدف العام الذي حدده املتعلم سابقا. خالل هذه العماستخراج األهداف البيداغوجية اخلاصة اليت جيب بلوغها من أجل بلوغ ا

( وامللف الشخصي للمتعلم الختيار خطة Euclidean Distanceتستعمل خوارزميات مبنية على حساب املسافة اإلقليدية )
 م. جي العام للمتعلّ داغو التعليم األنسب. هذه األخرية ستسمح مبعرفة قائمة األهداف البيداغوجية اخلاصة الالزمة لبلوغ اهلدف البي

ى البحث عن األنشطة واحملتويات التعليمية اليت تسمح ببلوغ األهداف البيداغوجية اخلاصة وذلك اعتمادا عل يف املرحلة املوالية سيتمّ 
مبزاوجة  ه. ذلك يتمّ تد األدوات واحملتويات التعليمية حسب رغبم هو الذي حيدّ م. هنا املتعلّ املتعلّ  املعلومات الوصفية اخلاصة هبا وملفّ 

رات املسجلة يف وغري مباشرة )من خالل اخليا ؛الطريقة املباشرة )االختيار من ضمن االقرتاحات اليت تقدمها البيئة التعليمية اخلاصة(
ره يف البداية املفه الشخصي(. يف األخري يتم تسجيل التقدم احملرز من قبل املتعلم يف العملية التعليمية حلني بلوغ اهلدف الذي مت إقر 

 وذلك يف ملفه الشخصي. سيسمح هذا باستعمال هذه املعلومات للتصرف يف العملية التعليمية احلالية والعمليات التعليمية املستقبلية.
 الصورة التالية تقدم حملة عامة عن مكونات هذه البيئة التعليمية الشخصية: 

 
 مكونات بيئة تعلم شخصية توفر خدمات مساعدة ذكية :1الصورة عدد 

 من أجل التثبت من جناعة املقاربة وقياس مدى مالءمتها حلاجيات املتعلم قمنا بإجناز منوذج واختباره على جمموعة من الطلبة.

 اإلطار التجريبي .4.2
خلدمات خدمات مساعدة. وقد مت تسكني ا جناز نظام مساعد لبناء بيئة تعلم شخصية، يتكون من جمموعةإقصد جتربة املقاربة مت 

، كجزء من النظام، يقوم املتعلم بتثبيته يف متصفح األنرتنت كي يسمح له pluginجناز إعلى خادم خاص. من جهة أخرى مت 
 باالتصال باخلادم الستعمال خدمات املرافقة املقرتحة يف املقاربة.
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  pluginالواجهة األولى لل :2الصورة عدد 

. ة لدى اجلامعة االفرتاضية بتونساختصاص برجميات حرّ  طالب ماجستري مهينّ  40ت جتربة أولية مبشاركة ا على هذا النموذج متّ اعتماد
 30طلبة بينما جمموعة االختبار متكونة من  10نة من حيث مت تقسيمهم إىل جمموعة مراقبة وجمموعة اختبار. جمموعة املراقبة متكوم 

خضاعهم الختبار أويل استعملت نتائجه من أجل تقسيم الطلبة بطريقة متكافئة من حيث املستوى الدراسي بني إ طالب. ولقد متّ 
 اجملموعتني.

التجربة  .ريسها للطلبةتد ه على معارف مل يتمم نرتنت يعتمد حلّ حول قواعد البيانات باستعمال اإل مترين مث طلب من كل جمموعة حلّ 
 حدد بساعتني. بالنسبة لطلبة جمموعة املراقبة فقد طلب منهم استعمال املوارد واألدوات اليت متت بصفة حضورية مع سقف زمين

يرغبون يف استعماهلا من خالل حواسيب مرتبطة باإلنرتنت وذلك قصد التمكن من املعارف واملهارات الالزمة حلل التمرين. أما جمموعة 
دمات املساعدة من أجل بناء بيئة التعلم الشخصية واملقدمة يف شكل االختبار فقد طلب منها نفس الشيء ولكن باستعمال خ

plugin كما طلب من جمموعة االختبار اإلجابة على استبيان مت اعداده اعتمادا على منوذج .TAM (Technology 
Acceptance Model )[14] .من أجل تقييم النظام الذي مت استعماله خالل هذه التجربة 

 النتائج والخالصات .4.3
حلصول على املوارد جمموعة املراقبة فقد تطلب اإىل طالب إلمتام التمرين. فبالنسبة  كلُّ   الذي يستغرقهأول مؤشر مت قياسه هو الوقت 

. بينما تطلب األمر 10,2ل  معياري مساوٍ مع احنراف  دقائق 108,4له لطلبة ما معدّ إىل املناسبة وإجناز التمرين بالنسبة التعليمية ا
ىل إ. وهذا فار  كبري جدا فا  توقعاتنا. وهو يؤشر 2ل  مع احنراف معياري مساوٍ  دقيقة 20,83االختبار ما معدله  من جمموعة

 مدى أمهية وفاعلية املقاربة املقرتحة يف بناء بيئة تعليم شخصية. 
جمموعة املراقبة فقد كان  إىلفبالنسبة بة املقدمة من الطالب. املؤشر الثاين الذي مت قياسه يتمثل يف العدد املتحصل عليه لقاء اإلجا

جمموعة االختبار إىل  حني كان معدل األعداد بالنسبة . يف5,71ل مع احنراف معياري مساوٍ نقطة  20من  7,8معدل األعداد 
ستعمال ا ما يوفرهإىل إضافة و متوقعا. . وهذه األرقام أيضا أتت معربة أكثر مما كان 1,6نقطة مع احنراف معياري ب  20من  14,64

 النظام املساعد على بناء بيئة التعلم الشخصية من ربح للوقت فإن النجاعة اليت صاحبت استعماله كانت استثنائية. 
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 جتميعها من طلبة اجملموعة التجريبية:  البيانات اليت متم  أما يف خصوص االستبيان فاجلدول التايل يلخص أهمم 

 ستبيان حول استعمال النظام المساعد على بناء بيئات التعلم الشخصية: ملخص المعطيات الخاصة باال1جدول عدد 

Variables Number of items Average Standard deviation 
Perceived utility 4 5,7916 0,8147 

Ease of use 4 5,6222 0,7709 
Adequacy task-

technology 
3 4,9556 0,9892 

Expected 
performance 

3 5,0777 1,0905 

Expected image 3 3,6111 1,3108 
Attitude toward the 

new 
3 4,7222 1,2707 

Acceptance 3 3,8333 1,1367 
Usefulness 3 5,0000 0,9360 

 
ن من استعمال مقياس ليكارت متكوّ  ه متّ . كما جتدر اإلشارة إىل أنّ TAMإعداده وفق منهجية  االستبيان متم  كما أشرنا سابقا، فإنّ 

 تكن حامسة. النتائج مل ل عليها، فإنّ هنا وعلى عكس القياسات الكمية اليت مشلت وقت اإلجناز والدرجات املتحصم  سبع درجات.
. يف نظرنا هذا يعكس أساسا رؤية حول "ما موافق إىل حد  "و "ما أختلف إىل حد  "املتغريات بني  كلّ إىل  ل بالنسبة حيث تراوح املعدّ 

ا الرتكيز فيه  يتمّ املنظومة، كنموذج أوميل، مل إذ وجب اإلقرار بأنّ  ؛س رؤية حول املقاربة يف حد ذاهتااملستعملة يف االختبار ولياملنظومة 
( وجتربة املستعمل User interfaceالرتكيز على عنصري واجهة املستعمل ) ه مل يتمّ أي أنّ  ،على عناصر التواصل مع املستعمل

(User experience .)اجدًّ  بالتايل تعترب النتائج مشجعة . 

 الخاتمة .5
جملال أداة أساسية من أدوات التعليم العصري. هذه املكانة دفعت الباحثني يف هذا اباعتبارها التعلم تتبوأ اليوم مكانة هامة  إن بيئات

خصة واليت تسمح بشخصنة التعلم املش لتطويرها وحتسينها قصد منح املتعلمني جتربة تعليمية ناجعة. يف هذا اإلطار ظهر مفهوم بيئات
التجربة التعليمية حسب املميزات الشخصية لكل متعلم. تركزت األحباث على استكشاف معايري التشخيص اليت من شأهنا أن تتغري 

ضا مت البحث يمن متعلم إىل آخر. كما مت البحث عن كيفية صياغة منوذج املتعلم يف ظل معايري التشخيص املعتمدة يف بيئة التعليم. أ
عن أفضل االسرتاتيجيات الكفيلة بشخصنة التجربة التعليمية اعتمادا على ما سبق. هذه األحباث وإن مسحت حبل مجلة من 
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اإلشكاليات املطروحة غري أهنا تبقى غري مناسبة جلملة من السيناريوهات التعليمية على غرار التعلم مدى احلياة. ذلك أن بيئات التعلم 
بيئات مؤسساتية ختضع جلملة من الضوابط والنواميس اليت حتد من قدرة املتعلم على تطويعها حسب حاجاته إال بقدر  املشخصة هي

 حمدود.
يف هذا اإلطار ظهر خالل السنوات األخرية مفهوم بيئات التعلم الشخصية. هذا املفهوم يعتمد على نقل إدارة البيئة التعليمية والتصرف 

ذا املفهوم على أرض الواقع. هظر يف سبل حتقيق دت األحباث للنّ التعليمية لتصبح يف يد املتعلم. يف هذا اإلطار تعدّ فيها من املؤسسات 
سيجد نفسه أمام  ماملتعلّ  نات مثل هذه البيئات الشخصية. كما أنّ مجلة من اإلشكاليات استوجبت إعادة النظر، منها بنية ومكوّ  نّ إف

 ارة العملية التعليمية، اليت تستوجب خربات ومعارف يفتقر إليها عادة.مجلة من املسؤوليات، منها إد
لذا قمنا يف خمرب البحث يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال واهلندسة الكهربائية جبامعة تونس باقرتاح مقاربة اعتمدت على توفري  

وقد قمنا باختبار املقاربة وكانت  املؤسسايت. خدمات مساعدة أوتوماتيكية تسمح بتخفيف العبء على املتعلم يف غياب اإلطار
ن املعارف الالزمة م ب األمر من اجملموعة اليت تستعمل بيئة التعلم الشخصية أقل وقت للتمكنالنتائج األولية مشجعة. حيث تطلّ 

ربة تعليمية شخصية ول على جتاستعمال بيئة التعلم الشخصية قدم اإلحاطة الالزمة للطلبة الذين استعملوه للحص كما أنّ   ؛وحل املسألة
 تأخذ بعني االعتبار ما مييز كل طالب عن اآلخر.       

وم ازالت النتائج حمدودة. لكن من املنتظر أن تعرف السنوات املقبلة تبلور مفهمل يف هذا اجملال البحثي الواعد فرغم التقدم احلاص
الل التطور التكنولوجي استغ للتعلم مدى احلياة. لذا فمن املنتظر أن يتمم  بيئات التعلم الشخصية مع االهتمام املتزايد واحلاجة امللحة

املرتبطة ببيئات  اإلشكاليات النظرية والتطبيقية العالقة من احلوسبة السحابية، وتكنولوجيا الويب الداليل والذكاء االصطناعي قصد حلّ 
 .خصيّ م الشّ التعلّ 
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 إعادة النظر في مفهوم الحق في الخصوصية: رؤية يابانية*
 إعداد
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 اليابان –كلية التجارة جامعة ميجى –مركز أخالقيات المعلومات التجارية  
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 اليابان –جامعة أهيم  –كلية القانون 
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 د/ محمد إبراهيم حسن الصبحي

 أستاذ المكتبات والمعلومات المشارك
 القاهرة-جامعة عين شمس –كلية اآلداب 

 مكة المكرمة -جامعة أم القرى-كلية العلوم االجتماعية
mohammedelsobhy@yahoo.com 

 ملخص
وعرض الصياغة اجلديدة هلذا احلق من وجهة املعلومات،  يف خصوصية  ظر يف مفهوم احلقّ اهلدف من هذه الورقة هو إعادة النّ  إنّ 

النظر اليابانية، واليت جتعله أكثر مالءمة جملتمع املعلومات العصري. وُتستهل الورقة بتقدمي توضيح خمتصر ملفهوم محاية اخلصوصية 
يق قانون محاية املعلومات طباجم عن تط يف اليابان والنّ واملعلومات الشخصية يف جمتمع املعلومات، مث يلي ذلك وصف للموقف املتخبِّ 

الشخصية، وتعمد الورقة إىل حتليل الظروف االجتماعية والثقافية اليابانية اليت تكتنف اخلصوصية، وتسعى الورقة إىل استكشاف فعالية 
يف مفهوم هذا  لنظرامفهوم احلق يف خصوصية املعلومات يف السيا  االجتماعي والثقايف واالقتصادي يف اليابان، واحلاجة إىل إعادة 

اصة يف خصوصية املعلومات يف صورته النهائية وبعد مراجعته وإعادة صياغته. وبالنظر إىل الظروف اخل يعرض مفهوم احلقّ  احلق، وأخريا
يف  بطة هبمه: "حق األفراد يف التحكم يف عمليات تداول املعلومات املرتيف خصوصية املعلومات على أنّ  باليابان، يُعرمف مفهوم احلقّ 

 Organization For Economicوقت يسود فيه شعور بعدم قدرة املبادئ الثمانية ملنظمة التعاون والتطوير االقتصادي
Co-operation and Development.  ّاه يقضي برتشيد التعامل مع املعلومات الشخصية مبا ويوجد يف الوقت الراهن اجت

الفكرة. وتعرض  تلكإىل يف خصوصية املعلومات استنادا   مراجعة مفهوم احلقّ يؤكد على استقالل األشخاص وحريتهم، واحلاجة إىل
ليس إتاحة ز على التحكم يف استخدام املعلومات الشخصية و الورقة مراجعة دقيقة ملفهوم احلق يف خصوصية املعلومات على حنٍو يُركّ 

لشفافية لية األشخاص وحريتهم حىت يف ظل ما يُعرف باالوصول إىل تلك املعلومات. وتؤكد الصيغة املراجعة للمفهوم على استقال
 يف اجملتمع. Informational Transparentاملعلوماتية 

 الكلمات الدالة
 اليابان. –أمن البيانات  –اخلصوصية  –حرية املعلومات  –حقو  اإلنسان  
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 مقدمة .6
ظهر مفهوم احلق يف اخلصوصية إىل حيز الوجود ألول مرة يف الواليات املتحدة يف أواخر القرن التاسع عشر عندما عرمفه كل   
 ،The Right to be let alone"نه: "احلق يف أن ُترتك مبفردك أعلى  )Brandies )1890وبرانديز  Warrenمن وارن 

على نطا  القطاعني: العام واخلاص، تزايد إدراك الناس لضرورة مراجعة هذا الفهم ومع ظهور تقنية احلاسب وانتشار استخدامها 
( مفهوم احلق يف خصوصية 1967) Westin "الكالسيكي" لذلك احلق. وىف إطار سعيه للنهوض بصناعة الكتاب، قدم ويسنت
مات اليت قدرة على حتديد مىت وكيف وماهي املعلو املعلومات. وعرمفه بأنه: "احلق الذي يكفل لألفراد، أو اجلماعات، أو املؤسسات ال

(، وىف ذلك ما يؤكد على أمهية ضبط مجيع فئات املعلومات الشخصية يف جمتمع دميقراطي 7حيق لآلخرين أن يتناقلوها عنهم" )ص
خاص. وكخطوة شليربايل يف عصر احلاسب اآليل الذي ينتشر فيه تصميم واستخدام قواعد البيانات اليت حتتوي معلومات عن األ

الذي يقضي بأنه: "ذلك احلق الذي يكفل لألفراد القدرة  Westin ويسنت أساسية حنو تطوير جمتمع املعلومات، فقد القي تعريف
ه تبار ععلى التحكم يف عمليات تداول املعلومات املرتبطة هبم" اعرتافا وترحيبا بالغ احلفاوة"، كما أن هذا التعريف يُنظر إليه يف اليابان با

 (.Horibe ،1988 ،1994التعريف املعياري للحق يف اخلصوصية )
ىف االرتباطية بني خصوصية املعلومات واملعلومات الشخصية يف عصر املعلومات. و  ةويشري هذا التعريف بوضوح إىل العالق 

تناء املعلومات على تنظيم عمليات اق واقع األمر، فإّن تشريعات اخلصوصية يف هذه األيام عادة ما تركمز على كل ما من شأنه أن يعمل
 الشخصية، واختزاهنا، ومعاجلتها، واستخدامها، وتداوهلا. 

وىف الدول املتقّدمة، يتّم التعامل مع احلّق يف خصوصية املعلومات كما لو كان حقًّا أصياًل من حقو  اإلنسان املعرتف به  
، Rachelsعترب األساس الذي ترتكز عليه حرية األفراد واستقالليتهم )على الصعيد العاملي. وىف احلقيقة فإن محاية هذا احلق ت

(. وإذا ما نظرنا إىل الظروف اليت حتيط خبصوصية املعلومات، واحلقيقة اليت تتمثل يف وجود كمِّيات Introna ،1997؛ 1975
ت واهليئات، ألدركنا استخدامها من جانب املؤسساتبادهلا و و نقلها و معاجلتها و نها يز وختهائلة من املعلومات الشخصية اليت يتم جتميعها 

ية يف كال القطاعني: العام واخلاص، ويعيد "الدليل اإلرشادي حلماية خصوص ذلك احلقم  يضرورة التفعيل العاجل للتشريع الذي حيم
 Guidelines On The Protection Of Privacy And Transborder)قها املعلومات الشخصية وضبط تدفّ 

Flows Of Personal Informationالذي أعدمته منظمة التعاون والتطوير االقتصادي ،The Organization For 
Economic Co-operation and Development (OECD) أحد أبرز املراجع وأكثرها أمهية يف جمال التشريعات 

على مفهوم  إلرشادي قد مت إعداده بناءً (. ومن املعروف أن هذا الدليل اOECD Guidelines ،1980اخلاصة هبذا احلق ) 
لسنة  57القانون الياباين حلماية املعلومات الشخصية )قانون رقم  للحق يف خصوصية املعلومات. وىف الواقع فإنّ  Westin ويسنت 
طوير التعاون والتم يعتمد بطريقة أو بأخرى على الدليل اإلرشادي ملنظمة 2005م(، والذي بدأ تطبيقه يف األول من إبريل عام 2003

 االقتصادي.
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حال مل يعمل قانون محاية املعلومات الشخصية بكفاءة لدعم التعامل االجتماعي املنشود مع املعلومات الشخصية  ةوعلى أيّ  
تعامل لمنذ بدء التفكري يف تطويره. وىف الواقع لقد تسببت الرغبة يف دعم القانون وتطويره يف إحداث قدر من االرتباك فيما يتعلق با

مع املعلومات الشخصية يف اجملتمع الياباين، حيث لوحظ وجود كم هائل من التفسريات والتعليقات احلماسية املوجهة لقانون محاية 
املعلومات الشخصية. وىف نفس الوقت فشل القانون يف حث اليابانيني أفرادا ومنظمات على استخدام قياسات فعالة حلماية املعلومات 

ن هذا أحد األسباب اليت أدت إىل فشل القانون، حيث أن قانون محاية املعلومات الشخصية مل يكن ليساير الطبيعة الشخصية. وكا
 Orito and) االجتماعية والثقافية للمجتمع الياباين فيما يتعلق بالتعامل مع املعلومات الشخصية وخصوصية املعلومات

Murata ،2005.) 
شل قانون محاية املعلومات الشخصية يف قدرته على مالءمة جمتمع املعلومات العصري. ويكمن السبب الرئيس اآلخر يف ف 

وىف احلقيقة فإن هذا القانون مت إعداده بناًء على املبادئ الثمانية ملنظمة التعاون والتطوير االقتصادي، عالوة على مفهوم ويسنت 
Westin  :على التوايل. فإذا ما وضعنا يف االعتبار التطوير 1980و، 1967للحق يف خصوصية املعلومات اللذان ظهرا يف عامي

واالنتشار غري املسبو  لتقنيات املعلومات واالتصاالت، لوجدنا اختالفات وفوار  جذرية بني اجملتمع الرقمي املعاصر وبني اجملتمع 
عها، وتوزيعها، شخصية اليت يتم جتمييف خصوصية املعلومات من حيث حجم املعلومات ال الذي قدم من خالله ويسنت مفهومه للحقِّ 

واجملال اجلغرايف الذي يتم تداول املعلومات الشخصية عربه. وعلى هذا مُيكن القول بأن كال املفهومني: مفهوم وستني احلق يف خصوصية 
 .لراهناملعلومات، واملبادئ الثمانية ملنظمة التعاون والتطوير االقتصادي مل يعودا صاحلني لالستخدام يف الوقت ا

نة بتحول اجملتمعات يف خصوصية املعلومات مرهو  هلا احلقُّ ومن املعروف أن احلماية الكاملة حلرية األفراد واستقالليتهم اليت خيوِّ  
 يف اجملتمع قد نتج عن هذا احلقِّ  تقييد تطبيق مفهومّ  حنو الدميقراطية، وتوفري احلرية السياسية واالقتصادية. ومهما يكن من أمر، فإنّ 

 عدم ممارسة أفراد اجملتمع هلذا احلق، فضاًل عن عدم تقدير أمهيته االجتماعية حق قدرها.
اجتماعية  ب املعلومات الشخصية يف اليابان يف ضوء ثالث مسات، قام الباحثان بتحليل حاالت تسرُّ ىويف ورقة حبثية أخر  

العزلة االشرتاكية على الصعيد االقتصادي، وتقليد هون ين/ ، و Uchi/sotoوثقافية تنتشر يف أرجاء اليابان وهي: وعي أوشي/سوتو 
تقدمي مراجعة شاملة لقانون محاية املعلومات مبا جيعله أكثر فعالية  ، ويف ضوء هذا التحليل متم Hon'ne /Tatemaeتاتيماي 

حن نسعى إىل إعادة النظر (. أما يف هذه الورقة فنOrito and Murata ،2008لتوفري احلماية الالزمة للمعلومات الشخصية )
سمات للّ  انية، طبقاوجهة النظر الياب يف خصوصية املعلومات، وتقدمي صيغة جديدة هلذا املفهوم، من يف الدميقراطية يف مفهوم احلقِّ 

مات الشخصية وخصوصية و ز هبا اجملتمع الياباين من النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية واليت تؤثر بدورها يف املعلاخلاصة اليت يتميّ 
 على التوافق مع جمتمع املعلومات العصري. القدرةَ  األفراد، على حنو يتيح هلذا احلقّ 

التوجه الياباين الذي يتبناه الباحثان، ويسعى إىل مراجعة احلق يف خصوصية املعلومات ال يصد  تطبيقه  وال يعين ذلك أنّ  
ر يإالم على اجملتمع الياباين فحسب. وحىت إذا كانت الرؤية املقدمة تعكس أبعاد املوقف الياباين، فيتعني اعتبارها مبثابة خطوة حنو تطو 

ن ظى بالقبول على الصعيد العاملي، ويتوافق مع عصر املعلومات العصري. وميكن هلذا النوع ممفهوم للحق يف خصوصية املعلومات حي
املفاهيم أن يتحقق من خالل تكامل اآلراء املختلفة حول احلق الذي يراعي الظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية احمللية. ويعكس 
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ها مع أو بأخرى لعرقه. وبالطبع فإنه بإمكان الدول األخرى اليت تتشابه ظروف هذا حقيقة مؤداها أن أي فرد البد وأن يتعصب بطريقة
 الظروف اليت مت ذكرها يف هذه الورقة عن املوقف الياباين أن ُتطبق نفس املفهوم.

خصية يف شنقوم يف القسم التايل بتقدمي إيضاح موجز ملفهوم محاية اخلصوصية واملعلومات السوتتألف الورقة احلالية مما يأيت:  
جمتمع املعلومات. وبعد ذلك يتم وصف املواقف املتخبطة يف اليابان واليت متخضت عن تطوير قانون محاية املعلومات الشخصية، ومن 

ية مث حتليل الظروف االجتماعية والثقافية اليت حتيط باخلصوصية. ويف ضوء ذلك يتم التعرف على فعالية مفهوم ويسنت للحق يف خصوص
يف سيا  اجلوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية لليابان، وكذلك مناقشة احلاجة إىل إعادة النظر يف احلق يف خصوصية املعلومات 

 عرض الصيغة اجلديدة ملفهوم هذا احلق بعد مراجعتها. يتمّ ساملعلومات. ويف القسم األخري 

 الخصوصية في مجتمع المعلومات حق  .7
(. وعرف  Moor ،1998يث نوعا ما، وفكرة اخلصوصية هي مفهوم صعب املراس )اخلصوصية هو مفهوم حد حقّ  إنّ  

( هذا احلق على أنه: "احلق يف أن ُترتك مبفردك". لقد ظهر هذا التعريف 1890) Brandeis، وبرانديز Warrenكل  من وارن 
اعات. األحيان على نشر اإلش الكالسيكي نتيجة للممارسات الصحافية السائدة يف ذلك الوقت، اليت كانت تعتمد يف أغلب

وشهدت حقبتا الستينات والسبعينات من القرن العشرين توسع املفهوم القانوين للخصوصية ليشمل احلماية من التدخالت احلكومية 
(. هذا وقد أدى ظهور جمتمع املعلومات إىل Moor ،1998يف القرارات الشخصية كتلك اليت تتعلق باإلجهاض أو منع احلمل )

، Westinالتفسري اخلاص باحلق يف اخلصوصية ليصبح "حق األفراد يف التحكم يف عمليات تداول املعلومات املرتبطة هبم" ) تغيري
(. ويشري هذا التعريف العصري بوضوح إىل العالقة االرتباطية بني اخلصوصية واملعلومات الشخصية، Horrible  ،1988؛1967

 خصية ال ترتبط حبماية اخلصوصية. محاية املعلومات الش على الرغم من أنّ 
علوماهتم م فيه جمتمع املعلومات بوضوح، يتزايد اقتناع األفراد يف اجملتمع بأمهية قدرهتم على التحكم يف مويف الوقت الذي يتقدّ  

علومات اخلاصة شخص يف دورة تداول امل م أيّ حتكّ  الشخصية اخلاصة، والتأكيد على محاية املعلومات الشخصية. وعلى أية حال، فإنّ 
به يف أيامنا هذه هو يف احلقيقة أمر  بالغ الصعوبة، السيما وأن حجم املعلومات الشخصية احملددة هلوية األفراد واليت يتم جتميعها 

رقمية لواختزاهنا يف قواعد البيانات العامة يف صورة رقمية ال يتوقف عند حد. إن السهولة املفرطة اليت ميكن معها استنساخ البيانات ا
 ترتبط بعدم القدرة على التحكم يف توزيع املعلومات. 

ولقد أتاح التطور املطرد لتقنيات املعلومات واالتصاالت وقدرته السريعة على االنتشار للمؤسسات التجارية واحلكومية على  
لوقت املناسب. رغبون احلصول عليها يف احٍد سواء القدرة على استخدام املعلومات الشخصية إلمداد األفراد بالبضائع واخلدمات اليت ي

يف تزايد معدالت املخاطرة باحلق يف اخلصوصية. وعمدت منظمة التعاون  أيضاأمر، فقد تسببت هذه التقنيات من ومهما يكن 
حتديد  والتطوير االقتصادي أيضا إىل تزايد معدالت املخاطرة باحلق يف اخلصوصية وعمدت منظمة التعاون والتطوير االقتصادي إىل

،  The European Parliament And The Council Of The European Union) تلك املخاطر
1995.) 
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  ية المعلومات الشخصية في اليابانقانون تعزيز حما .8
 تدابير حماية المعلومات الشخصية .8.1
قرن العشرين قامت ة خالل التقنيات املعلومات واالتصاالت هي التقنية االسرتاتيجي استنادا إىل الفكرة اليت تقضي بأنّ  

 Highly-networkedاحلكومة اليابانية بإعداد سياسة لبناء "جمتمع معلومات متشابك إىل أقصى درجة ممكنة 
Information Society ُّانون محاية املعلومات ق "، واختاذ التدابري الالزمة لتطوير البنية التحتية املطلوبة إلقامة هذا اجملتمع. ويُعد

وافقة ا ال يتجزأ من اإلجراءات التنفيذية هلذه السياسة، حيث مت التصديق عليها باملالذي يغطي القطاعني اخلاص والعام جزءً  الشخصية
 م. 2005م، مث مت تعديلها يف إبريل من عام 2003يف مايو من عام 

ادية مث فقد كانت اخلطوط اإلرش من ضغط خارجي ميارسه اجملتمع الدويل، ومن اوكان الدافع وراء صدور هذا القانون نابع 
اليت صاغتها منظمة التعاون والتطوير االقتصادي، وكذلك الئحتها التوجيهية مها املصدران الرئيسان اللذان اعتمدت عليهما عملية 

(. ومما ال شك فيه أن الالئحة التوجيهية Okamura ،2005؛ Horibe ،1994التعاون مع املعلومات الشخصية )
Directive /95/46 /EC   كان هلا أثر  فاعل  يف إعداد قانون محاية املعلومات الشخصية بسبب تضمنه للعبارة اآلتية: لن جتاز

أية أنشطة جتارية يف البيئة التجارية العاملية اليت تقوم على تبادل املعلومات اخلاصة باألشخاص بني املؤسسات التجارية خارج حدود 
 ىن من االجراءات املنظمة حلماية املعلومات الشخصية يف كل دولة من الدول اليت تنشأ هبا تلك املؤسسات. الدولة، ما مل يتوفر احلد األد

 The Act For Protection Ofتطبيق قانون محاية البيانات الشخصية املعاجلة بواسطة احلاسب  ويف حني متّ  
Computer Processed Personal Data عضاء اإلداريني ه من قبل األإعدادُ  ، الذي متمAdministrative 

Organs   إصدار أو تنفيذ قانون حلماية املعلومات الشخصية اخلاصة  م، مل يتمم 1989( يف عام 1988لسنة  95)قانون رقم
بالقطاع اخلاص حىت صدر قانون محاية املعلومات الشخصية، والذي صدر يف األصل استجابًة للضغوط الشديدة من جانب اجملتمع 

اري الياباين. وعلى أية حال، فقد دفع التوجيه احلكومي اهليئات اليابانية اىل االعتقاد بأن أنشطتها التجارية الدولية مع اهليئات التج
 (.Nippon Keidanren  ،2003األوروبية يف أمس احلاجة إىل تنظيم إجراءات محاية البيانات املهمة )أنظر على سبيل املثال

( مقارنة اخللفيات االجتماعية والثقافية واجتاهات محاية املعلومات وخصوصيات األفراد يف  1) ح الشكل التوضيحيويوضّ  
 The USA's Safe، وامليناء األمريكي اآلمن Japan's APPIكٍل من القانون الياباين حلماية املعلومات الشخصية 

Harbourؤسسات اد األورويب، واليت تقضي بضرورة تقدمي امل، تلك االتفاقية اليت ُعقدت بني كٍل من الواليات املتحدة واالحت
التجارية شهادة مصدقة لوزارة التجارة قبل البدء يف تداول املعلومات الشخصية مع الدول األعضاء باالحتاد األورويب. ومن املعروف 

ن قبل العديد من لحماية مجذور مفهوم اخلصوصية نبتت يف الواليات املتحدة، حيث ختضع اخلصوصية واملعلومات الشخصية ل أنّ 
، Federal Tradeالقواعد املنظمة. وتشمل هذه القواعد تلك القواعد الفيدرالية اليت قامت بإعدادها جلنة التجارة الفيدرالية 

لبيئة اوالقواعد الذاتية لتنظيم األنشطة الصناعية باإلضافة إىل العديد من اللوائح املستقلة األخرى. وعلى العكس من ذلك، فقد أدت 
االجتماعية والثقافية لليابان إىل إدراك أقل وضوحا لفكرة اخلصوصية، واليت ال يزال يُنظر إليها باعتبارها فكرة مستوردة من اخلارج، 
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 إضافًة إىل وجود بعض الضوابط األخرى غري احلكومية يف اليابان. ويبدو القانون الياباين أكثر مشواًل وتفصياًل عند مقارنته باتفاقية
 امليناء اآلمن األمريكية.

 

 ( النظم القانونية لحماية المعلومات الشخصية في اليابان والواليات المتحدة األمريكية1شكل )

 لقانون حماية المعلومات الشخصيةاالنتقادات الالذعة  .8.2
األفراد واملؤسسات  )مجيعيضطلع قانون محاية املعلومات الشخصية بتنظيم "األطراف اليت تتعامل مع املعلومات الشخصية"  

فرد ومؤسسة(، واليت يتعني عليها إعداد وسائل القياس اليت  5000اليت تتعامل مع املعلومات الشخصية، واليت تزيد أعدادهم على 
ات، حمن شأهنا التأكيد على التعامل املناسب مع تلك البيانات. إن مقدمة قانون محاية املعلومات الشخصية وما تشتمل عليه من إيضا

 ات. سأسهمت يف رفع الوعي باحلاجة امللِّحة إىل محاية املعلومات الشخصية، ونشر الوعي بقانون احلماية بني األفراد واملؤسم 
ت هذه االستجابة إىل وجود نتائج متشابكة تنطوي على نقٍد الذٍع لقانون محاية املعلومات الشخصية، حيث تعرمض وقد أدّ  

ة للتعامل قانون محاية املعلومات الشخصية فشل يف إجياد اآلليات املناسب قد الذي ذهب إىل أنّ بنوده إىل النّ  القانون بعد تنقيحه ودعم
(. وقد ظهر هذا Orito and Murata ،2008نظر )ا مع املعلومات الشخصية )ملزيد من التفاصيل حول أوجه النقد املختلفة

م، فقد 2005 من إبريل لعام  27 اليت ُوقِّعت يف   .Fukuchiyama J. Rا يف أعقاب كارثة قطار جا.آر. فوكوشياما جليًّ 
دفع العمل املقيد بالقانون القائم املستشفيات إىل رفض اإلفصاح عن أي معلومات حول أمساء الضحايا أو أحواهلم رغم أن املادة رقم 

حلصول الشخصية اخلاصة باألفراد دون احلاجة إىل ا ( من قانون محاية املعلومات الشخصية تقضي بإمكانية التعامل مع املعلومات16)
على موافقتهم، السيمما يف املواقف اليت يكون التعامل فيها مع املعلومات ضرورة ال غين عنها حلماية حياهتم، أو أجسادهم، أو 

م مشاعر اد الذين يكنون هلممتلكاهتم األمر الذي أدى إىل صعوبة حصول أقارب الضحايا على املعلومات احليوية املهمة عن األفر 
 احلب. 
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عض املواطنني، ط، فعلى سبيل املثال قاوم بخبّ من التّ  اقانون محاية املعلومات الشخصية أحدث قدرً  ا ال خيفى على أحد أنّ وممّ  
 National Consumer Affairsوالطالب اتاحة معلوماهتم الشخصية من خالل قوائم العضوية اجملتمعية أو القوائم الطالبية )

Centers ،2005 ويعكس تعسف هؤالء األفراد يف استخدام احلق يف رفض تقدمي املعلومات الشخصية مما ينطوي عليه قانون .)
محاية املعلومات الشخصية من مبادئ وحقو . وامتنع بعض املواطنني عن ملء استمارات التعداد السكاين بناًء على ما خيوله هلم 

 دّ القانون ال يغطي اإلحصاءات السكانية. وعالوة على ذلك، امتنعت العديد من احلكومات احمللية عن الرّ القانون من حقو  رغم أن 
مرة  –على االستفسارات اليت توجه إليهم فيما يتعلق باملتهمني املطلوبني يف دعاوى قضائية رغم أن قانون محاية حق املؤلف ال يغطي 

 مثل هذا النوع من االستفسارات. -أخرى
هذه االنتقادات املخِلصة لقانون محاية املعلومات الشخصية مل تأت من فراغ، وإمنا جاءت نتيجة  توضح هذه احلاالت أنّ و  

الفتقاره إىل بعض اجلوانب اخلاصة بأهدافه األساسية، ويسعي القانون إىل إحداث نوٍع من التوازن العادل بني استخدام املعلومات 
 ه املعلومات، نظراً ملا تنطوي عليه املعلومات الشخصية من ميزات مفيدة.الشخصية، وبني آليات محاية هذ

 اية الخصوصية والمعلومات الشخصيةموقف الهيئات اليابانية من حم .8.3
تبدو جهود اهليئات اليابانية املعنية فيما يتعلق حبماية البيانات الشخصية كما لو كانت امتثاالً "غري متحمس" لألوامر فأداء  
تطبيق  من التساؤالت رغم أن هذا األمر، يُعد مبثابة اات يوحي بالرتدد يف القيام بأي شيء، األمر الذي أثار بدوره كثري هذه اهليئ

للقوانني. ولعل وجود بعض التعبريات الغامضة اليت تشتمل عليها بعض مواد القانون هو ما يدعم هذا االجتاه. ويف احلقيقة مل تعمد 
م. وتسعى مجيع 2005ائية ضد انتهاكات القانون منذ أن مت تعزيزه ودعمه يف األول من إبريل من عام أية هيئة إىل رفع شكوى قض

 اهليئات إىل جتنب أي شائبة قد تلحق بسمعتها إذا ما مت تطبيق القانون عليها كأول متهم ينتهك سيادة ذلك القانون.
 ه خماطرةللتعامل مع قانون محاية املعلومات الشخصية باعتبار جه املديرون يف العديد من املؤسسات التجارية اليابانية ويتّ  

(Orito and Murata ،2004 ّويف واقع األمر فإن .)  سات التجارية اليت تضطلع باختزان املعلومات الشخصية املؤسم
ع دعم القانون جّ د شواستخدامها حتمل على عاتقها خماطر شرعية بسبب قانون محاية املعلومات الشخصية. وباإلضافة إىل ذلك، فق

لومات سات التجارية والطر  اليت تتبعها يف التعامل مع املعوتعزيز سلطاته مجاعات احلراسة، ووسائل اإلعالم على مراقبة املؤسم 
الشخصية، حيث قامت بعض هذه اجلهات برصد عدد من الوقائع اليت تنطوي على تسريب للمعلومات الشخصية من داخل 

ختاذ تدابري حتفيز العديد من املؤسسات التجارية اليابانية ال د مسعة مثل تلك املؤسسات. ولذلك متم األمر الذي هدّ  املؤسسات التجارية،
فعمالة حنو تقليص املخاطر وثيقة االرتباط بقانون محاية املعلومات الشخصية، وقد يكون اختاذ تدابري فعمالة لتقليص املخاطر وثيقة 

ملعلومات الشخصية أمراً مكلفاً، ذلك أن هذا القانون أتاح الفرصة للموردين اليابانيني لنظم املعلومات، واجلهات االرتباط بقانون محاية ا
االستشارية العاملة يف جمال تقنيات املعلومات واالتصاالت، لبيع النظم األمنية اليت تساعد على تطبيق القانون. وأدى ذلك بطبيعة 

 حملها اجلهات املستفيدة من تلك النظم. احلال إىل رفع التكلفة اليت تت
ومن ناحية أخرى، مل يأت هذا القانون استجابًة الحتياجات اجتماعية حلماية احلق يف خصوصية املعلومات داخل اليابان،  

يتطلب العمل يف  ا هو جمرد ضمان حيرر املؤسسات اليابانية من املشكالت اليت قد تلحق بأنشطتها يف بيئة التجارة العاملية، واليتوإمنّ 
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مناقشة القيم األساسية حلماية اخلصوصية واملعلومات الشخصية بشكل تفصيلي  إطارها وجود محاية كاملة للمعلومات الشخصية. إنّ 
أمر  نادر احلدوث، وتبدو محاية اخلصوصية واملعلومات الشخصية يف اليابان متوافقة مع مواد قانون محاية املعلومات الشخصية، ويف 

قيقة فإن املؤسسات اليابانية عندما تطلب من العميل معلومات شخصية يتعني عليها أن تلتزم بعدم استخدام تلك املعلومات ألي احل
غرض آخر غري الغرض املنصوص عليه يف املستندات احملررة. وعلى أية حال فإن هذا الوصف أو التحديد يتسم بالغموض وعدم 

اليقني ما املقصود بعبارة " ال تستخدم يف أي غرض آخر غري ذلك الوارد هنا " وميثل ذلك الوضوح، فالعميل ال يعرف على وجه 
ما يكون من الضروري أن ُتستخدم هذه العبارة كعبارة تأكيدية حملتوى أي خطاب أو مراسلة  غالبامشكلة إجرائية للعميل، حيث أنه 

  .ما يستخدمون هذا احلقم  م نادرامثل هذه احلاالت غري أهنّ  وباإلضافة إىل ذلك، فإن القانون مينح العمالء االعرتاض يف

 الظروف االجتماعية والثقافية اليابانية المحيطة بالخصوصية: .8.4
( أن الثقافة تؤثر يف فكرة اخلصوصية، فتختلف اجملتمعات يف رؤاها ملا تنطوي 2003) De George يري دي جورج 

السمات  هو الشيء الذي حيتاج إىل احلماية. وباملقارنة مع العامل الغريب، وبسبب اختالف عليه اخلصوصية، واألمهية اليت حتظي هبا، وما
االجتماعية والثقافية واللغوية، فإن اليابانيني غالبًا ما يعتربون أن احلق يف اخلصوصية مفهوم غري أساسي، ميكن أن يتغري من وقت 

 (.Orito and Murata ،2005آلخر، وال حيظى إال بقدر ضئيل من األمهية )
وجد كلمة توال ( Hiramatsu ،1993) اجملتمع الياباين ال ميلك حساسية مفرطة يف التعامل مع احلق يف اخلصوصية إنّ  

. ويستخدم العديد من اليابانيني كلمة بوريباشي Privacyة مع املفردة االجنليزية لكلمة خصوصية أو مفردة يابانية تتطابق بدقّ 
Puraibashi   كمقابل لكلمة خصوصيةPrivacy ( دون فهٍم واضٍح ملعناهاMurata ،2004 ورغم إشارة ميزوتاين .)
Mizutani ( إىل أن ما يشيع بني اليابانيني إمنا هو جمرد مبادئ أساسية أو حدٌّ 2004وآخرون ) وصية أدىن من اإلدراك لفكرة اخلص

شعر بأن ظل اخلصوصية فكرة هلا أمهيتها للمواطن الياباين العادي، فالبعض يمبا ال يتناسب مع نضج الفكرة يف اجملتمعات األخرى، ت
للتعامل  عسفيّ فض التّ لى الرّ فرد ع ويأيت كنوع من املسايرة للرأي العام، لكونه يشري إىل قدرة أيّ  اثانويًّ  ااحلق يف اخلصوصية رمبا كان حقًّ 

 ل بالبيئة االجتماعية والثقافة اخلاصة بالدولة.صاألفكار حول اخلصوصية يف اليابان تتّ  مع اآلخرين. إنّ 
والتغريات املناخية يف اليابان كان هلا تأثري واضح  زراعة األرزّ  ( إىل أنّ 1984) Hayahiوعلى صعيد آخر ذهب هياهي  

اذ قرارات تراكمية من ن اختيف اليابان يتطلبا على السمات االجتماعية اليابانية، ذلك أن التغريات املومسية املهمة للطقس، ومنو األرزّ 
 نشأهنا أن تدعم اجلهود بداًل من اجلهود الفردية املتناثرة. ويف الواقع فإن اليابانيني يعتقدون بشكل عام بأمهية العمل اجلماعي، ويرو 

 كلما ذكر كيموراف إالم من خالل اكتساب القدرة على التعاون مع اآلخرين. وإضافًة إىل ذلك، أن التشكيل الكامل للشخصية لن يتمم 
Kimura (1981 ّأن )  ُحتديدها يف ضوء توجيه الفرد لعالقته مع اآلخرين. عالوة على أن  وية الشخصية لألفراد عادة ما يتمّ اهل

 اجملتمع الياباين جينح إىل احلسم، األمر الذي جيعل احللول الوسطية أمراً غري مقبول.
الذي يشري إىل افرتاض الظن احلسن  Amae مبا يُعرف بـ أما إي ( على االعتقاد الياباين1975) Doiويركز دوي  

ناقص احلسن باآلخرين تت نّ األدىن من افرتاض الظّ  " واليت تشري إىل احلدّ  Enryoباآلخرين. ويقرتح دوي أن الكلمة اليابانية " إنريو 
 Dio ذا افرتضوا السوء يف نوايا اآلخرين. وأشار دويمع هذه الفكرة. وبعبارة أخرى، رمبا خياف األفراد من احلا  صفة الوقاحة هبم إ
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: " اليابانيون يضمرون يف أنفسهم ، والحظ أنّ  Amaeميكن أن تستخدم كمقابل لكلمة أما إي  Enryoإىل أن كلمة إنريو  أيضا
افة "أما إي ة إىل مدى توغل ثققدرا من الكراهية لكلمة "إنريو"، إالم أهنم ال ينكرون احتمال مساعها من األخرين، وتوضح هذه احلقيق

Amae واليت تشري إىل احسان الظن باآلخرين يف احلياة االجتماعية. وهلذا قد جند هنا أيضاً ما يربر عدم تزايد فكرة اخلصوصية "-
اليت تربط (. ومن األمهية مبكان توضيح العالقة 39يف جذور التقاليد اليابانية الراسخة" )ص-اليت جاءت لسبب أو آلخر من اخلارج

" Miuchi" والذي يعين "داخل"، كجزء من كلمات يابانية أخرى مثل: كلمة "مي أوشي Uchiاستخدام املقطع الياباين "أوشي 
" اليت تعين حميط األصدقاء أو الزمالء، فإن استخدام هذا املقطع Nakamauci"اليت تعين حميط العائلة، أو كلمة "ناكاما أوشي" 

" على سبيل Private ينتسب إليها الفرد، وليس على النحو الذي ُيشار إليه يف اللغة اإلجنليزية بكلمة "خاص يشري إىل اجلماعة اليت
 .املثال، واليت تشري إىل الفرد نفسه. وحيظى العامل اخلاص بالفرد يف اليابان بقليل من االهتمام بوصفه جزٍء ال يتجزأ عن عامل اجلماعة

نريو ، وهي أن أفكار اخلصوصية اليت قد تنطوي على وجه إجيايب ملا تشري إليه كلمة إمسبقا شرت إليهاويرجع هذا إىل احلقيقة اليت أ
Enryo  دائماً ما تكون مطلوبة يف اليابان. ويرتبط هذا أيضا باحلقيقة اليت سوف أتطر  إليها الحقا واليت تؤكد على أن الفكر الغريب

 (. 42للحرية قد ترسخت جذوره ببطء داخل اجملتمع الياباين )ص
تتعلق باحرتام رؤية وجهة نظر مثرية لالهتمام  Tamura، وتامورا  Nakadaومن ناحية أخرى عرض كل  من نكادا  

 ةالشعب الياباين للعامل احمليط، وكذلك رؤيته ملفهوم اخلصوصية، فقد أشار الباحثان إىل أن الشعب الياباين حييا يف عامل يتألف من ثالث
فهي اجلوانب القدمية والطبيعية اليت ترسخت  Sekenأما الـ ِسِكن  Ikai، وإيكاي Shakai، وَشَكاي Sekenعوامل: ِسِكن 

إىل جانب آخر  Shakaiلالنتشار يف حني تشري َشَكاي  خصبا دى اليابانيني عن العامل، حيث جتد القيم والعادات املهذبة جماالً ل
 Ikaiمن العامل الذي يشتمل على رؤية عاملية عصرية وأساليب فكرية تتأثر باملعتقدات والنظم املستوردة من العامل الغريب. وأما إيكاي 

، ذلك العامل الطبيعي، فهو ذلك الوجه القبيح من العامل والذي تسيطر عليه الشرور Sekenعن عامل ِسِكن فهو عامل خمتلف 
والكوارث واجلرائم وامللوثات، ويف سيا  استخدامهم هلذا التقسيم، فإهنم جيدون غضاضة يف اقتحام اخلصوصية، واليت أحيانا ما تكون 

 التنظيم الذايت لرؤية اليابانيني للعامل ومنظومة القيم. يف اليابان لصيانة النفس أو  مقبوال اأمر 
ب املستمر مين للمعاين يف سيا  االتصال اللغوي، والتجنوتتسم الثقافة اللغوية اليابانية باعتمادها على االستخدام الضِّ  

اآلخرين بشكل ناضج،  لى التواصل معللوصف الصريح حىت ألكثر األشياء أمهية. ويُفرتض يف الشاب الياباين اليافع أن يكون قادراً ع
ومن مث الشعور الصحيح بأحاسيس اآلخرين الضمنية ومشاعرهم وأفكارهم أيضاً، وأن يكون قادرا على التحدث مع اآلخرين بلياقة، 

" )التعبري بأدب جم واحرتام(، أو كان ذلك من خالل التعبري Ta Temaeسواء كان ذلك من خالل التحدث بطريقة تاتيماي "
 " )التعبري بصد  أو ذكر احلقيقة دون كذب(.  Hon'neبأسلوب "هون ين 

ويف سيا  تلك الظروف االجتماعية والثقافية واللغوية، يتم تفسري إصرار الفرد على استخدام احلق يف اخلصوصية باعتباره  
صوصية بوصفه ل مع اآلخرين. إن احلق يف اخل"احلق يف أن يرتك املرء وشأنه" على أنه شخص غري متعاون، وال ميلك القدرة على التواص

ما يتصل باجملتمع  إفراط يف فقدان الثقة يف كل-بصفة عامة -"حق األفراد يف التحكم يف دورة تداول املعلومات املرتبطة هبم" يعترب
مل اجملتمع الياباين مع احلق يل يتعاالتعاوين، وأولئك الذين يعمدون إىل جتميع املعلومات الشخصية واختزاهنا وتبادهلا واستخدامها، وبالتا

 غربية. من تلك اليت حيظى هبا ذلك احلق يف اجملتمعات ال يف اخلصوصية باعتباره حق وافد وغريب، وحىت حيظى بأمهية أقلّ 
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ات ة املعلوممساٍو باستمرار لقانون محاي وقد دفع ذلك اليابانيني لالعتقاد بأن محاية احلق يف خصوصية املعلومات هو حقّ  
الشخصية. ومن هذا املنظور تعكس االستجابات املفرطة لقانون احلماية واليت سبق اإلشارة إليها قصور اهتمام الشعب الياباين واستيعابه 
للحق يف اخلصوصية. وبالطبع فإن هذه املالحظات ال تنصف األمهية النسبية للثقافة اليابانية وخباصة فيما يتعلق باحرتام احلق يف 

ومحايته. وميكن للتحليل الذي نعرض له هنا أن يكون خطوة على طريق إعداد نظام عاملي مقبول يؤكد على احلماية الكاملة  اخلصوصية
لتعامل ا للحق يف اخلصوصية. ولكي نتمكن من حتقيق ذلك، فالبد من التسليم بوجود ثقافات وتقاليد خمتلفة يف هذا العامل، ومن مثم 

 ص.مع كل واحدة منها بدقة وحر 

 ليابانتطبيق "مفهوم ويستن" للحق في خصوصية المعلومات في ا .8.5
هليئات اليابانية إىل غالبية ا ى. وتسعشك   زال حملم اماملوقف التجاري الياباين تطابق قانون محاية املعلومات الشخصية مع  إنّ  

اصة تقنيات قواعد البيانات يت تُتاح يف البيئة احمللية وخبهتيئة وإعداد وتنفيذ إجراءاهتا التجارية يف ضوء تقنيات املعلومات واالتصاالت ال
ز هذا االجتاه التوسع الواضح وغري املسبو  للتجارة اإللكرتونية والتجارة عرب األجهزة املتنقلة. لقد هنضت العديد من والشبكات. ويعزّ 

خالل نظم إدارة  الء، وعمدت إىل إدارة تلك القواعد مناهليئات اليابانية بتصميم وصيانة قواعد البيانات اليت خُتتزن هبا بيانات العم
راز درجة من درجات ن من إح هلا أداء أنشطتها التجارية مبزيد من الفاعلية والكفاءة، ولكي تتمكّ قواعد البيانات املرنة، حىت يتسىّن 

أكثر  ا منحدوااالنرتنت  يةاملستخدمة لتقنخصية بطريقة رقمية بني اهليئات املتعاونة إرضاء العمالء. ويعترب تشاطر املعلومات الشّ 
منذ منتصف التسعينات  االطر  الواعدة اليت سوف تساعد على تأسيس املؤسسات التجارية التحليلية الناجحة، اليت بدأ ظهورها فعليًّ 

، وإدارة Management Supply Chainمن القرن العشرين. وتدفع أساليب التجارة اإلبداعية مثل: إدارة سلسلة اإلمداد 
 إىل السري يف هذا االجتاه.  Customer Relationship Managementعالقات العمالء 

هذا وقد أسهمت تقنيات املعلومات واالتصاالت يف تغيري مفهوم املؤسسات التجارية والطريقة اليت تدار هبا األنشطة التجارية  
ء، ومات واالتصاالت أن يزود هذه املؤسسات بتحليل دوري لرغبات العمالأيضا. وميكن الستخدام اهليئات املختلفة لتقنيات املعل

وطلباهتم، واالفادة من اخلدمات السابقة، ما من شأنه أن يعمل على تطوير البضائع واملنتجات بصفة مستمرة. وتُقدمم اخلدمات 
رض خصية. ويف ضوء هذه الظروف فإن تعاحلكومية يف الوقت الراهن من خالل اإلنرتنت باستخدام نظم التحقق من اهلوية الش

املؤسسات للمخاطرة باحرتام املعلومات الشخصية اليت حيميها القانون يؤدي إىل تقويض جودة البضائع واخلدمات اليت يقومون 
 بتوريدها. 
مل تكن يف  ةحول الرقمي، وتداول املعلومات الشخصياملعطيات احلالية لتقنيات املعلومات واالتصاالت، وعملية التّ  إنّ  

م عندما 1980بتعريف احلق يف خصوصية املعلومات، أو حىت يف عام  Westinم عندما قام ويسنت 1967احلسبان يف عام 
أصدرت املنظمة اليابانية للتعاون والتطوير التجاري دليلها اإلرشادي. ودائمًا ما يُقال بأن التطور الذي شهدته تقنيات املعلومات 

تقنية أخرى. وعالوة على ذلك فإن التشريعات اليت استهدفت محاية احلق يف خصوصية املعلومات اعتمدت  أيُّ  واالتصاالت مل تشهده
اية املعلومات قانون مح على الدليل اإلرشادي ملنظمة التعاون والتطور التجاري أو التعريف الغريب، قد تكون غري منطقية، كما أنّ 

 يعات قد يكون غري صاحل للتطبيق يف الوقت الراهن. الشخصية الذي يعتمد بدوره على هذه التشر 
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اضطلع  The Japan Federation Bar Associationاالحتاد الياباين للمؤسسات القضائية  ويف الواقع فإنّ  
لى أمهية عبتقدمي مراجعة لقانون احلماية. وتقرتح املراجعة إضافة مجل تقدم شرحا أو تفسريا لقانون محاية املعلومات الشخصية، وتنص 

 حتقيق التوازن بني محاية املعلومات الشخصية من ناحية واستخدامها من ناحية أخري. 
( بعرض مفهوم احلق يف خصوصية املعلومات يف بيئة تقنية تعتمد يف املقام األول على 1967) Westinلقد قام ويسنت  

ملعلومات خصية واختزاهنا واستخدامها، وهكذا كانت دورة تداول ااهليئات احلكومية العمالقة اليت تنهض بدورها بتجميع املعلومات الش
ستحيل أن ه من الصعب بل يكاد يكون من املالشخصية حمدودة السيما إذا ما مت مقارنتها مبا هي عليه يف الوقت احلايل. أما اآلن فإنّ 

املعلومات الشخصية اليت يتم (، حيث يوجد كميات ضخمة من Moor ،1997يتحكم الناس يف تدفق معلوماهتم الشخصية )
نات الرقمية ميكن استنساخها البيا جتميعها واختزاهنا يف شكل رقمي يف قواعد البيانات اخلاصة والعامة. وطبقا للحقيقة اليت تقضي بأنّ 

(، Shapiro ،1999بسهولة، ونقلها إىل وحدات أخرى ومقارنتها بغريها من البيانات بسبب الثورة يف جمال التحكم يف البيانات )
ويقوم األفراد البسطاء بنشر معلوماهتم الشخصية أحيانا بنوع من اإلمهال على حنو ال يتيح لآلخرين القدرة على التحكم يف توزيع 

 املعلومات الشخصية. 
ري. صووفقا هلذه الرؤية، قد يكون تعريف ويسنت للحق يف خصوصية املعلومات غري متوافق مع متطلبات جمتمع املعلومات الع 

 تطبيق هذا القانون حلماية املعلومات الشخصية أو خصوصية املعلومات، فقد ميثل هذا القانون هتديدا ه لو متم وباإلضافة إىل ذلك فإنّ 
ها. فيم كّ حيف خصوصية املعلومات أحقية األفراد يف ضبط دورة تداوهلم ملعلوماهتم الشخصية والتّ  ر مفهوم احلقّ للمجتمع، حيث يقرّ 

حال، فحىت إذا ما عمد غالبية األفراد إىل استخدام حقهم، ومطالبة املؤسسات بتحديث معلوماهتم الشخصية، فقد ال  ةوعلى أيّ 
تستطيع األنشطة العادية اليت متارسها تلك املؤسسات تلبية مثل هذه الطلبات، مما يؤدي إىل تدهور مستويات اجلودة اخلاصة باخلدمات 

 اليت تقدمها. 
املفهوم غري املؤثر أو غري الواقعي للحق يف اخلصوصية قد يتسبب يف إجياد نوٍع من الكراهية للحق نفسه  إنّ وبصفة عامة ف 

 وألمهية هذا احلق يف اجملتمع على حد سواء. وبناًء على ذلك وباإلضافة إىل حتليل الظروف االجتماعية والثقافية للمجتمع الياباين واليت
من املستحيل  ه مفهوم احلق يف خصوصية املعلومات مبثابة قضية الساعة بالنسبة لليابانيني. ومبا أنّ حتيط باحلق يف اخلصوصية، يُعترب

التوقف عن استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت يف اجملال التجاري بصفة خاصة ومجيع جوانب احلياة بصفة عامة، يتعني علينا 
 التقين احلايل. النظر بعني االعتبار إىل املفهوم يف إطار السيا 

 ظر في الحق في خصوصية المعلوماتإعادة الن .9
 من الذي يمتلك معلومات شخصية؟  .9.1
عادة ما تكون املعلومات الشخصية ملكا لصاحبها، وعلى هذا األساس حيدد الدليل اإلرشادي الذي أصدرته املنظمة  

(: للفرد احلق يف: OECD ،1980اآليت )اليابانية للتعاون والتطوير التجاري مبدأ مشاركة األفراد على النحو 
  

 احلصول من املتحكم يف البيانات أو من يقوم مقامه، على ما يفيد امتالكه أو عدم امتالكه بيانات ختصه.  .1
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 : موافاته بالبيانات اخلاصة به يف الوقت املناسب .2
  .بتكلفة مادية ليس فيها مغاالة 
  .بطريقة مناسبة 
 .يف شكل واضح ومفهوم 

 بأسباب حجز طلبه لالستقصاء أواًل، مث أسباب رفضه ثانيا، حىت يكون مبقدوره تفنيد هذا الرفض.موافاته  .3
حتديث البيانات اخلاصة به السيمما يف حال قبول طعنه، مبا يساعد على اسرتجاع البيانات اليت مت حموها أو تعديل تلك البيانات  .4

  غري املكتملة.
له بقوة، ال ميكن التأكيد على احلقو  اليت حيددها هذا املبدأ من خالل األفراد، وعلى أي حال ويف جمتمع تتشابك أوصا 

لعدم قدرهتم على حتديد املواقع اخلاصة مبعلوماهتم الشخصية وضبط تداوهلا، ولتعويض هذا العجز، يفرتض أن تعمل املؤسسات اليت 
 .اة اجتماعيًّ لى إدارة املعلومات الشخصية ومحايتها بطريقة مقبولتقوم باختزان واستخدم املعلومات الشخصية خلدمة أغراضها التجارية ع

اجلزء األساسي للحق يف خصوصية املعلومات أو ملكية املعلومات الشخصية يتعني أن يقع على عاتق تلك  وهكذا فإنّ  
قة يف استخدامها هلذه الً للثاملؤسسات اليت ختتزن وتستخدم املعلومات الشخصية، ومن مث فإنه جيب على املؤسسات هذه أن تكون أه

د ملكية املعلومات ، أن يتم حتديضارا بل رمبا كان أمرا البيانات وتوفري احلماية الكاملة هلا. وكما الحظنا مسبقاً، أنه ليس من الواقعي،
 الشخصية بشكل حصري يف جمتمع املعلومات العصري الذي حنيا فيه. 

 لحق في خصوصية المعلوماتتطوير مفهوم ا .9.2
يتعني على املفهوم املنقح للحق يف خصوصية املعلومات الذي نعرض له هنا أن يالئم جمتمع املعلومات واالتصاالت املعاصر  

 واملعقد، وجيب أن تضطلع محاية احلق املعدل أو املنقح بدوٍر مهم يف التأكيد على استقالل األفراد وحرية العقيدة، والتعبري، والتصرف.
مربراهتا من احلق الغريب حلماية احلق يف خصوصية املعلومات. وباإلضافة إىل ذلك، فلكي يكون هناك نقل عادل وتستمد هذه احلماية 

للحق يف خصوصية املعلومات من مالكي املعلومات الشخصية إىل املؤسسات املناسبة، يتعني على اجلميع إدراك القواعد اليت من شأهنا 
 يف يب للمعلومات الشخصية، وفيما يتعلق بصياغة مثل هذه القواعد العملية، يُعرمف احلقالتأكيد على االستخدام املفيد واإلجيا

.. للفرد احلق يف أن يكون حممياً من مجيع أشكال االستخدام غري املسئول من جانب اآلخرين على ه: "خصوصية املعلومات على أنّ 
 ."العامّ حل اهديد ال غىن عنه للصّ حنٍو يهدد مصاحلهم، ما مل يكن هذا التّ 

( نظرية وصول حمكم أو مقيد للخصوصية. ففي املقابل يوضح العرض 1997) Moor ومن ناحية أخرى، يقدم موور 
هم األساسي يف غاية الصعوبة. يف اليابان، حيث يوجد قصور يف الف قيد للمعلومات الشخصية أصبح أمراالذي تقدمنا به أن الوصول امل

وصية املعلومات، مت تصميم قواعد معلومات شخصية متشابكة على مدار ما ال يقل عن عشر سنوات لألمهية االجتماعية حلماية خص
دون وجود سياسات مؤثرة أو خطط فعمالة حلماية املعلومات الشخصية. وقد أدى ذلك إىل اختزان كميات ضخمة من املعلومات 

األفراد يف  مبا أصبح تصميم نظم املعلومات اليت تؤكد على حقالشخصية يف قواعد بيانات خمتلفة، يتم تداوهلا على نطا  واسع، ور 
 غري كاٍف يف يومنا هذا. عالوة على أننا حنتاج إىل االستخدام احملكم أو املقيمد للمعلومات الشخصية، ملعلومات املناسبة أمراالوصول إىل ا
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ته الشخصية يف فرد التحكم يف وصول اآلخرين إىل معلوماوحتظى استقاللية األفراد وحرياهتم بأمهية كبرية، حيث أنه ال يستطيع أي 
ظل جمتمع يتسم بالشفافية املعلوماتية. وىف الواقع فإن من شأن التجريد لعملية التحكم يف تداول املعلومات الشخصية أن يؤثر سلباً 

ديدة إىل شخصية. وهكذا تذهب رؤيتنا اجلعلى حرية األفراد واستقالهلم حينما يدركون إمكانية إساءة اآلخرين استخدام معلوماهتم ال
 التأكيد على حفظ املعلومات الشخصية اخلاصة. 

ويتطلب احلق املنقح من مجيع اجلهات اليت تتعامل مع املعلومات الشخصية عدم احلصول على املعلومات الشخصية لألفراد  
(. كما أن هذا Floridi ،2006هر بعدم معرفتها )ما مل يكن هذا ضرورياً، وبذل قصارى جهدهم لتجاهلها أو على األقل التظا

 احلق سوف حيول دون حتقيق االستخدام العادل للمعلومات الشخصية. 
( إىل أن إعادة تفسري خصوصية املعلومات جيب أن تأخذ يف احلسبان الطبيعة املعلوماتية 2006) Floridiوأشار فلوريدى  

ى املعلومات اخلاصة به. ويتعني على ضبط استخدام املعلومات الشخصية أن يرق للكائنات احلية، فشخصية الفرد تتكون من خالل
بطريقه أو بأخرى مبصاحل األفراد واجملتمع على حد سواء، ال سيمما يف عصر أصبح يتم التعامل فيه مع " األفراد من خالل املعلومات 

والذي قمنا بعرضه  املعدمل خلصوصية املعلومات احلقّ  إىل أنّ  ناة املعلوماتية. ويشري هذا ضماخلاصة هبم"، وىف جمتمع يتسم بالشفافي
 (.Lyon ،2006ق فعالية واضحة تساعد على تقييد التعنت يف الرقابة االجتماعية )حيقّ 

وللتأكيد على دعم الرؤية اجلديدة للحق يف خصوصية املعلومات، فقد يتطلب اضطالع األفراد، أو املؤسسات، أو أي كيان  
  :التاليةامله مع املعلومات الشخصية باملهام حيتمل تع

  .مجع املعلومات الشخصية الدقيقة واحملدمثة طبقا للقواعد السائدة واملعمول هبا اجتماعيًّا 
  .اختزان املعلومات من هذا النوع 
 ع. الكشف عن املعلومات، ونقلها، وتبادهلا، واختزاهنا طبقاً للقواعد السائدة واملعمول هبا يف اجملتم 
  استخدام املعلومات املختزنة على حنٍو فعمال يؤدى إىل االرتقاء باملصاحل الشخصية ملالكي املعلومات، وبشكل ميكن تقييمه من

 خالل معايري التقييم السائدة واملعمول هبا يف اجملتمع. 
 ا أصحاب هذه ية، واليت يتقدم هبإهناء استخدام املعلومات الشخصية املختزنة بناًء على الطلبات املستندة على أسس موضوع

 املعلومات من خالل إجراءات مقننه اجتماعياً. 
  ًاملتابعة الدورية الصارمة لطر  استخدام الكيانات املرخص هلا اجتماعياً للمعلومات الشخصية املختزنة، ومن مث استخدامها بناء

 على طلبات الكيانات املعنية.
  املعلومات الشخصية طبقاً للقواعد السائدة واملعمول هبا اجتماعيااماطة اللثام عن وسائل إدارة.  

باإلضافة إىل ذلك، يتعني معاقبة أي فرد أو مؤسسه ُتسيء إىل املصاحل الشخصية ألي صاحب معلومات بأي طريقة كانت،  
 حلق مبالك املعلومات. من خالل التعامل غري الالئق مع معلومات هذا الفرد الشخصية، وتعويض أو إصالح الدمار الذي 
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 خاتمة .10
ؤية اجلديدة للحق يف خصوصية املعلومات واليت نعرض هلا يف هذه الورقة الظروف االجتماعية والثقافية اليابانية تعكس الرّ  

لرؤية اجنباً إىل جنب مع الظروف االقتصادية، مبا يف ذلك املناخ الداعم لقانون محاية املعلومات الشخصية. وجيب أن نالحظ أن هذه 
يق اجلديدة تعتمد على التحيز للسمات اليت خيتص هبا اجملتمع الياباين، وقد يثري هذا التساؤالت بشأن فعالية هذه الرؤية وقابليتها للتطب

 يف السيا  العاملي، ذلك أن مبقدور املعلومات الشخصية التنقل خارج احلدود يف بيئة تقنيات املعلومات واالتصاالت احلالية.
ى تزايد يف خصوصية املعلومات عل دولة من دول العامل على املفهوم الغريب للحقّ  يكن من أمر، يتوقف اعتنا  أيّ  ومهما 

 دٍ أو تناقص انتشار الظاهرة العاملية لتقنيات املعلومات واالتصاالت. عالوة على أن هذا املفهوم اجلديد هلذا احلق قد يصبح الزامياً لعد
 الذي من شأنه أن يؤدي إىل تطوير مفهوٍم حيظى بالقبول على املستوى العاملي هلذا احلق.من كبري من الدول، األمر 

قد يكون من الضروري إجراء مراجعة للمفهوم يف ضوء الظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية  وىف سبيل حتقيق ذلك، 
نا بعرضه هنا مرحلة الحقة. ويُعترب املفهوم املعدمل الذي قم دولة على حدة، مث مقارنة هذه املفاهيم مع بعضها البعض يف اخلاصة بكلّ 

، مبا يتناسب مع اامليًّ عمبثابة اخلطوة األوىل حنو تطوير وصياغة مفهوم جديد للحق يف خصوصية املعلومات عسى أن حيظى بالقبول 
ق يف مثل هذه امل اآلراء املختلفة حول احلعصر املعلومات احلديث. ويتعني على اجملتمعات أن تدرك هذا املفهوم وتعيه من خالل تك

 اخلصوصية يف ضوء املناخ االجتماعي والثقايف واالقتصادي يف البيئة احمللية.
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 تقييمية ةخدمات األلتمتريقا المعتمدة على بيئة الويب: دراس
 د.وليد محمد هيكل

 جامعة حلوان -كلية اآلداب
 امللخص

 استهدفت هذه الدراسة تقييم خدمات األلتمرتيقا املعتمدة على بيئة الويب، للتعرف على مساهتا وأبعاد تتبعها للمنتجات البحثية وسبل
مكافحتها يف صد التالعبات، وهلذا مت دراسة سبعة مناذج من تلك اخلدمات؛ حيث اعتمدت الدراسة على املنهج التقييمي واألسلوب 

ومن مثم استعمال قائمة مراجعة بغرض تقييم اخلدمات املستهدفة. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أنم تلك اخلدمات الوصفي التحليلي، 
ٍف فريٍد للمنتج البحثي، رِّ من وجود مع بدّ  تتبع املنتجات البحثية خبطى وشروط متفق عليها يف جمملها من قبل اجلميع، وهي أنمه الت

عتماد صدار مؤشرات األلتمرتيقا. ومن هنا توصي هذه الدراسة حبث الناشرين واملؤسسات البحثية اإمثم  وهو السبيل الوحيد للتتبِع؛ ومن
وغريها من املواقع؛ ومن  ا لتبادل تلك املعلومات بسهولٍة على الوسائط االجتماعيةونشرها إلكرتونيًّ فات الفريدة للمنتجات البحثية املعرِّ 

 العريب يف النظام العاملي لالتصاِل العلميِّ.مثم زيادة التأثري والتواجد 
 القياسات البديلة، األلتمرتيقا، قياسات الوسائط االجتماعية، قياسات املعلومات، التالعبات. الكلمات املفتاحية:

 تمهيد .1
ة، أن تصبح اف العلمي لالستشهادات املرجعيس الكشّ ومؤسّ  1955مل خيطر ببال يوجني جارفيلد صاحب فكرة معامل التأثري يف 

 على ةٍ حاول الكثري من األكادمييني إجياد طرٍ  جديدٍة لتوفري أدلّ حيث  فكرة قياسات املعلومات مسارًا للجدل على نطاٍ  واسٍع،
 &Priem 2010القيمة العلمية املتغرية، وكان سبب ذلك، أنمه مل تعد االستشهادات املرجعية املصدر الوحيد لقياس التأثري )

Hemminger,،)  وذلك بسبب انتقال مشهد االتصال العلمي على اإلنرتنت، وأصبحت أكثر املؤشرات املتاحة: كم عدد مرات
Wikipedia(Piwowar, 2013 .)العالمات املرجعية، وكم مرة أشري إىل املقالة يف املدونات، وكم مرة أشري إليها يف ويكيبيديا 

يل املقاالت أو كثرية، منها: حتم  احثني آنيًّا، وهذه التفاعالت تأخذ أشكاالمما أدى إىل ظهور خدمات تساعد على تتبع تأثري الب
وتكشف هذه املؤشرات عن مدى اإلحاطة . (Galloway, Pease, Rauh, 2013) حفظها أو إعادة التغريد أو استعراضها

صال العلمي أسرع دورة زمنية لالتّ هور ظ ها ينتج عن، ممّ  Social Mediaبتأثري املنتجات البحثية اليت تظهر بالوسائط االجتماعية
(Holmberg, 2014وهلذا قد حاولت هذه الدراسة الرتكيز على تقييم اخلدمات املقدمة وحتليل .)يانات من قبل مزودي ب ها

 Researchاأللتمرتيقا من الناحية العملية وبشكل مباشر فيما يتعلق مبدى توافقها ودعمها للمعرفات واملنتجات البحثية 
products إضافًة إىل املصادر اليت تستخلص منها بيانات مؤشرات األلتمرتيقا، فضاًل عن التعرف على قواعد تتبع املنتجات ،

 البحثية، وسبل مكافحة التالعبات.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها      .2
نصمات الوسائط االجتماعية، خمتلف مِ  يفت البحثية ا يف قياس تأثري املنتجاأحدث األساليب املتبعة حاليًّ  واحدة منمبا أنم األلتمرتيقا 

نظم بني  تفاوت كبري هعن دمي خدمات األلتمرتيقا حلصد بيانات التأثري املتناثرة على تلك املِنصمات، مما تولّ ظهر معها العديد من مقدِّ 
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رصدها على  بحثية اليت يتمّ طية املنتجات الخدمات األلتمرتيقا وبعضها البعض، متثل يف أساليب التنقيب، وأيًضا يف التباين بني تغ
دون غريها؛  أي  من تلك اخلدمات تصلح لتتبع املنتجات البحثية حول اذ قرارصعوبة اختّ  يفا يؤثر ِمنصمات الوسائط االجتماعية، ممّ 

 اعرتاف املؤسسات ومن مث ويأمل مبجرد الكشف عن كل ما سبق أن يكون سبًبا يف توجه الباحثني والناشرين العرب صوب استخدامها؛
ا سبق ملاألكادميية والتمويلية هبا؛ إلبراز الريادة يف جمال النشر العلمي، ومن مثم االرتقاء يف مستويات الرتتيب بني اجلامعات. واستناًدا 

 :ميكن تقرير مشكلة الدراسة من خالل طرح عدد من التساؤالت اليت تسعى الدراسة لإلجابة عنها على النحو اآليت
 الوسائط االجتماعية؟ ِمنصماتما خدمات األلتمرتيقا األكثر دعًما للمنتجات البحثية و  -1
 الوسائط االجتماعية؟نصمات ى خدمات األلتمرتيقا أثر املنتجات البحثية مبِ كيف تتقفّ  -2
 ما مدى االختالف بني خدمات األلتمرتيقا فيما يتعلق بالسمات التقنية؟ -3

 أهمية الدراسة .3
ية ل ظاهرة حبثية جديرة باالهتمام والدراسة، حيث تنبع أمهية الدراسة من أمهيشكّ  أن الرئيس من وراء هذا املوضوع، إىليصبو الدافع 

، وتعد األلتمرتيقا إحدى الروافد اجلديدة يف قياس تأثري العلم املفتوح. ومن ه مكانة من املوضوع ملا للقياسات نا يف جمال النشر العلميِّ
ملرحلة الراهنة إىل رصد خدمات األلتمرتيقا، حيث بدأ تطبيقها على نطاٍ  واسٍع رغم قلة وضوح أدواهتا. وبعد إجراء تربز احلاجة يف ا

دراسة استطالعية على خدمات األلتمرتيقا، لوحظ وجود تباين ومتاثل بينهما من جانب مصادر جتميع البيانات، وأساليب التنقيب 
للتعرف على  واملصادر اليت تدعمها؛ فكان من الضروري تقييم هذه اخلدمات ارفواملعية، واللغات املتبعة يف تقفي أثر املنتجات البحث

لى تأثري ع بيل األمثل يف مساعدة اجلامعات واملؤسسات البحثية ومؤسسات التمويل والناشرين من أجل التعرفالسّ  مساهتا، حيث تعدّ 
تتبع  سبق للباحثني حول تأثري نتائج أحباثهم؛ لغرض وضع مواصفات وشروطهلا، وكذلك املساعدة على التنبؤ امل ةمنشورات التابع

 .هاملنتجات البحثية بالويب؛ ومن هنا تسهم هذه الدراسة يف تكوين هذا اجملال يف الوطن العريب وتدعيم

 أهداف الدراسة .4
 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف، على النحو اآليت:

 .هاوحتليل نات األلتمرتيقافحص خدمات حصد بيا -4
 إلقاء الضوء على أبرز السمات واخلصائص خبدمات األلتمرتيقا. -5
 استكشاف هنج تتبع املنتجات البحثية عرب خدمات حصد بيانات األلتمرتيقا. -6
 وضع إطاٍر مقرتٍح ملواصفات وشروط تتبع املنتجات البحثية على ِمنصماِت الوسائِط االجتماعية. -7

 مجاالت الدراسة .5
املوضوعي: يتمثل جمال الدراسة املوضوعي يف استكشاف هذا الوافد اجلديد يف جمال قياس التأثري العلمي من حيث رصد  -

 اخلدمات املعنية يف هذا احلقل؛ للوقوف على مساهتا، وأساليبها يف تتبع املنتجات البحثية.
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 .2016وحىت هناية  2008نذ بداية ظهورها يف الزمين: يتأطر جمال الدراسة الزمين من خالل رصد خدمات األلتمرتيقا م -

 المنهج المستخدم .6
اعتمدت الدراسة بشكٍل رئيٍس على منهج البحث التقييمي؛ نظرًا لطبيعة الدراسة وسعًيا من أجل حتقيق أهدافها املرجوة. ويرتكز منهج 

(، وذلك للتعرف 2002اهلادي،  سة )عبدالبحث التقييمي على حماولة قياس العمليات على ضوء األهداف اليت تسعى إليها الدرا
 على خصائص وإمكانات خدمات األلتمرتيقا، هذا جبانب االستعانة باألسلوب الوصفي والتحليلي على تلك اخلدمات.

 مجتمع الدراسة .7
حثية للباحثني بارتكزت الدراسة على تقييم خدمات األلتمرتيقا املستندة على الويب، سواء كانت تقدم خدمات قياس تأثري املنتجات ال

 ملا تتلقاه منتجاهتم من تأثري، أو تقدم خدماهتا للمؤسسات بصفة عامة.

 أدوات جمع البيانات .7.1
طورت الدراسة أداة البحث لتجميع البيانات واملعلومات حول جمتمع الدراسة، وكانت قائمة املراجعة األداة األنسب لتقييم اخلدمات 

 ، وبعد ذلك خضعت للتحكيم من قبل جمموعة من املتخصصني؛ ومن مثم القيام برصد تلكاملوجهة لقياس تأثري املنتجات البحثية
مًة على ثالثة أقسام: األول معلومات عامة، والثاين معلومات عن التنقيب، والثالث اخلدمات. وقد تكونت من ستة عشر سؤااًل مقسم 

 يتعلق مبعلومات تقنية عن اخلدمة.

 الدراسات السابقة .8
علق باخلدمات اليت هتتم بنشر ما يت ذا اجلزء الدراسات العربية واألجنبية اليت تناقش اجلوانب النظرية لأللتمرتيقا، وكذلك كلُّ عرُض يف هتُ 

 مؤشرات التأثري للمنتجات البحثية.

 الدراسات العربية .8.1
اإلنتاج الفكري العريب إال بالقليل من الدراسات، وجاءت يف جمملها حول نشأة األلتمرتيقا وتطورها، وكذلك املفهوم والفوائد  حيظمل 

والسلبيات اليت تعرتي هذه اخلدمات واألدوات اليت ما زالت ناشئة. وتعد تلك الدراسات من أوىل الدراسات يف هذا التخصص 
 الوقوف عليها لتحديد خمتلف اجلوانب اليت تناولتها.احلديث؛ لذلك بات من الضروري 

( دراسة حول مفاهيم األلتمرتيقا وما هلا من فوائد وما عليها من مآخذ، مع عرض لفئات الوسائط االجتماعية  2016قدمت حافظ )
التعريف مبقدمي خدمات  طر  إىلاملنتجات البحثية باجملتمع العلمي. وقد مت الت يفكمصدٍر ألدوات األلتمرتيقا، واألنشطة اليت تؤثر 

 ملستفيدين واملكتبة.ىل اإبالنسبة  األلتمرتيقا. وعلى جانٍب آخر، الدور الذي ميكن أن يلعبه اختصاصيو املكتبات يف دعم األلتمرتيقا
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د مفهوم دي( األلتمرتيقا من منظور مفاهيمي، اعتماًدا على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك لتح2016اهلادي ) تناول عبد وقد
األلتمرتيقا، ونشأهتا، وتطورها ودوافع هذا التوجه؛ فضاًل عن فئات األلتمرتيقا واألدوات املستخدمة يف تتبع املنتجات البحثية، كذلك 

 ي املكتبات يف التعريف هبا.يمزايا وعيوب تطبيق األلتمرتيقا، باإلضافة إىل تناول دور املكتبات واختصاص
ج توضح العالقة نظام االتصال العلمي، وخرج بنتائ يفول األلتمرتيقا من وجهة نظٍر خمتلفٍة من حيث تأثريها ( فقد تنا2016أما فراج )

بادرة لأللتمرتيقا ؤ املسبق باالستشهادات. وأوصى مببني النشاط العلمي عرب الوسائل التقليدية والوسائط االجتماعية، وإمكانية التنبّ 
ط لمية العربية املنشورة؛ كذلك أوصى بضرورة إعداد اسرتاتيجية من قبل الناشرين لالستفادة من الوسائف على أبرز اإلجنازات الععرّ للتّ 

 االجتماعية يف اإلعالم والرتويج للدراسات العلمية.
حلصول ا ( دراسة عن مفهوم األلتمرتيقا ونشأهتا وتطورها؛ مرورًا باملخاوف والقيود، وأغلب املزايا اليت ميكن2016م هيكل )كما قدّ 

عليها عند تطبيق األلتمرتيقا والفوائد والقيم العائدة على ذلك، إضافًة إىل توضيح املشكالت اليت تظهر عند تطبيق األلتمرتيقا، هذا 
جبانب بيان التالعبات ومدى مكافحتها يف خدمات األلتمرتيقا، وبإجياٍز مت عرض ِمنصمات الوسائط االجتماعية واملؤشرات اليت 

 اخلدمات.تعتمدها 

 الدراسات األجنبية .8.2
( يف الدراسة اليت أعدها الستكشاف إمكانات األلتمرتيقا، إدراك التعريف واملفهوم 2014) Bornmannحاول بورمنان 

لأللتمرتيقا، فضاًل عن الرتكيز على تصنيفات خدمات ومؤشرات األلتمرتيقا، وتوضيح مزايا وعيوب تلك القياسات اجلديدة لقياس 
اجعِة األقران، رتيقا يف تقييم البحوث، فهي عملية  واعية  ملر األثر االجتماعي للبحوث. وخلص إىل أنمه ينبغي ضمان استخدام األلتم

متويل  النتائج املعتمدة على األلتمرتيقا ليست شرطًا أن تؤدي مباشرًة إىل قرارات حولوانتهى إىل أنم متاًما مثل القياسات التقليدية. 
لتقليدية مراجعة األقران، وجيب أن تتكامل القياسات ا البحوث، ولكن ينبغي أن تستخدم ملساعدة اخلرباء الختاذ القرارات يف عملية

 واأللتمرتيقا مع بعضها البعض.
د من جمموعة كبرية ومتنوعة من ( أنم األلتمرتيقا ميكن أن تتولّ 2015) Roemer, Borchardtوبورتشارد  كما أوضح رومري

مشاركة وتنظيم وإدارة مصادر املعلومات، وقام الباحثان أدوات الويب، فقد تناوال العديد من اخلدمات املستخدمة يف إنشاء ومجع و 
بتقسيم تلك اخلدمات إىل أكادميية وغري أكادميية. وبالنظر إىل كل هذا التنوع فليس من السهل تتبع مجيع املصادر باخلدمات اليت 

شكل املشهد هذه اخلدمات اليت ت ميكن تضمينها حتت مظلة األلتمرتيقا. فقد ألقى هذا العمل نظرة شاملة وسريعة على العديد من
 املتنوع ومناقشة أساليب التقييم اجلديدة للخدمات احلالية اليت مازالت تتطور.

هذا وقد اختلفت هذه الدراسة كليًّا مع الدراسات السابقة يف طريقة معاجلتها ملوضوع األلتمرتيقا؛ حيث ابتعدت عن تناول اجلانب 
قنية، قييم خدمات األلتمرتيقا فيما يتعلق بطر  التنقيب عن البيانات وما تقوم به من الناحية التالنظري أو املفاهيمي، واجتهت إىل ت

 ومن مثم استنتاج ما وراء تأثري املنتجات البحثية.
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 تقييم خدمات األلتمتريقا:  .9
ن البيانات، األول يف التنقيب ع مت خدمات األلتمرتيقا عينة الدراسة وفق معطيات أداة الدراسة املعدة هلذا الغرض، من جانبني:قيّ 

 والثاين عن تقنيات اخلدمة املتبعة يف عرض بيانات األلتمرتيقا، على النحو اآليت:

 Altmetrics.comخدمة األلتمتريك  .9.1
 التنقيب عن البيانات .9.1.1

صوص لكن يعمل تنقيب النّ و لالستفادة من خدمة تتبع املنتجات البحثية ال يشرتط نشر البحث بلغٍة حمددٍة أو مبوقٍع جغرايف  معني، 
ستخراجها بغض ا كتابة اسم املؤلف واجمللة باللغة اإلجنليزية سيتمّ   تعلى الكلمات باللغة اإلجنليزية فقط باملصادر األخبارية، فإذا متّ 

سبيل املثال ال ى فات اآلتية، علن أحد املعرِّ النظر عن لغة مصدر األخبار، كما يشرتط الكتشاف روابط املنتجات البحثية أن تتضمّ 
أو أحد املعرفات التقليدية:  ، URL، معرف املصادر املوحد PubMedID ، ببميدDOI ف الكيانات الرقميةاحلصر: معرّ 

أن حتتوي صفحات املواقع املسؤولة عن نشر املنتجات البحثية على عناصر امليتاداتا، مع بعض األكواد  بدّ  . والISBNsكردمك 
خدمة األلتمرتيك، واليت  Badgeا على مؤشرات القياس من موقع املقالة عرب شارة وميكن التعرف فوريًّ لتتبع. الربجمية اخلاصة بأدوات ا

 تشبه قطعة الدونات امللونة. وحتصل هذه اخلدمة على بيانات املنتجات البحثية أواًل بأول مبجرد نشرها على املواقع املتصلة باخلدمة من
باملوقع املراد قياس ما حيتويه من منتجات حبثية، إضافًة إىل التوافق مع مواقع  API لتطبيقاتخالل إضافة مفتاح واجهة برجمة ا

ا تغطي أنواًعا متعددًة من املنتجات البحثية، مثل: الكتب وفصول  الدوريات اإللكرتونية واملستودعات الرقمية. وجتدر اإلشارة إىل أهنم
ات البيانات، والرسائل واألطروحات، والعروض التقدميية، والتقارير، ووثائق الكتب عرب خدمة كتب جوجل، واملقاالت، وجمموع

 .واملقررات، وأعمال املؤمترات، واألشكال، واألكواد، ومواقع الويب وغريها من املنتجات البحثية السياسات العامة،
ريق املشاركة أو االستخدام توى املنشور هلم سواء كان عن طبينما توفر بيانات األلتمرتيقا للناشرين وفر  التحرير والقراء واملؤلفني حول احمل

حول العامل. كما ميكن إضافة شارة اخلدمة للمواقع أو املِنصمات لعرض األنشطة ذات العالقة باملقاالت، مع إمكانية عرض نتائج 
خالل  عدة البيانات الكاملة للمصادر منالقياس عرب املوقع اخلاص مبالك املقالة. كذلك توفر اخلدمة أيًضا إمكانية الوصول إىل قا

وذلك ملتابعة ورصد املنشورات أواًل بأول، وهذه اخلدمة متوفرة فقط للمؤسسات، من  Explorer واجهة مستكشف األلتمرتيك
ها من غري و  أجل البحث عن املصادر عرب اسم املؤلف أو العنوان أو بداية أرقام معرف الكيانات الرقمية، كما ميكن البحث برمدك

 .احملددات

 معلومات تقنية .9.1.2
تضم تفاصيل صفحات األلتمرتيك عرًضا لكلِّ التنويهات واإلشارات األصلية للمنتج البحثي، وميكن استخدام هذه املعلومات كنقطة 
انطال  لتحديد درجة التأثري. وتظهر صفحة نتائج القياس مفصلة بالعدد اإلمجايل للتأثري، مع توافر تبويب خاص بكل فئات املواقع 

يهات هلذه املادة، مع إمكانية الوصول إىل مصدر التنويهات عرب اإلحالة املباشرة هلذا املصدر؛ كذلك توفر خريطة اليت ظهرت فيها التنو 
دميغرافية وفق دول املستخدمني ملصادر املعلومات، باإلضافة إىل ذكر ختصصات األشخاص الذين قاموا بالتنويهات يف تويرت ومينديلي 
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Mendeley اهتم من خالل صفحة السمات اخلاصة حبساب كل مشرتك. ويرمز لكل مصدر من الوسائط لسهولة احلصول على بيان
ن ماالجتماعية بلون منفرد، وتوفر األلتمرتيك للباحثني إمكانية االشرتاك خبدمة التنبيه عرب الربيد اإللكرتوين؛ ليتم إعالمهم مبا يطرأ 

ة، مع د أيًضا صفحة النتائج ببياناٍت ببليوغرافيٍة للمنتجات البحثيجديد حول استخدام أو مشاركة أحباثهم أو أي حبث آخر. وتزو 
إمكانية إجراء مقارنات مرجعية بني البحوث اليت نشرت يف نفس الوقت أو بنفس العنوان أو يف نفس اجملال. وفيما خيص جتميع 

كذلك التفاعالت للمنتجات البحثية املنشورة، و رصد اآلالف من املصادر اإللكرتونية آنيًّا لتجميع التنويهات واحلفظ  البيانات يتمّ 
باملشاركات وإعادة التغريد فقط. وتتضمن قائمة مصادر جتميع البيانات من الوسائط االجتماعية، على سبيل املثال ال احلصر: فيسبوك، 

مينديلي، ديليشوس  ،Citeulikeيواليك -وتويرت، واملدونات، إضافًة إىل تتبع ِمنصمات إدارة الببليوغرافيا مثل: سايت
Delicious وتتبع ويكيبيديا يف نسختها اإلجنليزية فقط، كذلك ترصد وكاالت األنباء ووسائل االعالم الرئيسة من خالل: ريديت ،

Reddit :ومراجعات من األقران مثل ،Pubpeer and Publons وترصد هذه اخلدمة موقع يوتيوب، فضاًل عن موقع .
F1000البحثية، وسكوبس  ، وعدد من املنتدياتScopus . 

( وأعداد القراء، أما املقاييس 2( التنويه للمنتج يف املواقع 1تعتمد خدمة األلتمرتيك اثنني من معايري القياس على مستوى املقالة ومها: 
. وختتلف املدة الزمنية الالزمة االعددية فتتمثل يف عدد مرات التنويه، وعدد ظهور املنتج يف مكتبات القراء على ِمنصمات إدارة الببليوغرافي

 عللتحليل تبًعا للسياسة املطبقة باخلدمة، ولكنمها ترتاوح ما بني آين إىل يومي أو ربع سنوي، حيث يتم التحديث آنيًّا لتويرت واملواق
. Open Syllabusوقع اإلخبارية وويكيبيديا، أما التحديث اليومي فاملصادر األخرى، والتحديث كل ثالثة أشهر ال يتم إال على م

ويتم التجميع من خالل واجهات برجمة التطبيقات، ولكن جتميع التنويهات واملشاركات يف املدونات واملواقع اإلخبارية يكون من خالل 
 صحيفة باللغة العربية، ووثائق السياسات يتم 15. وجدير  بالذكر، أنم هذه اخلدمة ترصد أخبار ما يقرب من RSSامللخص الوايف 
من مصادر السياسات ومن املستودعات. كما يتم تضمني بيانات األلتمرتيقا يف تقارير خاصة هليئات التحرير  PDFجتميعها بصيغة 

أسبوعية( عن -أو غريهم من أصحاب املصلحة تساعدهم يف إظهار وتعزيز قيمة ما يقومون به، أي يتم إحاطتهم بتقارير زمنية )يومية
 قياس املنتجات البحثية.

 PlumX Analyticخدمة بلوم إكس للتحليالت  .9.2
 التنقيب عن البيانات  .9.2.1

تضع هذه اخلدمة شروطًا حمددًة لتعقب املنتجات البحثية املنشورة يف مواقع الوسائط االجتماعية، ومنها أن تتضمن الروابط املنشورة 
من ردمك، وال تتطلب احتواء ، أو أن تتضDOI, URL, arXivIDsأحد املعرفات الرقمية، ومنها على سبيل املثال: 

 ، ولكن ميكن استخدام أحد املعرفات السابقة بداًل منه.DOI املعرف املشاركات االجتماعية للمخرجات البحثية
وفيما يتعلق بتجميع البيانات يتم ذلك بشكل مباشر وعلى وجه السرعة من مواقع املنتجات البحثية من خالل إضافة واجهة برجمة 

ا ترصد أيم التطبيقات، عرب  حتديد نوعه، سواء كان  موقع ويب دون إضافة األكواد مباشرًة إىل صفحات املوقع. ومتتاز األلتمرتيك بأهنم
يل ا. كما تدعم أدوات التنقيب هلذه اخلدمة العديد من أنواع املنتجات البحثية، ومنها على سبرقميًّ موقًعا لدورية إلكرتونية أو مستودًعا 

املثال: الكتب أو فصول منها، واملقاالت، وجمموعات البيانات، واملستخلصات، والببليوغرافيات، وأورا  املؤمترات، واملقررات. وتطلق 
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متاح على الويب  خمرج حبثيّ  ا أليّ إذ يعد هذا مصطلًحا جمازيًّ  "Artifactsاخلدمة على كل هذه األنواع مصطلح "النتاج" "
Research Output (aka Artifacts)  نوًعا  67أي ال تقتصر على املقاالت أو نوع واحد، ولكن يتم جتميع ما يقرب من

 من املخرجات البحثية.

 معلومات تقنية .9.2.2
اللتقاط، ومجع وتصنيف بيانات األلتمرتيقا يف مس فئات، وهي: االستخدام، واتوفر هذه اخلدمة معلوماٍت معاصرةً حول تأثري البحوث 

قياس للمنتج البحثي ن صفحة تفاصيل بيانات الوالتنويهات، والتفاعالت بالوسائط االجتماعية، واالستشهادات املرجعية. حيث تتضمم 
 عن إمكانية توضيح املعامالت املختلفة باألرقام، فضاًل  خريطًة معلوماتيًة مفصلًة باألعداد وفق تلك الفئات، وأسفل كل فئة يتم

مشاهدة مصادر التنويهات يف املدونات أو تويرت من خالل تبويبات خمصصة لذلك، كما تظهر أيًضا بيانات ببليوغرافية بسيطة عن 
فر اخلدمة إمكانية توسيمات احلرة. كما تو املنتج: كالعنوان، وردمك، واملعرفات، وبيانات النشر، والرابط التشعيب، وأمساء املؤلفني، وال

ا متعددة املستويات يف عرض بيانات التأثري، وتوفر إمكانية إنشاء لوحة  Widgetإضافة لوحة بيانات رسومية  باملوقع، وتتسم بأهنم
 بيانات رسومية تتضمن بيانات جملموعة من الباحثني يف ختصص معني، أو إنشاء صفحة بيانات للباحث املنفرد.

مصدرًا ومنصًة، ومن بينها: الوسائط االجتماعية، مثل: فيسبوك، وِمنصمات  30كما تستقي هذه اخلدمة بيانات املنتجات من حوايل 
ا، يإدارة الببليوغرافيا، مثل: مينديلي، ومن املواقع اإلخبارية ريتديت، أما مواقع الفيديو مثل: يوتيوب، كما تتتبع املنتجات من ويكيبيد

، SlidShareإىل العديد من املصادر األخرى، مثل: املنتديات األكادميية، وكشافات االستشهادات املرجعية، وموقع  باإلضافة
أمازون. وترصد هذه ، ؛ كذلك مواقع أخرى مثل: بلوسePrints، واملستودعات الرقمية، مثل: WorldCatوالفهرس العاملي 

تعليقات يف مواقع الوسائط االجتماعية احملددة، واملراجعات. ويقتصر عدد مرات اخلدمة التنويهات لكل املنشورات باملدونات، وال
 اإلعجاب على مواقع فيسبوك/يوتيوب/فيمو.

أما فيما يتعلق ببيانات األلتمرتيقا، فتطبق هذه اخلدمة القياسات على مستوى املقالة بشيء من التفصيل، ضمن الفئات اخلمس 
التفصيلية للقياسات، اآليت: عدد مرات التنزيل، وعدد مرات اإلعجاب، وعدد مرات نشر املشاركة، وعدد املذكورة، ومن بني العناصر 

ة مة املدّ دت هذه اخلدوقد حدّ  مرات املشاهدة، وعدد املراجعات، وعدد احلفظ يف املفضالت، وعدد التعليقات، وعدد التغريدات.
ر مشاركات ت آنيًّا مبجرد ظهور تلك املنتجات البحثية، أي يف الوقت الفعلي لظهو الزمنية الالزمة لسحب البيانات وحتليل تلك البيانا

 أو تنويهات وغريها من التفاعالت بالوسائط االجتماعية.

 Public Library of Science PLOSخدمة المكتبة العامة للعلوم بلوس  .9.3
 التنقيب عن البيانات .9.3.1

وفرت وسيلة  ز التأثري من مستوى اجمللة ككل إىل مستوى املقالة الفردية، وبذلكتتمتع جمالت بلوس مبعامالت تأثري، حيث حولت تركي
يف املصادر  DOI ،PubMedIDطورة وكاملة لتقييم تأثري املقالة. وتتتبع تأثري املقاالت فقط عرب املعرفات: تأكثر دقة، وبطريقة م

 احملددة.
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 معلومات تقنية  .9.3.2
للبحوث  ، واليت توثق العديد من مشاركات الباحثني واجلمهوريّ قياساٍت قابلًة للقياس الكمّ تعترب القياسات على مستوى املقالة 

مقالة ومستخلص مصحوب بأشكال بيانية  500املنشورة. حيث تسمح تقارير هذه اخلدمة جبمع القياسات ألي جمموعة تصل إىل 
من خالل نتائج ميكن تقييدها بواسطة عدد من املداخل ألف مقالة،  165لتوضيح النتائج. وميكن البحث باملداخل يف أكثر من 

 مثل: عنوان اجمللة ونوع املقالة وتاريخ النشر.
صادر على النحو اآليت: د القياسات واملسبوعية من تأثري املقالة ووصوهلا. وتتحدّ أ وتتوفر نتائج القياسات على مستوى املقالة بصفة

، واحلفظ )تتبع PubMed( من خالل بلوس وقاعدة معلومات HTML، وصفحات PDFاملشاهدات )عدد مشاهدة ملفات 
بوك، يواليك(، واملناقشات )مثل: التعليقات ببلوس، وويكيبيديا، وتويرت، وفيس-املصادر من املِنصماِت التالية: مينديلي، وسايت

، Europe PMC، ويورو ببميد PubMed، وCrossRefريف -وريتديت(، واالستشهادات املرجعية )سكوبس، وكروس
 (.F1000(، يف حني تكون التوصيات من )Datacite، وداتاسايت Web of Scienceوشبكة العلوم 

 Imapct Storyخدمة قصة التأثير  .9.4
 التنقيب عن البيانات .9.4.1

 تقوم هذه اخلدمة بتجميع البيانات بطريقة مماثلة خلدمة بلوم إكس؛ ومن مثم فإنم طر  اجلمع تعترب احتكارية يف األخرية، يف حني تكون
مفتوحة املصدر يف قصة التأثري. وتعمل هذه اخلدمة على حصر العديد من املنتجات البحثية، مثل: املقاالت، وجمموعات البيانات 

روض التقدميية وغري ذلك، ويقوم الباحث بإنشاء صفحة منتجاته البحثية من خالل إجياد واسترياد وجتميع املؤلفات واملدونات والع
، أو الباحث العلمي جوجل، أو االستعانة بقاعدة سكوبس السترياد األعمال ORCIDالعلمية اخلاصة به إما عرب ِمنصمة أوركيد 

، أو ميكن استريادها من موقع DOI ،PubMedID ،URLمن املعرفات اآلتية:  اخلاصة باملؤلفني، أو عن طريق إدراج أيًّ 
SlideShareا، وهذه اخلدمة تغطي أشكااًل متعددًة من املنتجات البحثية، أبرزها: حث إضافة مؤلفاته يدويًّ ، كذلك ميكن للبا

ة للباحث. صٍل عن تأثري واستخدام املنتجات البحثيجمموعات البيانات، وبراءات االخرتاع، وأعمال املؤمترات، ويتم إنشاء تقريٍر مف
ا تستخدم  ومن أجل اكتشاف املنتجات البحثية يف الوسائط االجتماعية البد أن يتوافر باملشاركات أحد املعرفات السابقة، حيث إهنم

 أكثر من اثنيت عشرة واجهة برجمة التطبيقات؛ للبحث عن تأثري املنتجات البحثية اليت مت مجعها. 
بينما تتمثل مصادر البيانات اليت تعتمد عليها هذه اخلدمة سواء يف جتميع البيانات أو البحث عن املنتجات البحثية، على النحو 

إلجياد مقاالت النصِّ الكامل،   Base، إضافًة إىل االستعانة مبحرك البحث األكادمييِّ ألتمرتيكاآليت: استخدام نفس تقنيات خدمة 
عرف ريف يف إجياد امليتاداتا للمقاالت اليت لديها امل-مة على معلومات من منصة مينديلي، كذلك يساهم كروسكما حتصل هذه اخلد

DOIذه اخلدمة بتوفري تويرت ه كما يدعم  بتوفري خدمة إدارة هوية الباحثني بأرقاٍم فريدٍة لكلِّ باحٍث، ، فضاًل عن مساح أوركيد
 املزيد من التحليالت كخارطٍة للطريق.
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 لومات تقنيةمع .9.4.2
ظهار النتائج من خالل القياسات اآلتية: احلفظ واالستشهادات على املِنصمات األكادميية، وقياس املناقشات واحلفظ إيتم 

ع تقارير مج واالستشهادات على املِنصمات العامة، وذلك على الصفحة الرئيسة لكلِّ باحٍث يستخدمها كيف ومىت يشاء. ويتمّ 
ات القياسات عرض القياسات بالنسبة املئوية ملنتجاٍت مماثلٍة. وتـَُقسمُم فئ هادات املرجعية عن كل منتج، كما يتمّ األلتمرتيقا واالستش

(، واحلفظ )تتبع املصادر املرجعية HTML، وعدد مرات حتميل صفحات PDFإىل: املشاهدة )عدد مرات حتميل ملفات 
نة العلوم، والتعليقات باجملالت، وفيسبوك(، واالستشهادات املرجعية )مثل: باملِنصمات، مثل: مينديلي(، واملناقشات )مثل: مدو 

 االستشهادات بالنصِّ الكامل، وويكيبيديا(، والتوصيات )التوصيات اليت جاءت باملقاالت(.
ة. وجدير  باإلشارة دتستخدم هذه اخلدمة شاراٍت لعرض كلِّ األلتمرتيقا املتاحة للمنتجات البحثية مثل: املناقشات، واحلفظ، واملشاه

بني  نهنا أنم هذه اخلدمة تتفو  يف توفري قياساٍت يعود سياقها إىل بياناٍت خاٍم لأللتمرتيقا، اليت مت جتميعها من املواقع األخرى. وتقار 
دمة عن أيِّ املقاالت على أساس جمموعات القراء هلا من مينديلي. ومل حيدد توقيت إظهار نتائج القياسات، كما مل يكشف موقع اخل

 وسائل ملكافحة التالعب باأللتمرتيقا.

 Kudosخدمة كودوس  .9.5
 التنقيب عن البيانات .9.5.1

ال تشرتط هذه اخلدمة أن يكون البحث بلغة معينة، بل للباحث احلرية يف إضافة أعماله مباشرًة دون التقيد بلغٍة معينٍة، ولكن يشرتط 
ا توفر واجهة حبٍث رسومية يُدِخل فيهأن يتوافر هذا املنتج لدى املصادر املعتمدة هبذه  ا الباحث اخلدمة واملضافة بقواعد بياناهتا؛ ألهنم

 نامسه أو أيم كلماٍت دالٍة على عمله؛ ومن مثم تظهر النتائج وفق حمددات البحث وما يتوافر منها لدى الناشرين واملوردين املعتمدين م
 اخلدمة.

ه مع قصة التأثري، من جتميع املنتجات املراد قياسها كخطوة أوىل، وتتم هذه اخلطوة بالتشاب بدّ  الوفيما يتعلق بآلية تتبع املنتج البحثي؛ 
جات من خالل مات اخلاصة به؛ لتجميع املنتولكن باختالف بسيط، فعلى الباحث القيام باملطالبة بإضافة أعماله إىل صفحة السّ 

مثم  بالبحث عن مؤلفاته، ومبجرد طلبها سوف يتم جتميعها تلقائًيا، ومنإضافة االسم أو معرف الكيانات الرقمية يف صفحة خاصة 
تقدميها للباحث على صفحته. وبعد عملية التسجيل واملطالبة بإضافة املنتجات البحثية على حساب الباحثني سوف يتمكنون من 

ول هلم النظام يف حالة إضافة باحثني مشاركني خيمتابعة القياسات أواًل بأول، وميكن هلم تعديل وحذف هذه البيانات يف أيِّ وقٍت، و 
متابعة تقدم قياسات املنتجات، وهذه اخلدمة متاحة للباحث الرئيس واملشاركني فقط دون اجلمهور، وميكن إضافةُ الرابط اخلاص بالنصِّ 

ريف. -روسسجيله يف خدمة كالكامل للبحث، كما ميكن استخدام هذه اخلدمة أليِّ منتج حبثي له معرف الكيانات الرقمية ومت ت
فضاًل عن إمكانية قيام الباحثني بربط املصادر ذات الصلة مبنشوراهتم، مثل: الفيديو والصور والعناوين باملدونات والعروض التقدميية. 

مثلة يف: املقاالت تويشرتط أن يكون هذا املضيف متوافرًا كتطبيق طرٍف ثالٍث باخلدمة. وهلذا تغطي هذه اخلدمة عدًدا من املنتجات، وامل
 والكتب وفصول الكتب.
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اخللط مع  ف الفريد املقدمة من أوركيد، وبالتايل ضمان أاّل يتمم ف املؤلِّ ر هذه اخلدمة إمكانية الربط مبعرِّ باإلضافة إىل ما سبق، توفّ 
سب للطرف الثالث )حكما توفر اخلدمة واجهة برجمة التطبيقات وهي متاحة الكاتب الذي حيمل نفس االسم بأعمال أخرى. 

الطلب وختضع ملعايري معينة(، ومن خالهلا يقوم املؤلفون بتوليد روابط تشعبية وميتاداتا، وميكن أن تُتاح حبريٍة إلدراجها يف خدمات 
 على صفحات الويب، الرسومية االكتشاف؛ لكي ُتساعد على زيادة تأثري املنتجات البحثية. باإلضافة إىل توفري لوحات البيانات

 وِمنصمات الناشرين والقنوات اإللكرتونية، وُتظِهُر عنوان العمل خمتصًرا، مع مستخلص وبيان التأثري.

 معلومات تقنية .9.5.2
صيل ٍة مضافٍة يف صفحة الباحث، وميكن الضغط على كل عنوان إلظهار تفاٍل لكلِّ مادّ َتظهُر نتائُج القياس يف صورة جدوٍل مفصم 

باخلدمة ومصدر تلك التفاعالت دون االنتقال إىل املوقع املشار إليه كالفيسبوك، ودون اإلشارة أيًضا إىل  أكثر حول القياسات املتوافرة
 ،رقم إمجايل ملؤشر التأثري؛ بل أرقاٍم مستقلٍة لكل مؤشر. وتتبع هذه اخلدمة املنتجات البحثية يف مواقع الوسائط االجتماعية كالفيسبوك

 ر هذه اخلدمة عدة أنواٍع خمتلفٍة من القياسات باشرتاك عدٍد حمدٍد من الناشرين، منها على النحو اآليت:وتويرت، ولينكدإن، وغريها. وتوف
الربيد  املشاركات اليت قام هبا األشخاص عن طريقأعداد أعداد الزيارات لصفحة املنتجات البحثية اخلاصة بكل باحث، وكذلك إظهار 

إمجايل أعداد الزيارات لصفحة الباحث، وأعداد النقرات لروابط اإلحالة إىل موقع الناشر، اإللكرتوين أو الوسائط االجتماعية، وعرض 
وعدد مرات النقر على رابط قراءة املستخلص أو النقر على رابط رؤية املستخلص على موقع الناشر، وكذلك تبيان عدد مرات تنزيل 

ألنباء األلتمرتيك لتمثيل مقدار االهتمام باملنتج عرب وكاالت ا الكامل للمنتج أو قراءته على موقع الناشر، وعرض نقاط خدمة صّ النّ 
 Thomsonمن قبل تومسون رويرتز   Web of Science مرات االستشهاد يف عددأو الوسائط االجتماعية، وعرض 

Reuters. 
ات وفًقا لتوجيهات خدمة األلتمرتيك، وذلك بتحويل الكسور العشرية إىل عدٍد صحيٍح، تتعامل اخلدمة يف احتساب نقاط القياس

ياساٍت تتبُـُعها آنيًّا بعد التفاعل من قبل مجهور املستفيدين. وللعلم إنم هذه اخلدمة ال تُنشئ أي ق رات املصادر اليت يتمّ وحُتَدث مؤشّ 
ُم تلك القياسات من قبليتمُّ استخدامها ملساعدة الباحثني لتقييم أداء منش طرٍف  وراهتم وأنشطة املشاركات االجتماعية، ولكنمها تُقدِّ

ثالٍث مستقل  كالناشرين )بيانات استخدام املنتج(، وبيانات األلتمرتيقا )من خدمة األلتمرتيك(. فهذه اخلدمة جمرد موقٍع يعرض 
ا خدمة ليست متاحًة للجمهور،  في املنشورات عند املطالبة بذلك، أو الناشرينالقياسات ملؤلِّ  أو املمولني أو املؤسسات، كما أهنم

وتستخدم كودوس هذه البيانات بغرض مساعدة الباحثني والناشرين واملمولني واملؤسسات لتقييم أي نوع من أنشطة املشاركة الفعالة؛ 
 لزيادة القياسات اليت هتمهم.

 ReaderMeterخدمة قياس القراء   .9.6
 ناتالتنقيب عن البيا .9.6.1

ستخدام اتعترب اللغة اإلجنليزية هي األساس يف تتبع البيانات الببليوغرافية للمصادر املضافة مبِنمصة إدارة الببليوغرافيا مينديلي. وتعتمد 
ديلي. ر إليها مبِنصمة ميناملشا املنتجات البحثيةهذه اخلدمة على القراء، دون حتديد نوع املنتج البحثي؛ فهي بذلك تقيس كافة أنواع 
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أساس استهالك احملتوى العلميِّ من خالل كثافة القراء. ويتمُّ سحب بيانات القراء عرب إتاحتها من  يفوهلذا يتم تقدير تأثري ذلك 
 واجهة برجمة تطبيقات مينديلي.

 معلومات تقنية .9.6.2
من خالل واجهة برجمة تطبيقات  وقٍت الحقٍ وتتمثل وظائف املوقع يف جتميع تقارير تستند على أمساء املؤلفني، واليت يتمُّ جتهيزها يف 

، ومؤشر  H-Indexملؤلفني )مؤشر هرشإىل اات التأثري ذات الشعبية بالنسبة مينديلي. وتتكيف هذه اخلدمة مع اثنني من قياس
الستشهادات ا إمجايل العالمات املرجعية، وأعلى املنشورات، ويعاد تعريفها باستخدام العالمات املرجعية بداًل من :( G-Indexجي

 املرجعية. وميكن لتحليل البيانات مساعدة اكتشاف جماالت التأثري آنيًّا، واليت قد ال تكون واضحةً للقياسات القائمة على االستشهادات
 عاملرجعية، وبكل تقرير يتمُّ تسليط الضوء على أعلى مقاييس للمؤلف وفًقا للمؤشرات السابق ذكرها، اليت انُتِقدت من ِقبل جمتم

األلتمرتيقا حلصر خدماهتا على مينديلي. ويعود سبب االعتماد على مينديلي إىل ثراء بيانات قرائها وعددهم الكبري، ومن املخطط له 
يواليك، -يف املستقبل دمج البيانات وإحصاءات القراء من مصادر أخرى عرب واجهة برجمة التطبيقات املفتوحة )مثل: سايت

فني من مصادر خارجية، وطاملا ال يوجد حل  متاح  من أنم هذه اخلدمة تعتمد على بيانات املؤلِّ  (. ويذكر أيًضاBibsonomyو
األمساء  ف؛ فإن قياسات املؤلفني مع األمساء الشائعة قد تكون غري موثوقة )مبا يف ذلكف فريد للمؤلِّ جانب مقدِّم البيانات لتحديد معرِّ 

 املشرتكة(.

 Scholarometerخدمة سكوالروميتر  .9.7
 التنقيب عن البيانات  .9.7.1

على املتصفِّحات، وتوفر هذه اخلدمة واجهًة  Adds-onيتم استخدام هذه اخلدمة عرب موقع اخلدمة، إضافًة إىل توافرها كإضافاٍت 
ا مبثابة هنم ذكيًة للباحث العلميِّ جوجل، وليس لديها أيُّ قيوٍد على اخلوادم املعتمدة على أدوات حتليل االستشهادات املرجعية، حيث إ

أو  Publishِمنصمة بني املستفيد والباحث العلمي جوجل. ويف الوقت ذاته، ال ميكن اعتبارها تطبيًقا من تطبيقات احلاسوب، مثل 
Perish ّة  تعمل على أيِّ نظاٍم يدعم متصفِّح فايرفوكس أو كروم. ومع ذلك، تستخدم سكوالروميرت الباحث ، ولكنمها منصة  مستقل

جوجل، الذي يوفر مصدرًا أكثر مشواًل من بيانات االستشهادات املرجعية يف العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية. كما تتتبع  العلميم 
هذه اخلدمة البحوث املكتوبة باللغة اإلجنليزية، وتوفر واجهة برجمة التطبيقات لقياس املنتجات البحثية لدى مواقع الويب اليت تضيف 

يت تسمح للمطورين بتعقب املؤلفني من خالل االسم، واالستشهاد املرجعي، والتخصصات، والصلة باملوضوعات تلك األكواد، وال
لالحتفاظ بإحصاءات الزائرين ملوقع اخلدمة،  Google Analyticsوغريها من القياسات. ويتمُّ االعتماد على حتليالت جوجل 

ا تعتمد عمبا يف ذلك استخدام النصوص الربجمية من جانب اخلواد لى م حلساب عوامل التأثري وتقدمي النتائج للمستفيدين. كما أهنم
للسماح بتبادل املعلومات بني املستخدمني حول موقع سكوالروميرت، وحول نتائج حتليل االستشهادات  AddThis.comخدمة 

املرجعية، مع خدمات تطبيقات الطرف الثالث، مثل: مواقع الوسائط االجتماعية وعرب الربيد اإللكرتوين. ومبا أنم هذه اخلدمة تعتمد 



 

- 262 - 

 

 

وكتٍب،  بالتايل تقوم بتتبع تأثري املصادر اليت يغطيها الباحث العلمي، من: مقاالٍت،اعتماًدا كلًيا على الباحث العلمي جوجل، فهي 
 وفصوٍل من الكتب، وبراءات االخرتاع.

 معلومات تقنية .9.7.2
، وأعداد املقاالت واالستشهادات املرجعية، ومتوسط النسب بني hsرات هريش، ومؤشر تظهر نتائج التأثري من خالل نسب مؤشّ 

، أي تعتمد فقط على االستشهادات املرجعية باملصادر. كما تسمح هذه اخلدمة بالتصفية والفرز واحلذف لنتائج عدٍد من التخصصات
ن املميزات ر هذه اخلدمة العديد معملية البحث، إضافًة إىل البحث املباشر حلساب قياس التأثري اخلايل من األخطاء؛ حيث توفّ 

مج التأثري املعتمدة على االستشهادات املرجعية، على سبيل املثال: ميكن للمستخدم داملتقدمة اليت جتعل من السهل حساب قياسات 
عدة نسٍخ من نفس البحث، واستبعاد البحوث من قبل مؤلفني خمتلفني بنفس االسم، أو غريها من بيانات التشويش؛ وميكن تصفية 

ائج. ويتمُّ لفني املشرتكني؛ وإجراء البحث املباشر على النتخصصات، واملؤ نوات والتّ البحوث بواسطة العديد من املعايري، مثل: السّ 
إعادة حساب قياسات التأثري بشكٍل ديناميكيِّ على أساس استعماالت املستفيدين. كما تسمح بتصدير البيانات الببليوغرافية الفردية 

(، أو ألنظمة EndNoteدارة الببليوغرافيا )أو اجملمعة، اليت تسمح للمستخدمني حفظ النتائج يف صيٍغ مناسبٍة للربامج احمللية إل
، BibTex (BIB(. وحاليًّا، يدعم النظام صيغ التصدير اآلتية: )BibSonomyشارك االجتماعيِّ للمنشورات )التّ 
(RefMan (RIS(،EndNote (ENW( ،CSV )comma-separated values( ،tab-separated 

values (XLS ،BibJSON كة البيانات عرب واجهة برجمة التطبيقات، والبيانات املرتابطة . بينما تتمثل طر  مشار
LinkedData ولوحات البيانات الرسومية، وهي تستخدم كوسيلٍة سهلٍة وقابلٍة للتخصيص لتضمني تقرير حتليل االستشهادات ،

ستشهادات املرجعية ري املستند على االهل دمج بيانات حتليل التأثاملرجعية احملدث بشكٍل ديناميكيِّ على أيِّ موقٍع، وجتعل من السّ 
والتعليقات التوضيحية يف تطبيقاٍت أخرى، أو الوصول إىل البيانات اليت مت مجعها من قبل سكوالروميرت. كما ميكن احلصول على 

تتمثل يف  تمعلوماٍت حول املؤلفني، والتخصصات، وحىت العالقات بني املؤلفني والتخصصات. وهناك طريقة أخرى ملشاركة البيانا
دمج أداة واجهة املستخدم الرسومية يف الصفحة الرئيسة للمؤلف. وتتكامل سكوالروميرت مع تويرت ملشاركة املعلومات بشأن االستعالم 

ًة ر عن املؤلفني. ويف النهاية، تُنشُر بيانات هذه اخلدمة كبياناٍت مرتابطٍة، األمر الذي جيعل املعلومات حول املؤلفني والتخصصات متواف
 على الويب الداليل.

 نتائج تقييم خدمات األلتمتريقا .10
البحوث  خدمات األلتمرتيقا للغاتتُعترُب اللغة من أكرب احلواجز اليت حتول دون استخدام أيِّ نظاٍم، فمن خالل الكشف عن دعم 

رتطت خدمة ألتمرتيك يزية بشكٍل رئيٍس، واشاملنشورة كشرطًا لتتبعها، فقد وجد أنم مجيع اخلدمات عينة الدراسة تعتمد على اللغة اإلجنل
ما ميكن للغة العربية، و اع املنتجات البحثية ببأن يكون اسم املؤلف باللغة اإلجنليزية، يف حني انفردت خدمة كودوس بإمكاناهتا يف تتبّ 

ج بالبيانات عن املنت البحث ه ليس من املنصف أن حُتدم تلك اخلدمات من استكشافها للغٍة دون أخرى، رغم أنه ال يتمُّ نّ إقوله 
(، أنم 1الببليوغرافية، بل عن طريق أحد املعرفات املتعارف عليها يف عامل املنشورات الورقية أو اإللكرتونية. وقد تبني من اجلدول رقم )
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بتطبيقه يف مس خدماٍت، يليه معرف ببميد  DOIأكثر معرفات الكيانات الرقمية توافًقا مع تلك اخلدمات كان من نصيب املعرف 
يف املرتبة الثالثة باستخدامه يف ثالث خدماٍت، وقد اشرتطت خدمة األلتمرتيك  URLالذي مت اكتشافه يف أربع خدمات، مث يأيت 

إكس وألتمرتيك.  إال يف خدمة بلوم ISSN ردمك وتدمدأن يكون عنوان العمل واسم املؤلف باإلجنليزية إلمكانية تتبعه، ومل تعتمد 
ويف السيا  ذاته، فرضت بعض اخلدمات شروطًا جلاهزية موقع الويب من شأهنا أن ُتسهَِّل عملية جتميع وتتبع املنتجات البحثية من 

وقع ملموقع النشر واإلتاحة للمنتجات البحثية بشكٍل مباشٍر، فقد وفرت األلتمرتيك ملطوري مواقع الويب أكواًدا برجميًة، جبانب احتواء ا
؛ بينما اكتفت سكوالروميرت بتزويد املطورين بأكواٍد برجميٍة فقط.  على عناصر امليتاداتا اخلاصة بكلِّ منتٍج حبثي 

 ( شروط الخدمة الكتشاف نشر المشاركات والتنويهات للمنتجات البحثية1جدول رقم )

 
المطبوعا معرفات الكيانات الرقمية دعم الخدمة للغات   
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(، كافة السبل املتاحة للحصول على بيانات قياس التأثري من اخلدمة ذاهتا بعد عملية تقفي املنتجات، فقد 2يوضح اجلدول رقم )
حظي خيار "االنتقال إىل موقع اخلدمة مباشرًة ملتابعة نتائج بيانات القياس" على أعلى تكراٍر؛ حيث وصل إىل مسة تكراراٍت، يف 

فة كود واجهة برجمة التطبيقات"، و"كود خاص لشارة اخلدمة يف املوقع للظهور املرئي لنتائج القياس" بتكرارين املقابل جاء خيار "إضا
كس عن املواقع اليت تتعقبها خدمات األلتمرتيقا، فقد صرحت خدمتا األلتمرتيك وبلوم إ بطبيعةبالتساوي بينهما. أما فيما يتعلق 

ثر املنتجات ورة مبواقع الدوريات اإللكرتونية أو املستودعات الرقمية، ولكن تتميز بلوم إكس بتتبع أإمكاهنما تتبع املنتجات البحثية املنش
 املنشورة بأي موقع ويب.
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 ( وسائل الحصول على بيانات األلتمتريقا2جدول رقم )

إضافة كود واجهة برمجة  
 التطبيقات

إضافة كود شارة الخدمة في 
 الموقع

من خالل التقارير 
 الدورية

االنتقال إلى موقع 
 الخدمة

     رلتمتريك
     بلوم 
     بلوس

     ق. التأثير
     كودوس
     سكوالر
 5 1 2 3 ك

 
 .سكوالر، سكوالروميرت .القراءاءر قياس الق . التأثري، لوم، قصة التأثريببلوم إكسيف اجلداول، كاآليت:  مت اختصار أمساء اخلدمات

 
فقد تنومع الدعم والتوافق بني  .واليت تتلقى بطبيعة احلال قيمة التأثري املنتجات البحثية الشقُّ األهمم واألكرب يف خدمات األلتمرتيقا،تُعدُّ 

اخلدمات يف تتبع أنواٍع حمددةٍ من املنتجات، وكانت املقاالت القاسم املشرتك بني مجيع اخلدمات، مث الكتب وفصول الكتب وجمموعات 
انات بتكرارمها يف مس خدماٍت، ويلي ذلك األطروحات واألشكال والنصوص الربجمية باملرتبة الثالثة بتكرار أربع مرات، كما يف البي

 (.4(، )3اجلدول رقم )

 

 

 

 ( المنتجات البحثية التي تدعمها الخدمات3جدول رقم )
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 ( المنتجات البحثية األخرى التي تدعمها الخدمات4جدول رقم )
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ة (، تباين صفحة نتائج القياس بني اخلدمات، ومل تتفق سوى يف استعراض البيانات الببليوغرافية للمنتج بأربع5يتبني من اجلدول رقم )

ا املشاركات. هبتكراراٍت، وقد توافر التكرار ذاته يف صفحة النتائج بتبويباٍت أو روابط تشعبيٍة للوصول املباشر إىل املواقع اليت ظهرت 
وعلى جانٍب آخَر توافرت خدمة املقارنة املرجعية بني البحوث يف ثالث خدماٍت فقط، ويف املرتبة الثالثة ظهرت اخلريطة الدميوغرافية 

شاركة  ميف خدمتني فقط، ويف املرتبة ذاهتا تكرر بنتائج القياسات عرض املؤشرات بطريقٍة مفصلٍة باألرقام لكل موقٍع ظهر به تنويه  أو 
 أو غري ذلك من تفاعالٍت من قبل املستفيدين.

 ( مواصفات صفحة نتائج بيانات القياسات5جدول رقم )
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         ق.التأثير
         كودوس
         سكوالر
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حثية، يُعدُّ لحصول على التفاعالت من قبل اجلمهور على املنتجات الباخلدمات لبها اليت تتعقّ ومن األمهيِة مبكاٍن، القول بأنم املصادر 

(، بأنم مصادر الوسائط االجتماعية تربعت يف املرتبة األوىل بتكراٍر مقداره مس 7(، )6األمهية؛ ويشري اجلدول رقم ) ااآلخر ذ الشقم 
، وويكيبيديا، ملرتبة الثانية، بتكراٍر وصل إىل أربعة تكرارات: املدوناتمراٍت، وكان ذلك من نصيب فيسبوك وتيوتر ومينديلي، وجاء يف ا

ظهرت بتكرار ثالث  F1000وموقع يواليك وريديت -لوحظ أنم لينكدإن وسايتفقد ريف، وسكوبس، أمما يف املرتبة الثالثة -وكروس
 مرات.

 ( مصادر تتبع المنتجات البحثية6جدول رقم )
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 ( المواقع التي تتتبع الخدمة فيها ظهور المنتجات البحثية7جدول رقم )

 
 

 ك سكوالر كودوس ق.التأثير بلوس بلوم  رلتمت

       2 يوتيوب
       1 فيمو
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Figshare       2 
       2 بينتريست

SlidShare       1 
RePEc       1 
GitHub       1 

 

 ( المواقع التي تتتبع الخدمة فيها ظهور المنتجات البحثية7جدول رقم )-يتابع

 ك سكوالر كودوس ق.التأثير بلوس بلوم  رلتمت 
Dryad       2 
USPTO       1 
Goodread       1 

  1      الباحُث العلمي  
Bit.ly       1 

      1  رمازون
      1  بلوس

       4 سكوبس
     2   شبكة العلوم

Europe       1 
     1   ببميد

      1  الفهرس العالمي
كشافات االستشهادات 

 المرجعية
      1 

Bepress       1 
ePrints       2 
DSpace       1 
Europe PMC       1 
CABI       1 
Airiti Library       1 

      1  المستودعات المؤسسية
Q&A (stack 
overflow) 

      1 

OJS Journals       1 
Datacite       1 
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 خالف قياسات مستوى املقالة، وكان من أبرز القياساتٍة سهامات اخلدمات يف ابتكاِر قياساٍت فرعيّ إ(، إىل 9)و(، 8يشري اجلدول )
ِمنصمات  ىحدإىل إلمنتج لرافية اليت تكررت بني جمموع اخلدمات عينة الدراسة؛ لصاحل قياس عدد القراء الذين أضافوا البيانات الببليوغ

الف مصادر تلك املنتجات البحثية على اختإدارة الببليوغرافيا بتكراٍر مس مراٍت، وقد استحوذ قياس عدد االستشهادات املرجعية ب
قياس عدد مرات التنزيل،  أربِع مراٍت لكل  منهما، وهي:ب يف املرتبة الثانية القياساُت التاليةُ جتءت القياسات على نفس الرتتيب، بينما 

تجات، إجراء تعديٍل ات لألشخاص واملنوعدد مرات املشاركة، ويف املرتبة الثالثة بلغت القياسات اآلتية: ثالثة تكرارات، وهي: املتابع
 على املشروع الربجمي، وعدد املواد اإلخبارية اليت تناولت املنتج، وكذلك عدد مرات مشاهدة النصِّ الكامل، وعدد التنويهات بالتغريدات

 وإعادة التغريد للمنتج.

 ( فئات قياسات المنتجات البحثية8جدول رقم )

 متنوع التنويهات االلتقاط  
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 ( فئات رخرى لقياسات المنتجات البحثية9جدول رقم )

 التفاعل على وسائط االجتماعية االستخدام  
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األلتمرتيقا بسرعة االستجابة الزمنية لتحديث مؤشراهتا، وهذا ما مُييُز خدمًة عن أخرى، فقد كان من بني أكثر توقيتات حتديث تتميُز 

بيانات املؤشرات آنيًّا بأربع خدماٍت أي يف الوقت الفعليِّ لظهور التفاعل على الوسائط االجتماعية وغريها من املواقع األخرى، وهي 
وبلوم إكس، وكودوس، وقياس القراء(، يف حني تعمل ألتمرتيك على حتديث بعض بيانات التأثري املستقاة من مواقع  )خدمة ألتمرتيك،

حمددة بشكل يومي، وباملقابل خدمة بلوس وقصة التأثري حتدث بياناهتا أسبوعًيا، بينما حتدث خدمة ألتمرتيك بعض بيانات التأثري 
ن مس خدماٍت على طلب بيانات املنتجات البحثية اخلاصة بالباحثني من خالل ربطها بشكل ربع سنوي. كما اعتمد ما يقرُب م

مبعرف أوركيد أو بغرض مطابقة هويات الباحثني )وهي كاآليت: األلتمرتيك، وبلوم إكس، وبلوس، وقصة التأثري، وكودوس(، كذلك 
 ة أو باملوقع املضيف على مسة تكرارات، وحصلتأتى عنصُر مدى توافر واجهة برجمة التطبيقات سواًء املتاح مبوقع اخلدم

الشاراُت/لوحات البيانات الرسومية على نفس التكرار السابق، وذلك يف: األلتمرتيك، وبلوم إكس، وقصة التأثري، وكودوس، 
 وسكوالروميرت.

ألتمرتيك وبلوس.  افحتها، سوى خدمةوفيما يتعلُق بالتالعبات، مل تُبد أي خدمٍة بعينة الدراسة عن وسائل صدِّ التالعبات وطر  مك
 وقد اشرتكتا يف أسلوبني أي بتكرارين لكلِّ خدمٍة، ويتمثالن يف الرصد والتأشري على النشاط املشبوه يف تالعبه بالتأثري، واآلخر يعمل

يف توفري خوارزميات  سعلى وقف عداد املشاركات على تويرت وفيسبوك يف حالة الشكِّ يف تعمد زيادة معدالت التأثري. وانفردت بلو 
الكتشاف الضربات من روبوتات الستبعاد نشاطها. أما األلتمرتيك فقد جتنبت مقاييس بعينها )كاإلعجاب، ومشاهدة اليوتيوب(، 
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وتعمل على اكتشاف وجتاهل التغريدات اليت حتمُل بصماٍت تدلُّ على التالعب، وجتاهل تكرار التنويهات لنفس املنتج من احلساب 
 ذاته.

 مناقشة نتائج الدراسة .11
ف رقمي ويف عرِّ ع املنتجات البحثية لقياس التأثري، حيُث تشرتط توافر متتقارُب خدماُت وأدواُت األلتمرتيقا يف منهجية تتبّ  -

فات التقليدية، مثل: ردمك؛ إلمكانية التعقب يف املصادر املعلنة كالوسائط االجتماعية، فضاًل عن إمكانية بعض األحيان املعرِّ 
جتميع البيانات بواسطة واجهات برجمة التطبيقات، وإظهار النتائج آنيًّا وقت ظهورها يف موقع اخلدمة أو من خالل الشارات 

 أو لوحة البيانات الرسومية، مع اختالف طريقة احتساب نقاط التأثري يف كل خدمة.
كودوس اليت   يف تتبع املنتجات البحثية، إال خدمةتعمُل مجيع خدمات األلتمرتيقا عينة الدراسة على دعم اللغة اإلجنليزية   -

 انفردت بإمكاناهتا يف تتبع املنتجات البحثية باللغة العربية.
 يف تتبع تأثري املنتجات البحثية يف املواقع والوسائط االجتماعية. DOIتعتمُد الكثري من اخلدمات على املعرف  -
 املدعومة من خدمات القياس عينة الدراسة.اتضَح أنم املقاالت أكثر أشكال املنتجات البحثية  -
يتضُح أنم خدمة بلوم إكس تغطي أكرب عدٍد ممكٍن من أشكال املنتجات البحثية، يليها خدمة قياس القراء، مث خدمة  -

 ألتمرتيك. 
الجتماعية ا تعترُب خدمُة بلوم إكس من بني أكثر اخلدمات جتميًعا لبيانات التأثري من عدة مصادر متاحٍة ضمن فئة الوسائط -

 وغريها من املصادر، يليها يف ذلك خدمة األلتمرتيك، مث بلوس، وأخريًا قصُة التأثري.
 تعدُّ مواقع فيسبوك وتيوتر ومينديلي من أكثر املصادر تكرارًا بني اخلدمات لتتبع تأثري املنتجات البحثية فيها. -
تعتربُ بلوم إكس وبلوس من اخلدمات اليت توفر أكرب عدٍد ممكٍن من القياسات على مستوى املقالة، كما تقتفي تأثري املنتجات  -

 البحثية خالل عدد كبري من املعرفات املعطاة لألشكال الرقمية والورقية. 
 خدمُة كودوس مث قصُة التأثري. توفُر خدمُة بلوم إكس عدًدا كبريًا من إمجايل مؤشرات التأثري، يليها يف ذلك -
ظهر قياس "عدد االستشهادات املرجعية" باملنتجات، وكذلك "عدد القراء الذين أضافوا املنتج بُنظُم إدارة الببليوغرافيا"،   -

 كأكثر القياسات وروًدا يف أغلب خدمات األلتمرتيقا.
تابعة بناء صفحة مساٍت شخصيٍة؛ لتمكَِّنهم من متتسُم خدمُة بلوم إكس وقصة التأثري وكودوس مبنح الباحثني إمكانية  -

 تفاصيل مؤشرات األلتمرتيقا.
تقتصر خدمة قياس القراء على تتبع املنتجات البحثية من مينديلي فقط، على أساس وجهة نظر استهالك احملتوى العلمّي  -

 د هوية الباحثني.التقيد بأحد معرفات حتد ا من طرفهم، دونلى بيانات املؤلفني املضافة يدويًّ عرب كثافة القراء، واعتمادها ع
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ا ال تعتمد على أيِّ  - تدرج سكوالروميرت ضمن أدوات األلتمرتيقا من قبل املتحدثني والباحثني يف جمال األلتمرتيقا؛ إال أهنم
 قا.يأسلوٍب أو منهجيٍة أو مؤشرات وقياسات تُنسب إىل األلتمرتيقا، ولذا فهي ُتسَتثىن من قوائم خدمات األلتمرت 

مل ُتوثق أيُّ خدمٍة بعينة الدراسة معلوماٍت تتعلُق بالوسائل واألساليب املتبعة يف صدِّ التالعبات وطر  مكافحتها؛ سوى  -
 خدمة ألتمرتيك.

من وضع إطار عام للمواصفات  والخطوات  الالزمة  لتتبع المنتجات البحثية في خدمات األلتمتريقا بشكٍل عام،  بد   وعليه ال
 و اآلتي:على النح

 ا(.إجباريًّ )شُر اإللكرتوين للمنتجات البحثية النّ  -8
 ا(.إجباريًّ فات الرقمية للمنتج البحثي )ضرورُة توافر أحد املعرِّ  -9

 ا(.جباريًّ إنشُر املشاركات والتنويهات بالوسائط االجتماعية وبعض املصادر األخرى املتفق عليها من قبل اخلدمة ) -10
 فضيل بينها، وفق بعض العوامل اآلتية: االختياُر من بني اخلدمات والت -11
 ا(.إجباريًّ مدى التوافق مع فئات املستفيدين اليت تستهدُفها اخلدمُة ) -
 ا(إجباريًّ ف املعتمد باملنتج البحثي )أن تدعم اخلدمُة املعرِّ  -
 ا(.إجباريًّ أن تدعم اخلدمة لغة املنتج البحثي ) -
ية اليت سيتُم اخلدمة يف عملية التعقب وحتديد ما إذا كانت تناسب املنتجات البحثالتعرُف على املنتجات البحثية اليت تغطيها  -

 ا(.إجباريًّ نشُرها )
 ا(.قع )اختياريًّ شرُط تضمني بيانات امليتاداتا بصفحات املو  -
 ا(.نتجات البحثية األصلية )اختياريًّ إضافُة أكواٍد برجميٍة خاصة باخلدمة مبوقع إتاحة امل -
 (.ا)اختياريًّ  خلدمة أو لوحة البيانات الرسومية باملوقع لعرض نتيجة القياسات أواًل فأواًل إضافُة كود شارة ا -
إضافُة أكواد واجهة برجمة التطبيقات اخلاصة باخلدمة باملوقع املراد قياس منتجاته؛ لتسهيل عملية التتبع اآلين لتلك املنتجات  -

 ا(.يتم نشرها )اختياريًّ اليت س
 ا(.إجباريًّ التعرُف على مؤشرات بيانات القياسات اليت تغطيها تلك اخلدمة ودرجة أمهيتها )  -
 ا(.جباريًّ إالتعرُف على املصادر اليت تعتمد عليها اخلدمة يف جتميع بيانات املنتجات البحثية منها للخروج مبؤشرات التأثري ) -
 ا(.لتحديث الزمين للقياسات )اختياريًّ مدى ا -
 ا(.ات الزائفة والومهية )اختياريًّ تقوم اخلدمة مبكافحة التالعب ملواجهة التأثري  إىل أي مدى -
 (.االبحوث أو بني املؤسسات )اختياريًّ مدى توافر عقد املقارنات سواء بني الباحثني وبعضهم البعض أو بني  -
 ا(.اريًّ )اختيإىل أي مدى يتم توفري الدعم الفين للمشكالت اليت يواجهها الباحثون واملؤسسات  -
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 توصيات الدراسة: .12

 وأخريًا توصي هذه الدراسة، ما يلي: 
بدم من التكاتف وتضافر اجلهود لتعريب أحد نظم األلتمرتيقا مفتوحة املصدر؛ لدعم اللغة العربية بشكٍل أفضل، أو فتح  ال -

 متخصٍص.جمال التعاون مع إحدى اخلدمات القائمة حالًيا لدعم اللغة العربية مبساعدة فريٍق عريٍب 
على الباحثني العرب أن يبذُلوا مزيًدا من النشاط التفاعليِّ االجتماعيِّ جتاه املنتجات البحثية على الوسائط االجتماعية وغريها  -

 من أدوات مجع وتنظيم وإدارة ومشاركة املنتجات البحثية.
ات اإللكرتونية، مع ضمان ات الرقمية ومواقع الدوريهُ حنو نشر املنتجات البحثية باللغة العربية بشكٍل إلكرتوين باملستودعالتوجّ  -

 توافر أحد معرفات الكيانات الرقمية لتلك املنتجات.
اشرتاُك الباحثني العرب مبِنصماِت هوية الباحثني أوركيد وأريد العربية للحصول على رقم معرٍف فريٍد لكلِّ باحٍث، مما يسهل  -

 املعلومات، فضاًل عن إمكانية التأكد اإللكرتوين من هوية الباحثني. من جتميع بيانات البحوث من قواعد ومستودعات
على الباحثني العرب بناُء صفحات مساٍت شخصيٍة على خدمات األلتمرتيقا احلالية، وخصوًصا خدمة كودوس، فضاًل عن  -

 نشر هذه الصفحات على الوسائط االجتماعية.
ن اركة املنتجات البحثية على ِمنصمات الوسائط االجتماعية وغريها مإصداُر معايري باللغة العربية حتكم طريقة نشر ومش -

 األدوات.
 اشرتاُك املؤسسات البحثية واجلامعات ومراكز البحوث العربية خبدمات األلتمرتيقا على مستودعاهتا الرقمية. -

 الخاتمة .13
 منهما يعمل مبنطٍق واحٍد، اّل ك  عمل بآليٍة خمتلفٍة، ولكنّ وأخريًا بعد تقييم خدمات األلتمرتيقا املتاحة على الويب، تبني أنم كل خدمٍة ت

االلتقاط، واإلشارات، على الوسائط االجتماعية: كاالستخدام، و  ع تأثري املنتجات البحثية من خالل التفاعالت اليت تتمّ ل يف تتبّ متمثّ 
حوبًا مبعرٍف فريٍد، توفر املصدر إلكرتونًيا مص واالستشهادات املرجعية، وتعمل واجهات برجمة التطبيقات على جتميع البيانات بشرطِ 

ومن مثم إتاحة مؤشرات التأثري على موقع اخلدمة أو يف موقع إتاحة املنتج عرب شارات اخلدمة، وانتهت الدراسة بأن اخلدمات املقدمة 
ق هذه اخلدمات مع البحوث من خالل بلوم إكس تعد األفضل من بني اخلدمات األخرى حمل الدراسة، ومن األمهية مبكاٍن تواف

 ي أثرها وحساب تأثريها.املكتوبة باللغة العربية وإمكانية تقفّ 

 املراجع

 املراجع العربية
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أغسطس(. قياس تأثير اإلنتاج الفكري املتخصص في مجال املكتبات واملعلومات  9-6، 2016حافظ، سرفيناز ) -

 من خالل شبكات التواصل االجتماعي: 
 
مؤتمر قياسات  في:ياسات البديلة، بحث مقدم على مواقع الق دراسة

 .2016، اإلسكندرية، املعلومات ومعامل التأثير العربي

. القاهرة: الدار املصرية البحث ومناهجه في علم املكتبات واملعلومات(. 2002فتحي ) محمدعبد الهادي،  -

 ص.254  اللبنانية.

توجه  جديد  في قياسات  Altmetricsأغسطس(. القياسات البديلة  9-6، 2016عبدالهادي، محمد فتحي ) -

، بحث مقدم 
 
 مفاهيمية

 
، ، اإلسكندريةمؤتمر قياسات املعلومات ومعامل التأثير العربي في:املعلومات: دراسة

2016. 

االتصال العلمي. مؤتمر قياسات املعلومات  أغسطس(. األلتمتريقا: في ضوء نظام 9-6، 2016فراج، عبد الرحمن ) -

 .2016، اإلسكندرية، مؤتمر قياسات املعلومات ومعامل التأثير العربي في:ومعامل التأثير العربي، بحث مقدم 

اِت التواصل االجتماعي لعام  100(. أبرز 2015فراج، عبد الرحمن )ديسمبر،  -  2015دراسٍة علميٍة على ِمنصَّ
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