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إن اآلراء واألفكار املنشورة تلزم كتابها دون سواهم وهي ال تعرب بالرضورة عن 

وجهة نظر املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

يسمح باستعامل ما ورد يف هذا العدد من مواد علمية أو ثقافية أو تربوية أو 

فنية استعامال غري تجاري، رشط اإلشارة للمصدر.
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افتتاحية

اإلسهام  إىل  األلكسو،  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تسعى 

تأسيس  بأن  اإلميان  منطلق  من  وذلك  العريب،  املعرفة  إقامة رصح مجتمع  يف 

هذا املجتمع هو وحده الكفيل بتمكني األمة من استئناف مسريتها الحضارية 

واستعادتها لدورها الريادي، باعتبارها قوة إيجابية للبناء وعنرصا فعاال لإلضافة، 

ضمن مجتمع دويل تحكمه قوانني العوملة، وتشكل مالمحه الثورة التكنولوجية 

الهائلة التي يشهدها هذا العرص.

ومن منطلق الوعي بأهمية الثورة التكنولوجية أوال، وبرضورة تنزيلها ضمن 

الواقع العريب ثانيا، تخوض األلكسو غامر هذه الثورة وتديل فيها بدلوها، يف إطار 

رؤية نعمل منذ سنوات عىل تفعيلها ميدانيا من خالل ما ننفذه من مرشوعات 

وما نطلقه من مبادرات ذات صلة باملجالت الرئيسية لتخصص املنظمة.

الرضوري  من  أصبح  فإنه  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  تسارع  ظل  ويف 

تكاتف جهود املنظامت والهيئات والجامعات واملراكز البحثية من أجل مواكبة 

هذا التقدم وكسب ما يطرحه من رهانات مصريية. وال يسعنا يف هذا املقام إال 

التنويه باملقاالت والبحوث الواردة يف هذا العدد ألهمية املواضيع التي تناولتها 

العربية.  املجتمعات   يف  واملعنيني  للمتخصصني  معرفيا  مصدرا  تشكل  وألنها 

وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنه البد من التوجه نحو إعداد اسرتاتيجية 

رقمية تكنولوجية  عربية لتسهم يف التعريف بأهمية دور تكنولوجيا املعلومات 

والربامج  السياسات  تطوير  عىل  العربية  الدول  وتشجيع  اليومية،  حياتنا  يف 

عىل  ونحن  واالتصال.  املعلومات  تكنولوجيا  مبجال  العالقة  ذات  واملرشوعات 

يقني  بأن محتوى هذا العدد من املجلة يشكل قيمة مضافة للباحثني واملهتمني 
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وكذلك لصناع القرار الذين يعملون عىل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال  

يف  مجتمعاتهم لإلفادة من إيجابياتها  يف  الدورة التنموية باعتبارها عنرصا هاما 

يف التواصل واالنفتاح عىل تطورات املجتمعات األخرى.

اأ. د. حممد ولد اأعَمر  

املدير العام   
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التقديـــم

من  والثالثون  الواحد  العدد  واالتصال  املعلومات  إدارة  اللّه  بركة  عىل  تصدر 

املجلة العربية للمعلومات، متضمنا مقاالت نظرت أساسا يف ملف توظيف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال خاصة يف مجال التعليم  وتوظيفها ومساهمتها يف تطوير وتأهيل 

آليات االشتغال وتيسري تقديم الخدمات األساسية يف مجاالت عدة، وكذلك دورها املبارش 

يف بناء مجتمع املعرفة عىل أسس علمية صحيحة، وإعداد الناشئة والشباب لالستفادة 

من هذا املجتمع واالندماج فيه واملساهمة بوعي وفاعلية يف تأصيل أركانه ومتتني بنيانه.

وقد دارت مقاالت هذا العدد حول اسرتاتيجيات تنمية التواصل لدى األطفال ذوي 

صعوبات التعلم  والتي هدفت إىل التعرف عىل مستوى التواصل لدى األطفال ذوي 

ذوي صعوبات  األطفال  لدى  التواصل  لتنمية  اسرتاتيجيات  اقرتاح  و  التعلم  صعوبات 

التعلم.

كام تناول هذا العدد مقاالت اهتمت بآليات تطوير التعليم الثانوي الفني يف ضوء 

بالتعرف عىل واقع وأهداف ومزايا  التطبيقية والتي تقوم  التكنولوجيا  تجربة مدارس 

التطبيقية.  التكنولوجيا  مبدارس  القبول  ورشوط  التدريب  وبرامج  الدراسية  واملناهج 

كذلك تطرق هذا العدد إىل مهارات التَّفكري اإلبداعّي وصعوبات استخدامها يف التَّعليم 

التَّفكري اإلبداعّي يف  الثَّانوّي من خالل التعرّف عىل  الصعوبات  يف استخدام مهارات 

التَّعليم الثانوّي.

التطبيقات  عرب  بُعد  الرياضيات عن  تعليم  تجربة  بتقويم  العدد  اهتم هذا  كام   

جائحة  فرتة  خالل  التعليم  استمرار  ضامن  يف  مساهمتها  ومدى  املتزامنة   الرقمية 

كوفيد19-، باإلضافة إىل تقدميها للمحتوى التعليمي بصورة مشوقة وجذابة، كذلك أشار 

هذا العدد اىل عدة نقاط أخرى من بينها مقرتح خارطة طريق لألمن االلكرتوين باملدن 

الذكية يف ظل الثورة الرابعة من خالل معالجة موضوع األمن اإللكرتوين للمدن الذكية 
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والذي يعد العنرص األكرث إلحاحا والهاجس الذي يؤرق الحكومات وصناع القرار لذلك 

أهتم هذا املقال بعدة قضايا  تتعلق بتأمني املكتسبات املحققة وحامية األصول املادية 

واملالية واملعلوماتية من الهجومات السيبريية املحتملة، واألكرث من ذلك أليات حامية 

خصوصية املواطن وأمنه يف املستقبل .

املعلومات  تكنولوجيا  واملهتمني مبجال  والخرباء  األكادمييني  كافة  ندعو  األخري  ويف 

واالتصال إىل أن يكثفوا من مساهامتهم يف مجلتهم املجلة العربية للمعلومات خدمة 

للبحث العلمي وأهله يف الدول العربية، وإسهاما يف التأصيل النظري وامليداين ملجتمع 

املعرفة يف هذه الدول. 

اأ. د. حممد اجلمني       

مدير اإدارة املعل�مات واالت�سال  
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ا�صرتاتيجيات تنمية التوا�صل لدى الأطفال ذوي 
�صعوبات التعلم

د. يا�سر عبد احلميد حممود اأحمد

 باحث »مدر�س« ق�سم الرتبية اخلا�سة

املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية

القاهرة- جمهورية م�سر العربية

   yasser.abdelhamed30@gmail.com

م�ستخل�ص الدرا�سةم�ستخل�ص الدرا�سة
ذوي  األطفال  لدى  التواصل  مستوى  عىل  التعرف  إىل  الحالية  الدراسة  هدفت 

لدى  التواصل  لتنمية  اسرتاتيجيات  اقرتاح  إىل  الدراسة  هدفت  كام  التعلم،  صعوبات 

األطفال ذوي صعوبات التعلم، واستخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحلييل، 

وذلك من خالل وصف وتحليل األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت تواصل األطفال 

ذوي صعوبات التعلم، وأسفرت النتائج عن انخفاض مستوى التواصل غري اللفظي لدى 

األطفال ذوي صعوبات التعلم يف مكونات لغة الجسد، وتعابري الوجه، وانخفاض مستوى 

التواصل اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم يف املكونات الداللية، والرباجامتية، 

ذوي  األطفال  لدى  التواصل  لتنمية  اسرتاتيجيات  اقرتاح  تم  الدراسة  نتائج  ضوء  ويف 

صعوبات التعلم تضمنت اسرتاتيجية لتنمية العمليات النفسية األساسية، واسرتاتيجية 

لتنمية التواصل غري اللفظي، واسرتاتيجية لتنمية التواصل اللفظي. 

كلامت مفتاحية: لغة الجسد- تعابري الوجه- الداليل- الرباجاميت.
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Strategies for developing communication 
among children with learning disabilities

Dr. Yasser Abdel Hamid Mahmoud Ahmed
Researcher “A lecturer “ - Department of Special Edu-
cation - National Center for Educational Research and 
Development
Cairo- Arab Republic of Egypt
yasser.abdelhamed30@gmail.com

Abstract

The current study aimed to identify the level of communication 

among children with learning disabilities، and the study aimed to suggest 

strategies for developing communication among children with learning 

disabilities، the current study used the descriptive and analytical ap-

proach، by describing and analyzing the literature and previous studies 

that dealt with the communication of children with learning disabilities. 

The results revealed that the level of non-verbal communication among 

children with learning disabilities  is low، in the body language، facial 

expressions components، and the level of verbal communication among 

children with learning disabilities low، in the semantic and pragmatic 

components، and in light of the results of the study، strategies were pro-

posed to develop communication among children with learning disabil-

ities that included a strategy for developing basic psychological process-

es، a strategy for developing non-verbal communication، and a strategy 

for developing verbal communication.

Key words: body language - facial expressions - semantic - pragmatic.
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مقدمةمقدمة
تربوية  أبعاد  ذات  ألنها  الخاصة  الرتبوية  املشكالت  من  التعلم  صعوبات  تعترب 

ونفسية واجتامعية نظرًا لتزايد أعداد التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم من 

مادة أو معظم املواد الدراسية لعجزهم الدرايس، وتكرار رسوبهم يف الصف الدرايس، 

مام يجعلهم ال يتواءمون مع الفصول الدراسية واملناهج العادية فمنهم من يتأخرون 

القراءة،  تعلم  أو  اللغة  استخدام  بالغة يف  يواجهون صعوبة  الذين  أو  الكالم  تعلم  يف 

عقليًا،  معاقني  ليسوا  أنهم  مع  املعتادة  باألساليب  التعلم  عن  يعجزون  عام  وبشكل 

ولكنهم يتخلفون عن نظائرهم ويفشلون يف التعلم ألسباب مختلفة، إال أنه يجمع بينهم 

جميًعا مظهر واحد عىل األقل هو التباعد أو االنحراف يف منو القدرات.

وجود  يف  الباحثون  تناولها  التي  التعلم  صعوبات  لتحديد  القامئة  الطرق  تتحدد 

صعوبة يف مجال واحد أو أكرث من املجاالت التالية: التعبري الشفهي، والفهم االستامعي، 

الحسابية،  والعمليات  القرايئ،  والفهم  األساسية،  القراءة  ومهارات  الكتايب،  والتعبري 

عدم  إيل  التعلم  صعوبات  وتؤدي   ،)Taylor، 2014( الحسايب  )االستدالل(  واملنطق 

والتحدث  االستامع  )مثل  اللفظية  اللغة  ييل:  مام  أكرث  أو  واحدة  واستخدام  اكتساب 

والفهم(، والقراءة )مثل فك التشفري، واملعرفة اللفظية، والتعرف عىل الكلمة، والفهم(، 

وحل  الحساب،  )مثل  والرياضيات  الكتايب(،  والتعبري  اإلمالء،  )مثل  املكتوبة  واللغة 

أكرث  من  التعلم  تُعد صعوبة  و  اللفظية،  غري  التعلم  إىل صعوبات  إضافة  املشكالت(، 

من  أكرث  أو  واحد  يف  اضطراب  عن  عبارة  وهي  الخاصة،  الرتبية  يف  السائدة  الفئات 

اللغة  مفاهيم  واستخدام  وفهم،  إدراك،  تشمل  التي  املركزي  العصبي  الجهاز  عمليات 

 )Davis & Broitman، 2011( .أو الوسائل غري اللفظية )اللفظية )منطوقة أو مكتوبة

ويُعاين األطفال ذوي صعوبات التعلم من انخفاض مستوى التواصل غري اللفظي؛ 

فال يستطيعون دمج اللغة املنطوقة مع لغة الجسد، وتعابري الوجه ونربة الصوت 

بشكل صحيح، فرمبا يستجيبون فقط إىل ما يسمعون، مام يؤدى إىل سوء الفهم. 

)Tanguay، 2001(
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كام يُعاين األطفال ذوي صعوبات التعلم من انخفاض مستوى التواصل اللفظي، فقد 

يركزون عىل كلمة أو عبارة معينة، وال يفهمون حس النكتة لكنهم مييلون إىل الضحك 

عىل األشياء األخرى املبارشة الواضحة، بداًل من األشياء الذي تتطلب فهم التلميحات أو 

التورية املزدوجة أو القدرة عىل تصور حاالت مل يسبق حدوث خربة مبارشة معها، كام 

لديهم صعوبات يف استخدام التشبيه، واالستعارة فمعظمهم يستخدمون لغة محددة 

.)Mamen، 2007( )يقولون ما يعنون(

انخفاض مستوى  يعانون من  التعلم  األطفال ذوي صعوبات  أن  يتضح  مام سبق 

التواصل سواء التواصل غري اللفظي أو التواصل اللفظي، وهذا ما دفع الباحث إىل اقرتاح 

اسرتاتيجيات لتنمية التواصل لدي األطفال ذوي صعوبات التعلم.

م�سكلة الدرا�سةم�سكلة الدرا�سة
الوطن  يف  كبريًا  بحثيًا  اهتامًما  تلق  مل  التي  الصعوبات  من  التعلم  تعد صعوبات 

العريب عيل الرغم من االهتامم الذي حظيت به يف املجتمعات املتقدمة؛ لذلك يكتنفها 

العديد من الغموض والخلط وتداخل املصطلحات، فهناك العديد من القضايا املتعلقة 

التي تساعد يف إعداد برامج تدخل  الدراسات  الصعوبات تستدعي إجراء بعض  بهذه 

لهذه الصعوبات، وخاًصة الدراسات الخاصة مبجال التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات 

التعلم. 

  يُعاين األطفال ذوي صعوبات التعلم من انخفاض قدرتهم عىل معالجة مكونات 

التواصل غري اللفظية، وبالتايل فهم غري قادرين عىل دمجها يف رسالة ذات مغزى، ويُعد 

التواصل غري اللفظي أول ”لغة” يتعلمها األطفال وفق النموذج العصبي وبرسعة تتطور 

لديهم القدرة عىل معالجة تعابري الوجه ونربة الصوت قبل فرتة طويلة من تعلم معنى 

الكلامت، ثم يف وقت الحق تدمج لغة الجسد يف الرسالة اللفظية، وكل أو معظم هذه 

.)Tanguay، 2001( املهارات تسبق قدرة الطفل عىل التواصل اللفظي
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كام يُعاين األطفال ذوي صعوبات التعلم من انخفاض مستوى اللغة الرباجامتية، 

ودالالت اللغة أي ما يعنيه األفراد عندما يتحدثون، فيفرسون اللغة ومواقف الحياة 

املتعددة  املعاين  فيُعانون من عدم فهم   ،))Martin، 2007 اليومية بطريقة حرفية

الكالم، كام ال يستطيعون  الخداع، والسخرية، واستعارات  الواحدة، وإدراك  للكلمة 

بدء املحادثة، واملحافظة عليها، وإغالقها، فعملية تواصلهم مع اآلخرين تتم بشكل 

ملموس جًدا، ويرجع هذا يف كثري من األحيان إىل أنهم ال يفهمون ما هو املقصود، 

املبارشة يف  التعليامت  إىل  حاجة  فهم يف  حرفيًا،  لهم  يقال  ما  فقط  يفهمون  ولكن 

النقاط الدقيقة للتواصل، مثل كيفية إدراك الكذب، والتعرف عىل استعارات الكالم، 

عنهم  تختلف  بهم  خاصة  ومعتقدات  أفكار  لديهم  اآلخرين  أن  فهم  إىل  والحاجة 

.)Tanguay، 2001(

وقد توصلت بعض الدراسات إىل اقرتاح بعض االسرتاتيجيات لتنمية التواصل لدى 

 )Mutumburanzou، )2018 األطفال ذوي صعوبات التعلم، فقد توصلت نتائج دراسة

 إىل اقرتاح عدة اسرتاتيجيات لتنمية مهارات التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم، 

كام أظهرت نتائج دراسة Rosdianti et al.، )2020(  أن االسرتاتيجية الفعالة التي ميكن 

املناقشة  أساليب  كانت  األطفال  لدى  التواصل  مهارات  لتنمية  استخدامها  للمدرسني 

والعروض التقدميية.

وبناًء عىل ما سبق يتضح انخفاض مستوى التواصل سواء التواصل غري اللفظي أو 

اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم، ومن هنا تنبع مشكلة الدراسة يف السؤال 

الرئيس التايل: 

ما االسرتاتيجيات املقرتحة لتنمية التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم؟

وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ما مستوي التواصل غري اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم؟. 	

 ما مستوي التواصل اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم؟ . 2
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صعوبات . 3 ذوي  األطفال  لدى  التواصل  لتنمية  املبارشة  غري  االسرتاتيجيات  ما 

التعلم؟

ما االسرتاتيجيات املبارشة لتنمية التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم؟. 4

هدف الدرا�سـةهدف الدرا�سـة
هدفت الدراسة الحالية إىل تحقيق األهداف اآلتية:

التعلم، وذلك من . 	 األطفال ذوي صعوبات  لدى  التواصل  التعرف عىل مستوى 

خالل تحليل األدبيات والدراسات التي تناولت هذا املجال.

اقرتاح اسرتاتيجيات لتنمية التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.. 2

اأهمية الدرا�سـةاأهمية الدرا�سـة
ميكن إيجاز أهمية الدراسة الحالية عىل النحو التايل:

تفيد هذه الدراسة يف توجيه مزيد من األنظار إىل األطفال ذوي صعوبات التعلم.. 	

 إلقاء الضوء عىل بعض الصعوبات التي يُعاين منها األطفال ذوي صعوبات التعلم . 2

ومنها صعوبات التواصل مع اآلخرين.

التعلم، . 3 لدراسة صعوبات  التي تصدت  والبحوث  الدراسات  من خالل مراجعة 

اتضح )يف حدود علم الباحث( ندرة الدراسات التي تصدت لتحليل الدراسات 

واألدبيات التي تناولت التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.

تساعد االسرتاتيجيات املقرتحة عىل تنمية التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات . 4

التعلم؛ وبالتايل تحسني مهارات التفاعل االجتامعي مع اآلخرين. 
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م�سطلحات الدرا�سـةم�سطلحات الدرا�سـة
تحددت مصطلحات الدراسة الحالية فيام ييل:

	 Learning Disabilities :صعوبات التعلم

تُعرف صعوبات التعلم بأنها اضطراب عصبي يتميز باضطراب معالجة املعلومات 

يتم تحديده عن طريق تحقيق الطفل مستوى أقل بكثري من املتوقع لعمره وتعليمه 

املكتوبة،  واملواد  والرياضيات  القراءة  يف  موحدة  باختبارات  ويقاس  الذكاء،  ومستوى 

ويف املامرسة العادية، تتميز بوجود تناقض بني الذكاء العام ودرجات اإلنجاز، وتتحدد 

األنواع الرئيسية لصعوبات التعلم يف صعوبات التعبري الكتايب، وصعوبات الرياضيات، 

.)VandenBos، 2015( وصعوبات القراءة، وصعوبات التعلم غري اللفظية

	  Communication :التواصل

أو  األفكار  تبادل  خالل  من  املعلومات  نقل  فيه  يتم  نشاط  بأنه  التواصل  يُعرف 

 Velentzas &(. الرسائل أو املعلومات، مثل الكالم أو اإلشارات أو الكتابة أو السلوك

 )Broni، 2014

ويشمل التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم ما ييل:

التواصل غري اللفظي: Non-verbal communicationأ. 

يعرف الباحث التواصل غري اللفظي بأنه قدرة الطفل عىل التعبري عن احتياجاته 

وتعابري  البرصي،  والتواصل  الجسدي،  التواصل  ويشمل  اللغة،  استخدام  دون  ورغباته 

الوجه، ونربة الصوت. 

 .	Verbal communication :التواصل اللفظي

يعرف الباحث التواصل اللفظي بأنه قدرة الطفل عىل التعبري عن احتياجاته ورغباته 

باستخدام اللغة، ويشمل الفونولوجي، واملورفولوجي، البنايئ، والداليل، والرباجاميت.
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منهج الدرا�سة وحدودهامنهج الدرا�سة وحدودها
تحددت منهجية وحدود الدراسة الحالية مبا ييل:

املنهج املستخدم: أ. 

من خالل وصف  وذلك  التحلييل،  الوصفي  املنهج  الحالية عىل  الدراسة  اعتمدت 

وتحليل األدبيات والدراسات التي تناولت تواصل األطفال ذوي صعوبات التعلم، وذلك 

القرتاح عدة اسرتاتيجيات لتنمية التواصل لديهم.

حدود الدراسة: 	. 

تحددت الدراسة الحالية يف األدبيات والدراسات التي تناولت تواصل األطفال ذوي 

التعلم منذ عام 2001م وحتى عام 2020م )أي 20 سنة(، وذلك عىل عدة  صعوبات 

مواقع للبحث العلمي وهي كام ييل:

	 Google Scholar 

	 ERIC

	 EBSCO

	 Elsevier

	  Proquest

الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقةالإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
ذوي  األطفال  لدى  التواصل  مستوى  عىل  التعرف  إىل  الحالية  الدراسة  تهدف 

صعوبات التعلم، ثم اقرتاح اسرتاتيجيات لتنمية التواصل لديهم؛ لذلك سوف يتم تناول 

صعوبات التعلم، والتواصل غري اللفظي، والتواصل اللفظي.

أواًل: صعوبات التعلم: 	

يرى )Maheshwari 2011( أن مصطلح صعوبات التعلم يستخدم لوصف األطفال 

الذين يظهرون أعراض صعوبة كبرية يف فهم أو استخدام اللغة املنطوقة أو القراءة أو 

الكتابة أو اإلمالء أو الحساب خالل الفرتة النامئية )قبل عمر 16 سنة(.
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ويُعرف )Courtad & Bakken 2011( صعوبات التعلم بأنها اضطرابات متنوعة 

تؤثر عىل اكتساب أو االحتفاظ أو فَهم أو تنظيم أو استخدام املعلومات اللفظية و/أو 

غري اللفظية، ودرجة شدتها ميكن أن تكون بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وهي تعرقل 

دامئا اكتساب أو استخدام واحدة أو أكرث من املهارات الرئيسة اآلتية: اللغة الشفهية، 

والكتابة  القرايئ(،  والفهم  الرمز،  )فك  مثل:  والقراءة،  الفهم(،  الكالم،  )االستامع،  مثل: 

اللغوية، مثل: )الهجاء، التعبري الكتايب(، والرياضيات، مثل: )الحساب، حل املشكالت(.

هي   	 النوعية  التعلم  صعوبات  أن   )Bateman، & Cline 2016( يرى  بينام 

أو  تنطوي عىل فهم  التي  األساسية  النفسية  العمليات  أكرث من  أو  اضطراب يف واحد 

استخدام اللغة منطوقة أو مكتوبة، والتي قد تظهر يف نقص القدرة عىل االستامع أو 

التفكري أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو الهجاء أو أداء العمليات الرياضية.

وتشكل صعوبات التعلم مجموعة متنوعة من االضطرابات التي يُعاين منها األطفال 

الذين ميتلكون عموًما ذكاء متوسط   عىل األقل من مشاكل يف معالجة املعلومات أو توليد 

واختالل  الجينية  التأثريات  ومنها  إىل حدوثها  تؤدي  التي  العوامل  وتتعدد  املخرجات، 

 .)Handler، & Fierson، 2011( وظائف أنظمة الدماغ

وتنقسم صعوبات التعلم إىل صعوبات تعلم القراءة، وهي أكرث صعوبات التعلم 

شيوًعا، حيث متثل ٪80 عىل األقل من جميع صعوبات التعلم، وتعكس مشكلة محددة 

عموًما  تتميز  والتي  الرياضيات  تعلم  وصعوبات  الفردية،  الكالم  أصوات  معالجة  يف 

عموًما  وتتميز  الكتابة  تعلم  وصعوبات  الحسابية،  العمليات  فهم  أو  تعلم  بصعوبة 

 .)Kohli، et al.، 2018( بالكتابة املشوهة عىل الرغم من التعليامت الشاملة

ثانًيا: التواصل:  	

 يتضمن التواصل أربعة مكونات هي: املرسل، ومعلومات )رسالة(، وقنوات التواصل 

.)Aydogan، 2017( واملستقبل ،)...املراسالت الخطية، واملحادثة الشفوية(

ويعد التواصل عملية ديناميكية مع مكونات تبادل إرسال وتلقي املعلومات واألفكار 

واالنفعاالت، ويتكون التواصل من نوعني رئيسيني هام كام ييل:
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التواصل غري اللفظي:

سوف يتم عرض تعريف التواصل غري اللفظي، ومهاراته، وأهميته، ودوره يف التعلم، 

والتواصل غري اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.

تعريف التواصل غري اللفظي:. 	

اتفق أغلب الباحثون عىل تعريف التواصل غري اللفظي والذي تحدد يف كونه مهارات 

الفرد يف التواصل بطريقة غري لغوية، فيُعرفه Tanguay ))2003 بأنه استخدام تعابري 

التعبريية،  املادي، واللمس، والحركة  البرصي، والقرب  والتواصل  الصوت،  الوجه، ونربة 

واالختالفات الثقافية، وغريها من األعامل ”غري اللفظية، والتي متثل ما ال يقل عن 65٪ 

من جميع التواصل اإلنساين.

املعلومات  نقل  طريقه  عن  يتم  فعل  أي  بأنه   )VandenBos 2015( يُعرفه  كام 

دون استخدام الكلامت، والذي يحدث من خالل تعابري الوجه واإلمياءات، ولغة الجسد، 

ونربة الصوت، وغريها من املؤرشات املادية من املزاج، واملوقف، واالستحسان، والتي قد 

تتطلب معرفة الثقافة العامة أو الثقافة الفرعية للفهم.

واستقبال  إرسال  عملية  بأنه  اللفظي  غري  التواصل   )Remland 2017( ويُعرف   

الرسائل دون استخدام الكلامت.

كام يرى )Tresnasari 2020( أن التواصل غري اللفظي هو عملية تواصل تتم من خالل 

وسائط للتواصل تتضمن حركات جسدية أو إمياءات للتعبري عن االنفعاالت واملشاعر.

مكونات التواصل غري اللفظي:. 2

اليقظة والرتكيز، وهذا يتضمن  تتطلب مهارات االستامع الفعال مستوى عاٍل من 

 Hornby،( إليه  االستامع  يتم  الذي  للفرد  اللفظي  غري  التواصل  أساليب  عىل  الرتكيز 

2014(، ويشمل التواصل غري اللفظي املكونات التالية: 

لغة الجسد )التواصل الجسدي(: Body language أ. 

تعني لغة الجسد التعبري عن املشاعر واألفكار، من خالل املواقف أو اإلمياءات أو 
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الحركات األخرى الجسدية )VandenBos ،2015(، فيتم ارسال العديد من الرسائل من 

الذي  الشخص  قلياًل نحو  األمام  إىل  الشخص بجسده  الجسد، فعندما مييل  لغة  خالل 

الخلف  إىل  بجسده  مال  إذا  بينام  يقال،  ملا  مهتم  أنه  يعني  فهذا  إليه،  االستامع  يتم 

فهذا يعطي انطباع بعدم االهتامم مبا يقال، كام تُعد املسافة بني املتحدثني من أساليب 

التواصل الجسدية املهمة فيجب أن يكون هناك مسافة مناسبة بني املتكلم واملستمع، 

فإذا كانت املسافة كبرية جًدا أو صغرية جًدا، فاملتكلم سوف يشعر بعدم االرتياح، مام 

.)Hornby، 2014( يعوق التواصل

 .	 Facial expressions :تعابري الوجه

يتم استخدام تعابري الوجه لنقل عدد ال يحىص من اإلشارات، فمراقبة وإدراك وتفسري 

تعابري الوجه هي أساليب حاسمة يف التفاعالت االجتامعية، فمن خاللها نستطيع يف كثري 

من األحيان تحديد مشاعر املتكلم، وبالتايل القدرة عىل التنبؤ مبا هو مرجح أن يحدث يف 

املستقبل القريب، ومن هذه التعابري إدراك تقطيب الوجه، واالبتسامة، وإغالق العينني، 

ومصمصة الشفاه، ورفع الحاجب، واتساع العينني، والغمز، وانقباض عضالت الخد ... 

الخ، هذه التعابري قد تكون مفيدة أيًضا يف معرفة هل شعور الفرد املتحدث هو نفسه 

.)Mamen، 2007( الذي يعرب عنه بالكلامت أم ال؟

 .	 Eye contact :التواصل البرصي

يُعد التواصل البرصي جانبًا أساسيًا من جوانب التواصل غري اللفظي، وبالتايل فهو 

مع  البرصي  التواصل  ويتم   ،  )Jongerius et al.، 2020(البرشي التفاعل  لفهم  مهم 

اآلخرين عن طريق حركات العني التي تدل عىل القبول أو الرفض أو الرغبة أو الدهشة. 

نربة الصوت )التنغيم الصويت(: Tone of voiceد. 

والحالة  والنية،  املتكلم،  مشاعر  فهم  عىل  الصوت  ووترية  وارتفاع،  نربة،  تساعد 

االنفعالية، والعوامل االنفعالية األكرث تعقيًدا، مثل درجة الحميمية واالحرتام واملعلومات 

الشخصية األخرى Mamen، 2007((، ونربة الصوت ميكن أن تُغري بشكل كبري ما يقصده 

الفرد، فلهجة الصوت الحادة ترسل االنزعاج أو الغضب، ونربة الصوت العايل قد متثل 
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الناعم  الخوف أو اإلثارة، والرصاخ بصوت عايل قد يعني الغضب أو اإلثارة، والصوت 

تعني رضورة خفض الصوت، والصوت الخافت يعني وجود رس أو أن هناك أمر ليس 

مسموح الكالم عنه، فيمكن أن تتعدد معاين التواصل اللفظي من خالل نربة الصوت 

 .)Tanguay، 2001(

أهمية التواصل غري اللفظي:. 3

ترجع أهمية التواصل غري اللفظي إىل أن تعابري الوجه والنظرات وإمياءات الجسد 

غري  اإلشارات  وتساعد   ،)Sarla، 2021( التواصل  من  وهدفهم  اآلخرين،  نوايا  تنقل 

اللفظية عىل وضوح أو تناقض الرسالة التي نعتزم إرسالها، ولكن التواصل غري اللفظي 

ليس من السهل فهمه، وغالبًا ما يساء تفسريه مام يُسبب فهم املتلقي للرسالة بطريقة 

التنبؤ بكيفية شعوره تجاه أي  خاطئة، فمن خالل الرتكيز عىل لغة جسد الفرد ميكن 

موقف Kaushal، 2014( (، كام أن السلوك غري اللفظي يُعطي األفراد إشارة إىل الرغبة 

يف بدء العالقة مع اآلخرين أو ببساطة يساعد األفراد عىل توصيل ما يشعرون به تجاه 

.)Puccinelli، 2008( اآلخرين

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن التواصل غري اللفظي يساعد عىل بيئة تعلم 

األطفال  يشعر  حيث  الفصول  يف  للمعلمني  األطفال  مراقبة  خالل  من  وذلك  فعالة 

بحالة تأهب يف الفصول الدراسية، ويشاركون يف عملية التعلم، وبالتايل تعزيز مستوى 

املعلمني  أن  نتائجها  أظهرت  التي   )Butt، )2011دراسة مثل  لديهم،  والفهم  الحفظ 

الذين استخدموا التواصل غري اللفظي بشكل صحيح متمثل يف تعبري الوجه، وحركات 

الجسد، والتواصل البرصي، ونربة الصوت، متكنوا من توفري فهم أفضل لألطفال يف تحقيق 

التواصل غري  الذين مل يستخدموا  املعلمني  بهم، عىل عكس  الخاصة  التعلم  مخرجات 

اللفظي بشكل صحيح يف الفصول الدراسية مل يتمكنوا من تحفيز التالميذ عىل التعلم 

الفعال.

وأظهرت نتائج دراسة )Guvendir، 2011( أن استخدام املعلم للسلوك غري اللفظي 

داخل الفصل الدرايس أدى إىل حصول األطفال عىل التغذية الراجعة ألدائهم .
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وأسفرت نتائج دراسة )Chaudhry & Arif، 2012(عن وجود عالقة بني استخدام 

املعلمون للسلوك غري اللفظي داخل الفصل الدرايس والتحصيل الدرايس للطالب.

كام أظهرت نتائج دراسة يورك )York، 2013( أن استخدام املعلم ألساليب التواصل 

غري اللفظي )التواصل البرصي، وحركة الذراع، وتعبري الوجه، وتغيري نربة الصوت( بطريقة 

فعالة ساعد الطالب عىل النجاح األكادميي. 

التواصل غري اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم:. 4

مثل  اللفظية  غري  اإلشارات  فهم  عدم  من  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  يُعاين 

املسافة الجسدية بني املتحدثني، فال يدركون أن القرب من اآلخرين دون مراعاة املسافة 

.)Burger، 2004( الشخصية يسبب اإلزعاج لهم

غري  التواصل  مهارات  مستوى  انخفاض  عن  الدراسات  العديد  نتائج  أسفرت  وقد 

التي   )Petti et al. 2003( دراسة  مثل  التعلم،  ذوي صعوبات  األطفال  لدى  اللفظي 

توصلت إىل انخفاض مستوى التواصل غري اللفظي )تفسري تعابري الوجه واإلمياءات( لدى 

األطفال ذوي صعوبات التعلم.

ذوي  األطفال  أن   )Semrud-Clikeman et al. 2010( دراسة  نتائج  وأظهرت 

صعوبات التعلم يعانون من صعوبة كبرية يف فهم اإلشارات االنفعالية غري اللفظية، كام 

أظهروا سامت كبرية من الحزن واالنسحاب االجتامعي. 

وأظهرت نتائج دراسة )El- Haddad & Laouris، 2011( أن األطفال ذوي صعوبات 

التي تتوافق مع الحاالت  التعلم يعانون من صعوبات يف إدراك وتسمية تعابري الوجه 

االنفعالية األساسية، والتي متثلت يف سبعة تعابري أساسية للوجه هي )السعادة، والحزن، 

والغضب، والخوف، واالشمئزاز، والثقة، واملفاجأة( رًدا عىل األوامر اللفظية املعطاة لهم.

وأظهرت نتائج دراسة )Cottrell 2011( أن األطفال ذوي صعوبات التعلم لديهم 

واإلشارات  الجسد،  لغة  وفهم  وترميز  الوجه،  تعابري  وإنتاج  تفسري  يف  كبرية  صعوبة 

الحسية متعددة املصادر أو املتنافرة، وتتبع العديد من األشياء يف وقت واحد.
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وأسفرت نتائج دراسة Semrud-Clikeman et al. )2015( عن انخفاض مستوى 

فهم اإلشارات االنفعالية غري اللفظية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم. 

وأسفرت نتائج دراسة )Narimani، 2016( عن انخفاض مستوى التعبري االنفعايل 

لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.

كام أظهرت نتائج دراسة )Operto et al.، 2020(  أن األطفال ذوي صعوبات تعلم 

يعانون من ضعف يف التعرف عىل انفعاالت الوجه عند مقارنتهم مبجموعة من أقرانهم 

الذين ال يعانون من صعوبات تعلم. 

التواصل اللفظي:

اللفظي  والتواصل  اللفظي، ومكوناته،  التواصل  تعريف وأهمية  تناول  يتم  سوف 

لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.

تعريف وأهمية التواصل اللفظي:. 	

يشري التواصل اللفظي إىل إنتاج لغة منطوقة إلرسال رسالة مقصودة إىل املستمع 

.)McDuffie، 2013(

الفرد يفهم املتحدث  اللفظي يعني أن  التواصل  ويرى )Mouzakitis، 2012( أن 

معه من خالل الرسائل اللفظية عن طريق الرموز أو األنظمة اللغوية التي متثل فكرة 

أو مفهوم أو تجربة.

ويعد التواصل هو وسائل لنقل املعلومات واألفكار أو املشاعر سواء لفظيًا أو غري 

لفظيًا، وميكن استخدام كل واحد من هذه الرسائل بشكل مفرد أو بشكل تعاوين، وهناك 

والتنظيم،  والتأثري،  واملعرفة،  واإلعالم،  التفاعل،  هي  للتواصل  مشرتكة  أغراض  سبعة 

.)Hobson، 2010( والرتفيه، والتسجيل

وترجع أهمية التواصل اللفظي إىل دوره يف تنمية املعرفة والتعلم، فبدونه يفتقر 

الطفل إىل نظام ترميز فعال لتخزين أنواع معينة من املعلومات الالزمة للتفكري واملنطق، 

كام يتم تخزين املعلومات اللفظية واسرتجاعها من الذاكرة إذا كان لديه متثيل للكلامت 
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وكذلك األحاسيس والتصورات، ويعد التواصل اللفظي الوسيلة الرئيسية التي يسهل من 

خاللها التعلم املدريس.

مكونات التواصل اللفظي:. 2

املتفق  كالمية، وحروف هجائية(  )أصوات  الرموز  اللفظي هو مجموعة  التواصل 

الرسالة  لنقل  الكاتب  أو  املتحدث  يستخدمها  والتي  اللغة  هذه  متحديث  بني  عليها 

)معلومة أو شعور أو حاجة( إىل املستقبل، وتتكون من عدة مكونات وهي كام ييل: 

واملتحركة،  	 الساكنة  الحروف  أصوات  تشمل   :Phonology الفونولوجي  املكون 

واملقاطع، وقواعد الجمع بني األصوات واملقاطع لتكوين كلامت وعبارات. 

اللغة مبا  	 املورفولوجي Morphology: هى أصغر وحدة ذات معنى يف  املكون 

يف ذلك الكلامت التي ميكن أن تكون وحدها، واملقاطع أو األصوات التي تضيف 

معنى للكلامت، وقواعد الجمع بني هذه الوحدات. 

املكون البنايئ Syntax: هي القواعد التي تحكم النظم والعالقات بني الكلامت أو  	

العبارات يف الجمل. 

الكلامت يف  	 الكلامت املفردة، ومعنى  املكون الداليل Semantic: يتضمن معنى 

العبارات أو سياقات الجمل. 

املكون الرباجاميتPragmatic: تتضمن استخدام اللغة يف السياق مبا يف ذلك القصد  	

)Jacob et al.، 2015( .التواصيل الضمني والرصيح

التواصل اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم:. 3

وانخفاض  املنطوقة،  اللغة  يف  التأخر  من  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  يُعاين 

الحصيلة اللغوية، وأخطاء يف القواعد اللغوية، وصعوبة كبرية يف ربط األفكار يف تسلسل 

ذات  غري  النقاط  عىل  والرتكيز  املعقدة،  أو  الطويلة  املحادثة  تذكر  وصعوبة  منطقي، 

الصلة بداًل من النقاط املهمة )Maheshwari، 2011(، كام يعانون من صعوبات لغوية 

تشمل صعوبة استخدام اللغة عىل نحو فعال، مثل عدم القدرة عىل اإلجابة عىل األسئلة، 
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وعدم القدرة عىل تذكر املعلومات الالزمة من أجل صياغة الرد، وعدم القدرة عىل حشد 

.)Pritchard، 2013( األفكار جيًدا لوضعها يف صيغة كلامت منطوقة واضحة

وقد أسفرت نتائج العديد من الدراسات عن انخفاض مستوى التواصل اللفظي لدى 

األطفال ذوي صعوبات التعلم، مثل دراسة ))Glass 2003 والتي أسفرت نتائجها عن 

انخفاض مستوى الفهم الُفكاهي )سواء أكانت النكتة أو الرسوم املتحركة( لدى األطفال 

ذوي صعوبات التعلم. 

الفهم  قدرات  انخفاض  عن   .)Humphries et al  2004( دراسة  نتائج  وأسفرت 

الرسدي، وفهم الدالالت اللفظية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.

انخفاض  إىل   Semrud-Clikeman & Glass )2008( دراسة  نتائج  وتوصلت 

مستوى الفهم الُفكاهي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم غري اللفظية، واألطفال من 

ذوي صعوبات التعلم اللفظية.

وأسفرت نتائج دراسة )Zarbakhsh et al )2012. عن انخفاض مستوى أخذ الدور 

يف الحوار، والتعاطف االجتامعي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم. 

املهارات  يف  قصور  وجود  Cardillo et al. )2017(  إىل  دراسة  نتائج  وتوصلت 

التواصل الرباجاميت لدى األطفال ذوي صعوبات تعلم. 

التواصل  مستوى  انخفاض  عن   )Okwelle et al. 2020( دراسة  نتائج  وأسفرت 

اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.

نتائج الدرا�سةنتائج الدرا�سة
ذوي  األطفال  لدى  التواصل  مستوى  عىل  التعرف  إىل  الحالية  الدراسة  هدفت 

صعوبات  ذوي  األطفال  لدى  التواصل  لتنمية  اسرتاتيجيات  واقرتاح  التعلم،  صعوبات 

التعلم، وفيام ييل عرض ملا توصل إليه الباحث من نتائج عىل النحو التايل:
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السؤال األول:

ما مستوي التواصل غري اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم؟ 	

لإلجابة عىل السؤال األول تم تحليل األدبيات والدراسات التي تناولت التواصل غري 

اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم، وتم التوصل إىل النتائج التالية:

أشارت األدبيات التي تناولت صعوبات التعلم أنها تؤدي إىل العديد من االضطرابات  	

التي قد تؤثر عىل اكتساب أو تنظيم أو االحتفاظ أو الفهم أو استخدام املعلومات 

غري اللفظية، وهذا يعني أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من صعوبات 

التواصل اللفظي، مام يؤثر عىل تفاعلهم االجتامعي مع اآلخرين.

الكالم،  	 من  املنطوقة  غري  اللغة  هو  اللفظي  غري  التواصل  أن  األدبيات  أشارت 

ومكوناته تتضمن )لغة الجسد، تعابري الوجه، التواصل البرصي، نربة الصوت(.

إيجابية  	 دالة  عالقة  وجود  عن  السابقة  الدراسات  من  العديد  نتائج  أسفرت 

إحصائيًا بني صعوبات التعلم وانخفاض مستوى التواصل غري اللفظي لدى األطفال 

اللفظي لديهم  التواصل غري  انخفاض مستوى  التعلم، مام يعني  ذوي صعوبات 

 ،)Semrud-Clikeman et al. 2010( ودراسة ،)Petti et al. 2003( مثل: دراسة

ودراسة )El- Haddad & Laouris 2011(، ودراسة )Cottrell 2011(، ودراسة 

ودراسة   ،)Narimani، 2016( ودراسة   ،)Semrud-Clikeman et al. 2015(

 . )Operto et al. 2020(

أظهرت نتائج العديد من الدراسات السابقة الخاصة بالتواصل غري اللفظي لدى  	

األطفال ذوي صعوبات التعلم أن أكرث مكونات التواصل غري اللفظي انخفاًضا هي 

لغة الجسد، وتعابري الوجه.

مناقشة نتائج إجابة السؤال األول: 	

غري  التواصل  مستوى  انخفاض  عن  السابقة  الدراسات  من  العديد  نتائج  اتفقت 

اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم مام يعني أنهم غري قادرين عىل فهم وتفسري 

أكرث من %65 من التواصل الذي يحدث يف الحاالت العادية من املحادثة، والذي يشمل 
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لغة الجسد، وتعابري الوجه، ونربة الصوت، كام ال يفهمون أو يراعون القواعد واالتفاقيات 

غري مكتوبة التي تتعلق باملساحة الشخصية، وعليهم تجميع معنى املحادثة من 35% 

فقط من الكالم. 

ويرجع انخفاض مستوى التواصل غري اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم إىل 

معاناتهم من قصور معالجة وتذكر املعلومات البرصية، مام يؤدي إىل عدم إدراك اإلشارات 

غري اللفظية بدقة مثل تعابري الوجه، واإلمياءات، ولغة الجسد، فقد توصلت نتائج العديد 

من الدراسات إىل قصور اإلدراك البرصي لدي األطفال ذوي صعوبات التعلم مثل دراسة 

)Mammarella et al.، 2009(، ودراسة )Mammarella & Pazzaglia، 2010(، ودراسة 

 Cardillo ودراسة ،)Mammarella et al.، 2015( ودراسة ،)Cornoldi et al.، 2011(

et al.، )2017(، فعىل الرغم من متيزهم يف مالحظة التفاصيل، ولكن لديهم صعوبة فصلها 

عن املجمل املوجود الذي ينظرون إليه.

السؤال الثاين:

ما مستوي التواصل اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم؟  	

التواصل  تناولت  التي  والدراسات  األدبيات  تحليل  تم  الثاين  السؤال  عىل  لإلجابة 

اللفظي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم، وتم التواصل إىل النتائج التالية:

أشارت األدبيات التي تناولت صعوبات التعلم أنها تؤدي إىل العديد من االضطرابات  	

التي قد تؤثر عىل اكتساب أو تنظيم أو االحتفاظ أو الفهم أو استخدام املعلومات 

صعوبات  من  يعانون  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  أن  يعني  وهذا  اللفظية، 

التواصل اللفظي، مام يؤثر عىل تفاعلهم االجتامعي مع اآلخرين.

ومكوناته  	 الكالم،  من  املنطوقة  اللغة  هو  اللفظي  التواصل  أن  األدبيات  أشارت 

تتضمن )الفونولوجي، واملورفولوجي، والبنايئ، والداليل، والرباجاميت(.

إيجابية  	 دالة  عالقة  وجود  عن  السابقة  الدراسات  من  العديد  نتائج  أسفرت 

األطفال  لدى  اللفظي  التواصل  وانخفاض مستوى  التعلم  بني صعوبات  إحصائيًا 

ذوي صعوبات التعلم، مام يعني انخفاض مستوى التواصل اللفظي لديهم، مثل 



27 المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات

Semrud-( ودراسة ،)Humphries et al. 2004( ودراسة ،)Glass 2003( دراسة

ودراسة   ،)Zarbakhsh et al. 2012( ودراسة   ،)Clikeman & Glass 2008

 .)Okwelle et al. 2020( ودراسة ، )Cardillo et al. 2018(

لدى  	 اللفظي  بالتواصل  الخاصة  السابقة  الدراسات  من  العديد  نتائج  أظهرت 

انخفاًضا هي  اللفظي  التواصل  مكونات  أكرث  أن  التعلم  األطفال ذوي صعوبات 

الداليل، والرباجاميت.

أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة أن انخفاض مستوى التواصل لدى األطفال  	

دراسة  مثل  واالجتامعي  النفيس  توافقهم  سوء  إىل  يؤدي  التعلم  صعوبات  ذوي 

.)El- Haddad & Laouris 2011( ودراسة ،)Semrud-Clikeman et al. 2010(

مناقشة نتائج إجابة السؤال الثاين: 	

اتفقت نتائج العديد من الدراسات السابقة عن انخفاض مستوى التواصل اللفظي 

النفسية غري  العمليات  انخفاض  التعلم، وهذا يرجع إىل  لدى األطفال ذوي صعوبات 

األمناط  السمعي، وإدراك  املفهوم  السمعي واللميس، وتشكيل  اإلدراك  اللفظية )مثل: 

واالستنساخ، والذاكرة السمعية قصرية وطويلة األجل، والوظائف التنفيذية( مام يؤدي 

إىل انخفاض مهاراتهم يف فهم املعني الكامل، وتحليل املهام املعقدة إىل أجزاء، وفهم 

ليكون  التخاطب  مستوى  وتكييف  التنظيمية،  واملهارات  كاملة،  بطريقة  العالقات 

مناسبًا ملختلف املستمعني، وإدراك حدود املسافة الشخصية، وإنشاء و/أو الحفاظ عىل 

الصداقات، مام يؤدي إىل انخفاض مهارات الطفل يف التواصل اللفظي وخاصًة املكون 

الداليل، والرباجاميت؛ مام يعني فقدان الطفل العديد من املهارات املستخدمة يف املحادثة 

االتفاق  ومهارة  األوامر،  وإعطاء  الطلب،  وطريقة  األسئلة،  طرح  مهارة  مثل  والرسد 

واستخدام  القصص،  ورواية  واملدح،  والنكتة،  والرفض،  واالعتذار،  الخالف،  أو  الرصيح 

الكلامت والتعابري االجتامعية املهذبة، ومواجهة اآلخرين، وبدء املحادثة، والحفاظ عليها 

الدالالت  ومعرفة  املحادثة،  موضوع  عىل  واملحافظة  الكالم،  عىل  والتناوب  وإغالقها، 

املهذبة،  الرسمية  الضامئر  من  معقدة  أشكال  واستخدام  الواحدة،  للكلمة  املختلفة 
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والحساسية لآلخرين ومواقف التواصل، وهذا يؤدي إىل قصور يف السلوكيات التكيفية 

لديهم.

الداليل والرباجاميت من  الدراسات حدوث قصور يف املكون  نتائج بعض  كام ارجعت 

التواصل اللفظي لدي األطفال ذوي صعوبات التعلم إىل وجود قصور يف االستدالل االجتامعي 

عىل  اآلخرين  أفعال  أو  بسلوكيات  والتنبؤ  والتفسري  اإلدراك  عىل  قدرتهم  وعدم  لديهم، 

أساس الحاالت العقلية لهم، وعدم قدرة النظام املركزي لديهم عىل دمج مصادر املعلومات 

 Law et al. ودراسة ،Helland et al. )2014( ودراسة ،)Davies et al. )2016 مثل دراسة

2014((، فريكزون عىل األجزاء الصغرية من املعلومات بداًل من الرتكيز عىل النامذج واألمناط 

الكبرية واملتامسكة من املعلومات )االهتامم باألجزاء وإهامل الكليات(. 

ا�سرتاتيجيات تنمية توا�سل الأطفال ذوي �سعوبات التعلم ا�سرتاتيجيات تنمية توا�سل الأطفال ذوي �سعوبات التعلم 
يختلف اختيار التدخل املناسب وفًقا للخصائص الفردية للطفل مثل العمر، وشدة 

القدرات، ووفًقا لخصائص األرسة، من خالل  الوظيفي، وامتالك  العجز  العجز، ودرجة 

النظر يف درجة اإلجهاد األبوة واألمومة، والتي ثبت أنها متغري حاسم يؤثر عىل التفاعالت 

لدى  التواصل  تنمية  فيتم  لذلك  التعلم؛  صعوبات  ذوي  واألطفال  اآلباء  بني  املختلة 

األطفال ذوي صعوبات التعلم من خالل االسرتاتيجيات غري املبارشة )تقدم إىل الوالدين، 

واملعلمني(، واالسرتاتيجيات املبارشة )تقدم إىل الطفل مبارشًة(، وفيام ييل عرض موجز 

لهذه االسرتاتيجيات: 

االسرتاتيجيات غري املبارشة: . 	

الباحث  ويقرتح  الطفل،  رعاية  عىل  القامئني  إىل  تقدميها  يتم  اسرتاتيجيات  هي 

التعلم  صعوبات  ذي  الطفل  لدى  التواصل  لتنمية  التالية  املبارشة  غري  االسرتاتيجيات 

وهي كام ييل:

اسرتاتيجية خاصة بالوالدين:أ. 

تتضمن االسرتاتيجية الخاصة بالوالدين ما ييل: 
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للطفل  	 االجتامعية  العزلة  تكون  أن  ميكن  الطفل:  مع  التعامل  عىل  التدريب 

واالعتامد عىل الوالدين مشكلة شائعة؛ لذلك يتم تدريب الوالدين عىل استخدام 

فنيات مثل النمذجة، والتعزيز ملساعدة الطفل عىل التواصل االجتامعي.

التعزيز  	 استخدام  عىل  الوالدين  يتدرب  يتم  اإليجايب:  التعزيز  عىل  التدريب 

اإليجاب سواء املعنوي أو املادي؛ فيتم تقديم تعزيز فوري عندما يستطيع الطفل 

التواصل مع اآلخرين بطريقة مناسبة خالل الحياة اليومية. 

ميكنهم  	 الذين  املتخصصني  إرشاك  إىل  الوالدين  يحتاج  قد  املتخصصني:  استشارة 

تقديم الدعم والتوجيه للوالدين حول القرارات املناسبة لطفلهام، وإبالغهام عن 

توقعات النمو القامئة عىل خصائص الطفل، وتحديد مجاالت القوة والضعف لدى 

الطفل. 

للطفل  	 الحرية  من  مساحة  ترك  عىل  الوالدين  تدريب  يتم  املسئولية:  تحمل 

للترصف يف املواقف املختلفة، والتفاعل مع اآلخرين؛ وذلك ألن العديد من اآلباء 

ال يعطون الفرصة للطفل لتحمل املسئولية، ويقيدون أنفسهم يف هذه العملية، 

فرصة  وإعطاء  الدور،  هذا  من  أنفسهم  تخليص  يف  صعوبة  يواجهون  ما  وغالبًا 

للطفل لتحمل مسئولية نفسه.

اسرتاتيجية خاصة باملعلم:	. 

املعلم له دور فعال يف تنمية التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم فالعالقة 

بني املعلم واملتعلم عالقة تفاعلية يؤثر كل منهام يف اآلخر، ويعد املعلم محوًرا فعااًل يف 

التعلم، وتتضمن االسرتاتيجية الخاصة باملعلم ما ييل:

العالقة اإليجابية: يتم تدريب املعلم عىل تكوين عالقة إيجابية مع الطفل من  	

خالل تدريبه عىل تقريب الطفل منه واالتحاد معه خاصًة فيام يدرب فيه.

تنمية االنتباه: يتم تدريب املعلم عىل استخدام طرق وأساليب وفنيات لتنمية  	

الواضحة،  اللغة  واستخدام  األطفال،  بني  البرصي  التواصل  توزيع  ومنها:  االنتباه، 

والوقفات بني الجمل والعبارات ليتسنى للمعلومة أن تستقر يف ذهن األطفال.
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جداول زمنية مرنة وطويلة: يتم تدريب املعلم عىل إعطاء وقت مرن للطفل ألداء  	

املهام، وذلك من خالل إعطاء الفرصة للطفل ذي صعوبات التعلم عىل البدء يف 

املهام بوقت مبكر عن زمالئه أو السامح له لبدء أو مواصلة املهام عندما ينتهي 

من أعامل أخرى برسعة. 

أنشطة القراءة: يتم تدريب املعلم عىل أن يقرأ مع الطفل، بداًل من أن يقرأ له،  	

والتأكد من التفاعل النشط أثناء عملية القراءة، وتشجيع الطفل عىل التعليق عىل 

الصور املوجودة يف الكتاب املقروء، وذلك باستخدام األسئلة ملساعدته عىل إعادة 

صياغة ما حدث حتى اآلن واستباق ما سيحدث بعد ذلك، حتى يتمكن من ربط 

األجزاء مع الكل عىل أساس مستمر.

االسرتاتيجيات املبارشة:. 2

هي اسرتاتيجيات تقدم إىل الطفل مبارشًة، ويقرتح الباحث االسرتاتيجيات املبارشة 

التالية لتنمية التواصل لدى الطفل ذي صعوبات التعلم وهي كام ييل:

اسرتاتيجية تنمية العمليات النفسية األساسية:أ. 

تستند الطريقة الكالسيكية لعالج األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل منطق الرتكيز 

عىل تدريب أماكن العجز لديهم، وقد حددت أغلب تعريفات صعوبات التعلم بأنها 

فيعد  لذلك  تفكري(؛  تذكر-  ادراك-  )انتباه-  األساسية  النفسية  العمليات  يف  اضطراب 

تنمية العمليات النفسية األساسية املترضرة مبثابة الخطوة األوىل يف تنمية التواصل لدى 

األطفال ذوي صعوبات التعلم، وتتضمن تنمية العمليات النفسية ما ييل:

تتضمن  	 الطفل،  لدعم  األجل  يتم وضع خطة طويلة  األجل:  وضع خطة طويلة 

تقييم دقيق للطفل، ومخاطر تكيفه، واملوارد املتاحة.

األساسية  	 املهارات  تنمية  للتدخل  اإلجرائية  األهداف  تتضمن  إجرائية:  أهداف 

املترضرة؛ لذلك يجب تضمني األهداف التالية ضمن برامج التدخل الخاصة بالطفل 

ذي صعوبات التعلم، وهي كام ييل:
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املثريات 	  الرتكيز عىل  زيادة مدة  الطفل عىل  االنتباه: من خالل تدريب  تنمية 

البرصية والسمعية املعروضة.

تنمية اإلدراك: من خالل تدريب الطفل عىل التمييز بني األشكال، واألرقام، والحروف 	 

الهجائية، وتنمية اإلغالق البرصي والسمعي، ورسعة املعالجة البرصية والسمعية.

تنمية التصور )الذاكرة(: من خالل تدريب الطفل عىل اسرتجاع الصور البرصية 	 

والسمعية بالتدريج من السهل إىل الصعب.

إيجاد قنوات بديلة للمدخالت واملخرجات: إذا كان الطفل غري قادر عىل إدراك  	

أو إنتاج أمناط إال بطريقة واحدة ملعالجة املعلومات، فيجب تدريبه عىل استخدام 

قنوات بديلة، فإذا كانت األمناط البرصية املكانية هي املشكلة، فيمكن أن تكون 

الدقيقة هي املشكلة،  اللغة والسمع بدياًل، أما إذا كانت األمناط الحركية  أمناط 

فيمكن أن ترتجم إىل أمناط لفظية أو برصية أو حتى أمناط حركية كبرية ....الخ. 

الحث اللفظي أثناء تنفيذ املهام املطلوبة: يتم التدرج يف استخدام الحث اللفظي  	

للطفل أثناء انجاز املهام املطلوبة، حيث يكون يف البداية بصوت عايل، ثم صوت 

هامس، ثم بدون صوت.

التكامل بني املهام اللفظية وغري اللفظي: يتم الربط بني املهام اللفظية مع غري  	

وغري  اللفظي  التواصل  بني  الكامل  التفكك  ملنع  ممكًنا،  ذلك  كان  كلام  اللفظية 

اللفظي لدى الطفل.

التعلم ضمن السياق العام: نظرًا لوجود صعوبة لدى الطفل ذي صعوبات التعلم  	

يف ربط األجزاء مع الكليات يف مهام تكاملية أو حل املشاكل املعقدة؛ فالبد من 

توفري سياق عام للتعلم ذا الصلة، فيتم تعلم املعرفة الجديدة من خالل املواقف 

املألوفة لهم.

استخدام التكامل الحيس: فيتم استخدام أكرث من حاسة يف عملية التعلم، واالستفادة  	

من العديد من قنوات املدخالت كلام كان ذلك ممكًنا؛ ملعالجة املعلومات الواردة، 

وتعلم كيفية   دمج املعلومات من كل هذه القنوات لتحسني الذاكرة والتعلم؛ فيتم 
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تدريب الطفل عىل استخدام )التحدث، واالستامع(، باستخدام حواس )اإلبصار/ 

السمع/ الشم(.

املامرسة والتدريب: يتطلب تعلم أي يشء جديد الكثري من املامرسة قبل القيام  	

به بشكل جيد، فكلام تعرض الطفل لتكرار املامرسة ملختلف املهارات، كلام أصبح 

أكرث كفاءة مع مرور الوقت، وميكن قياس التقدم بواسطة اإليحاء للطفل أن املهمة 

التعزيز بواسطة هذه  أيام، ويتم  ليست صعبة جًدا كام كانت من قبل ببضعة 

الخطوات الصغرية.

تنمية وعي الطفل بخصائصه: يتم توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطفل؛ لبناء  	

القدرة عىل التأييد والفهم الذايت لديهم.

الحد من األعراض الثانوية: يتم وضع خطة ملنع تطور األعراض الثانوية لحدوث  	

صعوبات التعلم، عىل وجه الخصوص، املتعلقة بالتوافق النفيس واالجتامعي.

إىل  	 يؤدي  أن  ميكن  واإلحباط  اإلحباط،  ظهور  إىل  الفشل  يؤدى  للنجاح:  التعلم 

من  يعاين  الذي  الطفل  به  يشعر  الذي  اإلجهاد  بسبب  اجتامعي  الضد  السلوك 

صعوبات حقيقية؛ لذلك يتم ترتيب عدد من األهداف الصغرية التي ميكن إنجازها 

إىل تحسني فرص  يؤدي  الصغرية، مام  للخطوات  إيجايب  تعزيز  وتقديم  بسهولة، 

النجاح.

وضع  	 خالل  من  الفردية  األهداف  تحديد  يتم  الشخيص:  املستوى  عىل  التقييم 

دون  للتحفيز  وسيلة  وهي  له،  السابق  األداء  مع  له  منافسة  موقف  يف  الطفل 

مقارنة الطفل مع باقي أقرانه.

التعلم الذايت: يتم تدريب الطفل عىل تنمية الكفاءة الذاتية له، لتحسني مستوى  	

دافعيته للتغيري والحد من مخاطر العجز املتعلم.

اسرتاتيجية تنمية التواصل غري اللفظي:	. 

يقرتح الباحث االسرتاتيجية التالية لتنمية أكرث مكونات التواصل غري اللفظي انخفاًضا 

لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم وهي لغة الجسد، وتعابري الوجه، وهي كام ييل:
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أهداف إجرائية: وضع أهداف إجرائية تتضمن ما ييل: 	

باستخدام 	  واألفكار،  املشاعر  عن  التعبري  تنمية  خالل  من  الجسد:  لغة  تنمية 

إمياءات وحركات الجسد. 

تنمية تعابري الوجه: من خالل تنمية فهم وتفسري ومتييز تعابري الوجه املختلفة 	 

مثل )السعادة، والحزن، والتعجب ...الخ( من اآلخرين.

األفراد،  	 الجسد  لغة  تعابري  مراقبة  عىل  الطفل  تدريب  يتم  الجسد:  لغة  تفسري 

فعندما يكون يف مركز تجاري، يجلس ويشاهد الناس تذهب وتشرتي، ثم يحاول 

معرفة هل الناس سعيدة أو حزينة أو غاضبة أو متعبة؟ 

تفسري تعابري الوجه: ميكن تعليم الطفل تحسني قدرته عىل تفسري تعابري الوجه  	

من خالل األساليب التالية:

مراقبة األفراد، والجلوس يف بعض األماكن العامة األخرى، ملحاولة تحديد مشاعر 	 

األفراد من خالل تعابري الوجه فقط، ثم يبدأ الطفل يف الجمع بني تعابري الوجه 

مع لغة الجسد، ومعرفة ما إذا كان ميكنه تحديد مزاج اآلخرين أم ال؟

مشاهدة التلفزيون أو الفيديو بدون وحدة الصوت: هذه الطريقة تتميز بأنها 	 

تساعد الطفل عىل فهم التواصل غري اللفظي دون حدوث إحباط له، والهدف 

تعابري  التعرف عىل  القصة بشكل صحيح، ولكن  الحصول عىل خط سري  ليس 

وجه ومزاج الشخصيات التي ميثلونها، فنحاول جذب انتباه الطفل نحو تعابري 

الوجه من فرد آلخر.

مشاهدة أفالم الرسوم املتحركة من التليفزيون: ألن ترصفات شخصيات الرسوم 	 

املتحركة متيل إىل أن تكون مبالًغا فيه، وأسهل تحديًدا للطفل.

مامرسة لغة الجسد وتعابري الوجه: يتم تدريب الطفل عىل مامرسة العديد من  	

اشارات لغة الجسد وتعابري الوجه أمام مرآة كبرية، ومن ثم يحاول البحث داخل 

نفسه يف املرآة، هذه اإلرادة قد تستغرق الكثري من املامرسة، لكنه سوف يتعلم 

أنها مهمة بشكل ال يصدق.
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التمثيل الصامت: يعترب لعب الدور من األلعاب االسرتاتيجية الفعالة لتعزيز لغة  	

يتطلب  الصامت  فالتمثيل  سًنا.  األكرب  األطفال  الوجه، وخصوًصا  وتعابري  الجسد 

الرسالة فقط باستخدام  الوجه ولغة الجسد، والهدف هو نقل  مبالغة يف تعابري 

لغة الجسد وتعابري الوجه، ويجب أن يكون الطفل عىل استعداد لذلك، باإلضافة 

إىل تشجيع أفراد األرسة للعب هذه األلعاب بطريقة غري مهددة ملساعدة الطفل 

عىل تحسني إدراك تعابري الوجه ولغة الجسد.

دمج التواصل اللفظي مع لغة الجسد، وتعابري الوجه: يتم تدريب الطفل عىل  	

دمج التواصل اللفظي مع لغة الجسد، وتعابري الوجه يف مواقف الحياة اليومية، 

وكلام زادت مهارة الطفل يف الدمج، كلام تقدم بشكل أفضل.  

ملخص اسرتاتيجية تنمية التواصل غري اللفظي:

ميكن تلخيص اسرتاتيجية تنمية التواصل غري اللفظي )لغة الجسد، وتعابري الوجه( 

ومشاهدة  اآلخرين،  مالحظة  عىل  التدريب  يف:  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  لدى 

الرسوم املتحركة بدون صوت، ومامرسة تعابري الوجه ولغة الجسد أمام املرآة، واستخدام 

التمثيل الصامت، والدمج بني الرسائل غري اللفظية والرسائل اللفظية. 

اسرتاتيجية تنمية التواصل اللفظي:	. 

يقرتح الباحث االسرتاتيجية التالية لتنمية أكرث مكونات التواصل اللفظي انخفاًضا 

لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم وهي الداليل والرباجاميت، والتي تتمثل فيام ييل:

أهداف إجرائية: وضع أهداف إجرائية تتضمن ما ييل: 	

تنمية الفهم الداليل: من خالل تنمية قدرة الطفل عىل فهم املعنى املقصود من 	 

الكالم، وليس املعنى الحريف.

تنمية مهارة التفاعل االجتامعي: من خالل ارشاك الطفل مع مجموعة من أقرانه 	 

يف تنفيذ بعض املهام. 

بشكل 	  اللغة  استخدام  عىل  الطفل  تدريب  خالل  من  التفاعلية:  اللغة  تنمية 

تفاعيل، وتكييف اللغة مع املواقف املختلفة. 
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تنمية مهارة أخذ الدور يف الكالم: من خالل تدريب الطفل عىل تنمية مهارة 	 

تناوب الكالم بني املتحدثني. 

تنمية مهارة إدارة املحادثة: من خالل تدريب الطفل عىل مبادأة الحديث وتغيري 	 

موضوع الكالم وفًقا الحتياجات املستمع ومتطلبات املوقف الذي يتم فيه الحديث. 

نشاط املتشابهات: يتم إعداد قوائم من املرتادفات، واملطلوب من الطفل اختيار  	

الكلمة التي ترادف الكلمة املوجودة يف القامئة. 

إعادة صياغة الكالم: يُعد إعادة صياغة ما يجب فعله من الوسائل األخرى التي  	

تدريب  ويتم  اللفظية،  املعلومات غري  اللفظية مع  املعلومات  تُساعد عىل ربط 

صورة  يخلق  أنه  لدرجة  فعله،  منه  نطلب  ما  وتصور  عينيه  إغالق  عىل  الطفل 

برصية تجعله قادًرا عىل تذكر الكلامت. 

لعب الدور: يُطلب من الطفل الترصف كام لو كان يف مواقف الحياة الواقعية التي  	

تتضمن مشكلة سلوكية، فيتم تدريبه عىل األداء حتى يتم إتقان أدواره، ثم أداء 

أدواره أمام عدد من األطفال، واملعلمني داخل املدرسة.

من  	 للطلب  عبارات  استخدام  عىل  الطفل  تدريب  يتم  االجتامعية:  السلوكيات 

اآلخرين مثل )من فضلك، شكرًا، لو سمحت، اسمح يل ... الخ(، إضافة إىل بعض 

واملنزل(،  وامللعب،  )الفصل،  التواصل  ملوقف  املناسبة  االجتامعية  السلوكيات 

واملناسبة للفرد الذي نتحدث معه )طفل، ومعلم، ومدير(.

وبرامج  	 املفضلة،  األنشطة  عن  العامة  املحادثة  استخدام  يتم  عامة:  محادثة 

التليفزيون، واألرسة، واملدرسة.

األسئلة املغلقة: تستخدم األسئلة املغلقة يف االستعالم عن معلومات محددة، ومن  	

أمثلتها )ماذا ...؟ أين... ؟ متى ... ؟ من ... ؟( بينام األسئلة مفتوحة تُستخدم عندما 

يتم تشجيع الطفل عىل قول مزيد من الحاالت والخربات، ومن أمثلتها )كيف ...؟ 

ملاذا ... ؟( وعندما تشجع الطفل عىل زيادة الدقة يف الكالم فإن األسئلة املغلقة 

تكون أفضل من األسئلة املفتوحة.



المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات36

بطاقات الفعل: يتم وصف األحداث داخل صورة واحدة أو صورتني جنبًا إىل جنب  	

ويتم االستجابة بجمل معقدة.

بطاقات الصور: هى صور أنشطة متحركة، ميكن استخدامها يف استخراج مستوى  	

واسع من استجابة العبارات، وفيها يُطلب من الطفل وصف النشاط املوجود يف 

الصورة املقدمة له، وميكن زيادة مستوى الصعوبة عن طريق سؤال الطفل أسئلة 

مثل )ماذا يفعل الولد يف الصورة؟( الستخالص االستجابة.

زمني،  	 تسلسل  إىل  بحاجة  موضوع  استخدام  يتم  املاضية:  األحداث  إعادة رسد 

فيتم استخدام اسئلة تحتاج اإلجابة عليها ترتيب زمني مثل، ماذا حدث يف آخر 

عيد ميالد لك؟ ماذا فعلت يف املدرسة اليوم ؟ ماذا حدث يف ليلة رأس السنة ؟

ملخص اسرتاتيجية تنمية التواصل اللفظي:

ميكن تلخيص اسرتاتيجية تنمية التواصل اللفظي )الداليل، والرباجاميت( لدى األطفال 

الدور،  ولعب  الكالم،  صياغة  وإعادة  املتشابهات،  نشاط  يف:  التعلم  صعوبات  ذوي 

والسلوكيات االجتامعية، ومحادثة عامة، واألسئلة املغلقة، وبطاقات الفعل، وبطاقات 

الصور، وإعادة رسد األحداث املاضية. 



37 المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات

املراجــــعاملراجــــع

	 Aydogan، H. )2017(. Psychology of Language. LAP Lambert Academic Publishing.

	 Bateman، D. F.& Cline، J. L.)2016(. A Teacher’s Guide to Special Educa-

tion. ASCD: Virginia.

	 Burger، N. )2004(. A Special Kind of Brain: Living With Nonverbal Learning 

Disability. London: Jessica Kingsley Publishers. 

	 Butt، M. N. )2011(. Impact of non-verbal communication on students’ learning 

outcomes. Unpublished Ph.D. thesis، Sarhad University of Science and Informa-

tion Technology، Peshawar- Pakistan.

	 Cardillo، R.، Garcia، R. B.، Mammarella، I. C.، & Cornoldi، C. )2018(. Pragmatics 

of language and theory of mind in children with dyslexia with associated lan-

guage difficulties or nonverbal learning disabilities. Applied Neuropsychology: 

Child، 7)3(، 245-256.

	 Cardillo، R.، Mammarella، I. C.، Garcia، R. B.، & Cornoldi، C. )2017(. Local and 

global processing in block design tasks in children with dyslexia or nonverbal 

learning disability. Research in Developmental Disabilities، 64، 96-107. 

	 Chaudhry، N. A. & Arif، M. )2012(. Teachers’ Nonverbal Behavior and Its Im-

pact on Student Achievement. International Education Studies، 5)4( 56-64.

	 Cornoldi، C.، Ficili P.، Giofre، D.، Mammarella، I.، & Mirandola، C. )2011(. 

Imaginative representations of two and three dimensional matrices in children 

with Nonverbal Learning Disabilities. Imagination، Cognition and Personality، 

31)2( 53-62.

	 Cottrell، A. L. )2011(. Social competence in children and adolescents with non-

verbal learning disabilities.  Unpublished Ph.D. thesis. The University of Texas 

at Austin.

	 Courtad، C. & Bakken، J. )2011(. History of learning disabilities. )In( Rotatori 

Anthony، Obiakor Festus & Bakken Jeffrey )Eds.(. History of Special Education: 



المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات38

Advances in Special Education )Vol. 21. pp. 61 	 87(. USA: Emerald Group 

Publishing Limited.

	 Davies، C.، Andrés-Roqueta، C.، & Norbury، C. F. )2016(. Referring expressions and 

structural language abilities in children with specific language impairment: A prag-

matic tolerance account. Journal of experimental child psychology، 144، 98-113. 

	 Davis، J. M. & Broitman، J. )2011(. Nonverbal Learning Disabilities in Children 

Bridging the Gap Between Science and Practice. New York: Springer Science& 

Business Media. 

	 El-Haddad، C.، & Laouris، Y. )2011(. The ability of children with mild learning 

disabilities to encode emotions through facial expressions. In Toward Auton-

omous، Adaptive، and Context-Aware Multimodal Interfaces. Theoretical and 

Practical Issues )pp. 387-402(. Springer Berlin Heidelberg. 

	 Glass، K. L. )2003(. Comprehension of humor in children with nonverbal learn-

ing disabilities. Unpublished Ph.D. thesis.  The University of Texas at Austin.

	 Guvendir، E. )2011(. The Role of Nonverbal Behavior of Teachers in Providing 

Students Corrective Feedback and Their Consequences. Sino-US English Teach-

ing- David Publishing Company، 8 ) 9(، 577-591.

	 Handler، S. M.، & Fierson، W. M. )2011(. Learning disabilities، dyslexia، and 

vision. Pediatrics، 127)3(، e818-e856. 

	 Helland، W. A.، Lundervold، A. J.، Heimann، M.، & Posserud، M. B. )2014(. Sta-

ble associations between behavioral problems and language impairments across 

childhood	The importance of pragmatic language problems. Research in devel-

opmental disabilities، 35)5(، 943-951. 

	 Hobson، J.)2010(. Communication. In Pat Talbot، Geoff Astbury & Tom Mason )Eds.(، 

Key Concepts in Learning Disabilities )pp.49-53(. London: SAGE Publications Ltd.

	 Hornby، G. )2014(. Inclusive Special Education Evidence-Based Practices for 

Children with Special Needs and Disabilities. New York: Springer Science & 

Business Media.



39 المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات

	 Humphries، T.، Cardy، J. O.، Worling، D. E.، & Peets، K. )2004(. Narrative com-

prehension and retelling abilities of children with nonverbal learning disabili-

ties. Brain and Cognition، 56)1(، 77-88. 

	 Jacob، U. S.، Olisaemeka، A. N.، & Edozie، I. S. )2015(. Developmental and Com-

munication Disorders in Children with Intellectual Disability: The Place Early 

Intervention for Effective Inclusion. Journal of Education and Practice، 6)36(، 

42-46. 

	 Jongerius، C.، Hessels، R. S.، Romijn، J. A.، Smets، E. M.، & Hillen، M. A. )2020(. 

The Measurement of Eye Contact in Human Interactions: A Scoping Re-

view. Journal of Nonverbal Behavior، 1-27. 

	 Kaushal، S. )2014(. Contribution of Non Verbal Language in Communication: 

A Study of Non-Verbal Communication. Asian Journal of Advanced Basic Sci-

ences، 2)1(، 15-21. 

	 Kohli، A.، Sharma، S.، & Padhy، S. K. )2018(. Specific learning disabilities: Issues 

that remain unanswered. Indian Journal of Psychological Medicine، 40)5(، 399- 

405.

	 Law، J.، Rush، R.، & McBean، K. )2014(. The relative roles played by structural 

and pragmatic language skills in relation to behaviour in a population of pri-

mary school children from socially disadvantaged backgrounds. Emotional and 

Behavioural Difficulties، 19)1(، 28-40. 

	 Maheshwari، A. )2011(. Creativity and Level of Aspiration of Learning-Disabled 

and Non-Disabled Children. International Journal of Education & Allied Sci-

ences، 3)2)، 119-126.

	 Mamen، M. )2007(. Understanding Nonverbal Learning Disabilities A Com-

mon-Sense Guide for Parents and Professionals. London: Jessica Kingsley Publishers.

	 Mammarella، I. C.، & Pazzaglia، F. )2010(. Visual perception and memory im-

pairments in children at risk of nonverbal learning disabilities. Child Neuropsy-

chology، 16)6(، 564-576. 



المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات40

	 Mammarella، I. C.، Meneghetti، C.، Pazzaglia، F.، & Cornoldi، C. )2015(. Memo-

ry and comprehension deficits in spatial descriptions of children with non-ver-

bal and reading disabilities. Frontiers in psychology، 5، 15-34. 

	 Mammarella، I. C.، Meneghetti، C.، Pazzaglia، F.، Gitti، F.، Gomez، C.، & Cornoldi، 

C. )2009(. Representation of survey and route spatial descriptions in children with 

nonverbal )visuospatial( learning disabilities. Brain and cognition، 71)2(، 173-179. 

	 Martin، M. )2007(. Helping Children with Nonverbal Learning Disabilities to 

Flourish A Guide for Parents and Professionals. London and Philadelphia: Jes-

sica Kingsley Publishers.

	 McDuffie، A. )2013(. Verbal Communication. In Volkmar، F. R )Ed.(، Encyclo-

pedia of Autism Spectrum Disorders)p. 3240(. New York: Springer Science & 

Business Media.

	 Mouzakitis، G. )2012(. Language Disabilities: Myths and Misconceptions vs. 

Reality. In Wichian Sittiprapaporn )Ed.(، Learning Disabilities )pp. 343-364(. 

Croatia: In Tech.

	 Mutumburanzou، P. )2018(. Communication Skills for Children with Severe 

Learning Difficulties. European Journal of Educational Sciences، 5)2(، 75-83. 

	  Narimani، M. )2016(. Comparison of negative mood and emotional expression 

in students with and without specific learning disorder. jiera، 9)31(، 69-90. 

	 Okwelle، P. C.، Agi، W. C.، & Eleberi، B. U. )2020(. Perceived Influence of Com-

munication Disorder on Students with Learning Disabilities. International Jour-

nal of Innovative Language، 8)1(،25-31 .

	 Operto، F. F.، Pastorino، G. M. G.، Stellato، M.، Morcaldi، L.، Vetri، L.، Carote-

nuto، M.، ... & Coppola، G. )2020(. Facial Emotion Recognition in Children and 

Adolescents with Specific Learning Disorder. Brain Sciences، 10)8(، 473.

	 Petti، V. L.; Voelker، S. L.; Shore، D. L.& Hayman-Abello، S. E. )2003(.Perception 

of Nonverbal Emotion Cues by Children With Nonverbal Learning Disabilities. 

Journal of Developmental and Physical Disabilities، 15 )1(، 23-36. 



41 المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات

	  Pritchard، A. )2013(.Ways of learning: Learning theories and Learning styles in 

the classroom. )2nd ed.(. New York: Routledge.

	 Puccinelli، N. M. )2008(. Nonverbal communicative competence. In Gert Rick-

heit، & Hans Strohner )Eds.(، Handbook of Communication Competence )pp. 

257-275( . Berlin: Walter de Gruyter. 

	 Remland، M. S. )2017(. Nonverbal Communication in Organizations. The Inter-

national Encyclopedia of Organizational Communication، 1-6. 

	 Rosdianti، H.، Wuryandani، W.، & Retnawati، H. )2020(. Teachers’ Strategies in 

Developing and Measuring Students’ Communication Skills. Al Ibtida: Jurnal 

Pendidikan Guru MI، 7)2(، 237-249.  

	 Sarla، G. S. )2021(. Non-verbal Communication: Be Kind with What You Word-

lessly Say. Prac Clin Invest، 4)1(، 8-11. 

	 Semrud-Clikeman، M. & Glass، K. )2008(. Comprehension of humor in chil-

dren with nonverbal learning disabilities، reading disabilities and without learn-

ing disabilities. Annals of Dyslexia، 58، 163	180.

	 Semrud-Clikeman، M.، Fine، J. & Bledsoe، J. )2015(. Social functioning using 

direct and indirect measures with children with High Functioning Autism، non-

verbal learning disability، and typically developing children. Child Neuropsy-

chology، 25، 1-18.

	 Semrud-Clikeman، M.، Walkowiak، J.، Wilkinson، A.، & Minne، E. P. )2010(. Di-

rect and indirect measures of social perception، behavior، and emotional func-

tioning in children with Asperger’s disorder، nonverbal learning disability، or 

ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology، 38)4(، 509-519. 

	 Tanguay، P. )2001(. Nonverbal Learning Disabilities at Home، A Parent’s Guide. 

London: Jessica Kingsley Publishers.

	 Tanguay، P. )2003(. Nonverbal learning disabilities at school: Educating students 

with NLD، Asperger syndrome and related conditions )3th ed.(. London: Jessica 

Kingsley Publishers.   



المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات42

	 Taylor، A. E. )2014(. Diagnostic Assessment of Learning Disabilities in Child-

hood: Bridging the Gap Between Research and Practice. New York: Springer 

Science & Business Media. 

	 Tresnasari، N. )2020(. Non-Verbal Communication In Anime ”Diamond No 

Ace” Episodes 1 And 2 )Barthes Semiotics Approach(. IZUMI، 9)2(، 128-136. 

	 VandenBos، G. R. )2015(. APA dictionary of psychology )2nded.(. Washington، 

DC: American Psychological Association.

	 Velentzas، J. O. H. N.، & Broni، G. )2014(. Communication cycle: Definition، 

process، models and examples. Recent advances in financial planning and prod-

uct development، 117-131. 

	 York، D. )2013(. Investigating a Relationship between Nonverbal Communica-

tion and Student Learning. Unpublished Ph.D. thesis. the Education Faculty of 

Lindenwood University. 

	 Zarbakhsh، M.، Rashidi، H. H.، Iravani، M. M.، & Dinani، P. T. )2012(. Com-

parison of social understanding )based on mind theory( and Its dimensions in 

students with verbal learning disabilities )VLD( and nonverbal learning dis-

abilities )NLD(. Indian Journal of Education and Information Management، 1 

)9(،406-416.



43 المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات

فكري الإبداعّي و�صعوبات ا�صتخدامها يف  مهارات التَّ
انوّي  عليم الثَّ التَّ

ة يف مدار�س دم�صق( )درا�صة ميدانيَّ

د. مايزه عزيز ر�سوق
دكتوراه يف املناهج وطرائق التَّدري�س 

يف جامعة دم�سق )دكتورة يف املركز الوطنّي 
بويَّة( لتطوير املناهج الرتَّ

                                       

�ص �صامللخَّ امللخَّ

التَّعليم  التَّفكري اإلبداعّي يف  البحث إىل تعرّف صعوبات استخدام مهارات  هدف 

ت استبانة رأي مكوَّنة  ، وأعدَّ الثانوّي، حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفيَّ التحلييلَّ

من ثالثة محاور، تمَّ تطبيقها يف املدارس التَّابعة لرتبية دمشق للعام الّدرايّس 2019م، 

وقد بلغ عدد املجتمع األصيّل للبحث )7665( معلاّمً ومعلّمًة، وتمَّ أخذ عيّنة مكوَّنة من 

)384( معلاّمً ومعلّمًة؛ أي بنسبة %5 من املجتمع األصيّل اخِتريت بطريقة عشوائيَّة، 

عوبات يف مرحلة التَّنفيذ، ووجود فرق بني  وكان من أهّم نتائج البحث وجوُد أغلب الصُّ

متوّسطات املعلّمني تُعزى ملتغرّي سنوات الخدمة ولصالح املعلّمني ذوي الخدمة من)-1 

أقل من 10 سنوات(.

الكلامت املفتاحيَّة: مهارات، التَّفكري اإلبداعّي، صعوبات، التَّعليم الثانوّي.
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Creative thinking skills and difficulties in 
using them in secondary education 
(A Field study in the schools of Damascus)

Dr. Mayza Azez Rassouk: PhD in Curricula and Teaching 
University of Damascus
(Dr. Faculty of Education Methods at NCCD) 

Abstract

The aim of the research is to identify the difficulties of using creative 

thinking skills in secondary education، the researcher used the descrip-

tive and analytical method، and prepared an opinion questionnaire con-

sisting of three axes، which were applied in Schools of Education Direc-

torate in Damascus for the academic year 2019 and the number of the 

original community of the research reached )7665( teachers. A sample 

consisting of )384(، which is، 5% of the original community، was taken 

randomly، and among the most important results of the research was the 

presence of most of the difficulties in the implementation phase، and the 

presence of a difference between the teachers ’averages attributed to the 

variable of years of service and in favor of teachers with service from )1 

to less than 10 years(.

Keywords: skills- the creative thinking- difficulties- the secondary edu-

cation. 
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مقّدمةمقّدمة
ة، ومنها نعمة  لقد ميز اللّه تعاىل اإلنسان عن غريه من الكائنات األخرى بِنَعٍم عدَّ

يطرة عىل  والسَّ التَّعامل  الفرد من  ميّكُن  داً  معقَّ ذهنيَّاً  التَّفكري سلوكاً  ميثّل  إذ  التَّفكري، 

تساعده  التي  والخربات  املعارف  الفرد  يُكِسُب  أنَّه  كام  املختلفة،  واملواقف  املثريات 

زاد  والعرشين  الحادي  القرن  ويف  وتفسريها،  األشياء  فهم  عىل  قدرة  أكرث  يصبح  يك 

إصداراتها  من  العديد  يف  اليونيسيف  عليها  أكَّدت  التي  الحياتيَّة  باملهارات  االهتامم 

النَّاقد،  والتَّفكري  والتَّعاطف،  بالنَّفس،  والثّقة  والتَّواصل،  )التَّعاون،  وتشمل  ومؤمتراتها، 

والتَّفكري اإلبداعّي... وغريها(، فالتفكري اإلبداعي من املهارات األساسية التي يجب عىل 

األطفال تطويرها مبكراً كونه يعزز أداءهم األكادميي ويساهم يف الكشف عن مواهبهم 

.)www.unicef.org1(ودعمها

ة معلمي املستقبل بناء التَّفكري لدى املتعلّمني بشكل عام والتَّفكري  وأصبحت مهمَّ

م  اإلبداعّي بشكل خاص ملا لهذا التَّفكري من سامت وأثر يف نجاح حياة اإلنسان وتقدُّ

اإلبداعّي  األداء  يف  حاسامَ  عامالً  بدورهم  ميثّلون  املبدعون  واملدرّسون  املجتمعات. 

أفكار وأسئلة طلبتهم  احرتام  القامئة عىل  التَّدريسيَّة  للمتعلّمني من خالل مامرساتهم 

وتشجيع نشاطاتهم وأعاملهم. 

ة  خاصَّ صعوبات  منها  عوبات،  الصُّ بعض  اإلبداعّي  التَّفكري  تدريس  يواجه  ولكن 

ة باملدرسة، وما  الّذهنيَّة، ومدى ثقته بنفسه، وهناك صعوبات خاصَّ راته  بالفرد ومقدَّ

نه من أساليب تربويَّة تحدُّ من ظهور املقّدرات اإلبداعيَّة، وصعوبات تتعلَّق باألهل  تتضمَّ

استخدام  صعوبات  أهّم  عىل  للوقوف  دراسات  إجراء  من  البدَّ  كان  لذلك  واملجتمع، 

أو  حلّها  بغية  املعلّم  يواجهها  قد  والتي  الثَّانوّي  التَّعليم  يف  اإلبداعّي  التَّفكري  مهارات 

التَّقليل منها للوصول إىل تعليم يُراعي تنمية اإلبداع لدى املتعلّمني.
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م�سكلة البحثم�سكلة البحث
أكَّدت منظمة اليونسكو أنَّ تعليم املستقبل ركيزته التَّفكري النَّقدّي واإلبداعّي فال 

مَتيُّز يف التَّعليم دونه ومل يَعُد التَّعليم ذلك الذي يهتمُّ بوضع قوالب جامدة من املتعلّمني 

التَّفكري  الحياة، ومالحظة غياب  ا تعليم مستدام ينخرط فيه املتعلّم يف  واملناهج، وإمنَّ

استخدام  صعوبات  لدراسة  الباحثة  دفَع  قدراتهم  مع  الطَّلبة  غالبيَّة  لدى  اإلبداعّي 

بلغت  عيَّنة  استطالعيَّة عىل  بدراسة  الباحثة  قامت  ولذلك  اإلبداعّي،  التَّفكري  مهارات 

مؤلَّفة  استبانة  الباحثة  عليهم  وزَّعت  الثانوّي،  التَّعليم  مرحلة  من طالب  طالباً   )20(

من )15( بنداً موزَّعًة عىل أربعة محاور ملهارات التَّفكري اإلبداعّي حول أهّم مامرسات 

األوَّل:  املحور  ن  وتضمَّ املدرسة،  يف  يكتسبوها  أن  املمكن  من  التي  اإلبداعيَّة  التَّفكري 

التَّفكري  الثَّاين: مامرسات  واملحور  الطَّالقة،  مبهارة  املتعلّقة  اإلبداعّي  التَّفكري  مامرسات 

اإلبداعّي املتعلّقة مبهارة املرونة، ثمَّ املامرسات يف مهارة األصالة، ثمَّ محور املامرسات 

من   77% نسبة  أنَّ  راسة  الدَّ وبيَّنت  للمشكالت،  الحساسيَّة  مبهارة  املتعلّق  اإلبداعيَّة 

العيّنة ال ميارسون مهارات إبداعيَّة يف الحصص الدراسيَّة لجميع املحاور.

ؤال اآليت: للوقوف عىل واقع هذه املشكلة تمَّ تحديدها يف السُّ

ما صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف مرحلة التَّعليم الثَّانوّي؟

ة البحث ة البحثاأهميَّ اأهميَّ
تنطلق أهميَّة البحث من الّنقاط اآلتية:

التَّفكري اإلبداعّي ومهاراته لدى املتعلّمني مبا ينعكس إيجاباً عىل . 	 أهميَّة تنمية 

العمليَّة التَّعليميَّة وحياتهم املستقبليَّة.

أهميَّة الكشف عن صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي والعمل عىل تالفيها.. 2

قد تلفت نتائج هذا البحث اهتامم املعلّمني للعمل عىل التَّغيري من طرائقهم . 3

ن تحقيق تعليم إبداعّي، وتنمية اإلبداع  ّف مبا يضمَّ ووسائلهم املستخدمة يف الصَّ

عند طالبهم.
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اأهداف البحثاأهداف البحث
يهدف البحث إىل تعرُّف:

أهّم صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف التَّعليم الثَّانوّي من خالل . 	

رس. التَّخطيط للدَّ

أهّم صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف التَّعليم الثَّانوّي من خالل . 2

رس. تنفيذ الدَّ

أهّم صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف التَّعليم الثَّانوّي من خالل . 3

رس. تقويم الدَّ

اأ�سئلة البحثاأ�سئلة البحث
التَّفكري اإلبداعّي يف  التي يواجهها املعلّم يف استخدام مهارات  عوبات  الصُّ ما أهمُّ 

التَّعليم الثَّانوّي أثناء التَّخطيط والتَّنفيذ والتَّقويم؟

ات البحث ات البحثفر�سيَّ فر�سيَّ
يسعى البحث للتَّحقُّق من الفرضيَّات اآلتية:

الفرضيَّة األوىل: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات إجابات . 	

املعلّمني عن بنود االستبانة حول صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف 

التَّعليم الثَّانوّي تُعزى إىل ُمتغرّي الجنس.

الفرضيَّة الثَّانية: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات إجابات . 2

املعلّمني عن بنود االستبانة حول صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف 

التَّعليم الثَّانوّي تُعزى إىل ُمتغرّي سنوات الخدمة.
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منهج البحثمنهج البحث
هذا  لطبيعة  مالمئة  األكرث  املنهج  ألنَّه   ، التحلييلَّ الوصفيَّ  املنهج  الباحثة  اتبعت 

البحث، و هذا املنهج يقوم عىل تقرير خصاص ظاهرة معيَّنة أو موقف، يعتمد عىل 

جمع الحقائق وتحليلها وتفسريها واستخالص داللتها، كام أنَّه يتَّجه إىل الوصف الكّمّي 

)غباري  وخصائصها  تركيبها  عىل  للتعرُّف  املجتمع  يف  املختلفة  للظواهر  الكيفّي  أو 

وأخرون، 2010، 24(.

حدود البحثحدود البحث
الحدود الزَّمنيَّة: قامت الباحثة بتطبيق البحث يف العام )2019(.. 	

الحدود املكانيَّة: قامت الباحثة بتطبيق البحث يف بعض املدارس التَّابعة ملديريَّة . 2

تربية دمشق.

الحدود البرشيَّة: شمل املجتمع األصيّل للبحث جميع املعلّمني يف مرحلة التَّعليم . 3

الثَّانوّي والبالغ عددهم )7665( معلامً ومعلمًة واقترص البحث عىل عيّنة منهم 

وعددهم )384( معلامً ومعلمًة أي بنسبة )%5( من املجتمع األصيّل.

اأدوات البحثاأدوات البحث
استخدمت الباحثة استبانة من إعدادها لتحديد صعوبات استخدام مهارات التَّفكري 

ابقة واملتعلّقة مبوضوع البحث،  ّف وذلك بعد االطاّلع عىل الّدراسات السَّ اإلبداعّي يف الصَّ

والتَّنفيذ  التَّخطيط  مجال  يف  محاور  ثالثة  من  الّنهائيَّة  صورتها  يف  االستبانة  وتألَّفت 

والتَّقويم، وبلغ عدد بنودها )28( بنداً.

جمتمع البحث وعّينتهجمتمع البحث وعّينته
مجتمع البحث: ”ميثّل جميع العنارص أو األفراد أو األشياء التي يتناولها البحث . 	

املتعلّقة باملشكلة التي حددت” )أبو زينة وآخرون، 2006، 20(.
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التَّعليم  مرحلة  يف  املعلّمني  جميع  الحايّل  البحث  يف  األصيّل  املجتمع  ويشمل 

الثَّانوّي يف مدارس تربية دمشق والبالغ عددهم )7665( معلامً ومعلمًة للعام 

.2019

الحايّل من )384( من املعلّمني واملعلاّمت، . 2 البحث  البحث: تكوَّنت عيّنة  عّينة 

وبنسبة )%5( من املجتمع األصيّل للبحث، اخِتريَت بطريقة عشوائيَّة.

ُمتغّيات البحثُمتغّيات البحث
وفقاً . 	 وتغرّيه  تعالجه  أن  الباحثة  تستطيع  الذي  املتغرّي  ”وهو  املستقل:  املتغرّي 

لطبيعة البحث” )الرمياوي، 2003، 50(.

 واملتغرّيات املستقلة يف البحث الحايّل هي:

الجنس: ذكر / أنثى 	

سنوات التَّدريس: من 1 إىل أقل من10 سنوات/ 10 سنوات وأكرث. 	

املتغرّي التَّابع: ”هو املتغرّي الذي يتأثَّر باملتغرّي املستقل، فكلَّام تغريَّ أو ُعّدل املتغرّي . 2

فإنَّ الباحثة تالحظ املتغرّيات التي تحدث للمتغرّي التَّابع وذلك ملالحظة العالقة 

بينهام” )املنيزل، 2006، 14(.

واملتغرّي التَّابع يف البحث الحايّل هو درجات إجابات املعلّمني عن استبانة الرَّأي 

ة من قبل الباحثة. املعدَّ

ة ةم�سطلحات البحث والتعريفات الإجرائيَّ م�سطلحات البحث والتعريفات الإجرائيَّ
متتاز . 	 عقليَّة  ”عمليَّة  بأنَّه  اإلبداعيَّ  التَّفكري  جروان  يعرّف   : اإلبداعيُّ التَّفكري 

موليَّة والتَّعقيد، غايتها إيجاد حلول أصليَّة ملشكالت قامئة يف الحياة اإلنسانيَّة  بالشُّ

يف كافَّة حقول املعرفة )جروان،2012، 31(.

وتعرًف الباحثة مهارات التَّفكري اإلبداعّي: بأنَّه قدرة املعلّم عىل حّث التَّالميذ 

وتقوم عىل حّل  واالستظهار،  الحفظ  تفوق  ُعليا  عقليَّة  استخدام عمليَّات  عىل 
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جميع  وطرح  مألوفة،  غري  جديدة  عالقات  وتكوين  متنّوعة،  بطرق  املشكالت 

األفكار لديهم برصف النَّظر عن غرابتها.

تها ثالث سنوات تبدأ من . 2 ، مدَّ التَّعليم الثَّانوّي: املرحلة التي تيل التَّعليم األسايسَّ

الّنظام  والتَّعليم،  بية  الرتَّ )وزارة  الثَّانوّي  بالثَّالث  وتنتهي  الثَّانوّي  األوَّل  ّف  الصَّ

اخيّل(. الدَّ

ابقة ابقةالّدرا�سات ال�سَّ الّدرا�سات ال�سَّ
الّدراسات العربيَّة:. 	

التَّفكري  	 عودية بعنوان: معّوقات تعليم مهارات  السُّ الكميتي )2009( يف  دراسة 

ة من وجهة  اإلبداعّي يف املواد االجتامعيَّة لدى تلميذات املرحلة االبتدائيَّة بجدَّ

نظر املعلاّمت.

اإلبداعّي  التَّفكري  مهارات  تعليم  معّوقات  عن  الكشف  إىل  الّدراسة  هدفت 

نظر  وجهة  من  ة  بجدَّ االبتدائيَّة  املرحلة  تلميذات  لدى  االجتامعيَّة  املواد  يف 

الّدراسة  عيّنة  وتكوَّنت   ، التَّحلييلَّ الوصفيَّ  املنهج  الباحثة  استخدمت  املعلاّمت، 

من )177( معلّمة للمواد االجتامعيَّة يف املرحلة االبتدائيَّة و)30( مرشفة تربويَّة 

ملاديت الجغرافيا والتاريخ، وأشارت النَّتائج إىل وجود معّوقات يف مامرسة التَّفكري 

والتّلميذ،  واملنهج،  املعلاّمت،  إىل  تعود  االجتامعيَّة  املواد  تدريس  يف  اإلبداعّي 

واإلدارة املدرسيَّة، واإلرشاف، واملجتمع، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة 

تعود إىل الجنس والخربة واملؤّهل وتخصص املعلاّمت واملرشفات.

التَّفكري  	 مهارات  تنمية  معّوقات  بعنوان:  مرص  يف   )20	3( الخالق  عبد  دراسة 

اإلبداعّي لدى طالب املرحلة الثَّانويَّة من وجهة نظر الطاّلب واملعلّمني.

هدفت الّدراسة إىل تعرُّف معّوقات تنمية مهارات التَّفكري اإلبداعّي لدى طالب 

املرحلة الثَّانويَّة من وجهة نظر الطاّلب واملعلّمني، حيث استخدم الباحث املنهج 

، وذلك من خالل إعداد استبانة، وبلغ عدد عيّنة البحث )50(  الوصفيَّ التَّحلييلَّ
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عوبات من وجهة  معلامً و)50( طالباً وطالبة، وكان من أهّم النَّتائج: أنَّ أهمَّ الصُّ

نظر الطاّلب واملعلّمني أنَّ الهدف الحقيقيَّ من وراء تدريس مادَّة الفلسفة هو 

التَّفكري  مهارات  وليس  ة  العامَّ الثَّانويَّة  هادة  الشَّ يف  النَّتائج  أعىل  عىل  الحصول 

مهارات  تنمية  معّوقات  حول  إحصائيَّة  داللة  ذي  فرق  وجود  وعدم  اإلبداعّي، 

التَّفكري.

دراسة املطريي )4	20( يف الكويت بعنوان: صعوبات تطبيق التَّفكري اإلبداعّي يف  	

بية اإلسالميَّة من وجهة نظر املعلّمني للمرحلة املتوّسطة بدولة  تدريس مادَّة الرتَّ

الكويت.

مادَّة  تدريس  يف  اإلبداعّي  التَّفكري  تطبيق  صعوبات  تقّص  إىل  الّدراسة  هدفت 

بية اإلسالميَّة من وجهة نظر املعلّمني للمرحلة املتوّسطة بدولة الكويت، حيث  الرتَّ

بالطّريقة  الّدراسة  عيّنة  اختيار  وتمَّ   ، التَّحلييلَّ الوصفيَّ  املنهج  الباحث  استخدم 

املتوّسطة، وبلغ  املدارس  بية اإلسالميَّة يف  الرتَّ العنقوديَّة والعشوائيَّة من معلّمي 

الباحث استبانة مكوَّنة من 42 فقرة  العيّنة )200( معلامً، واستخدم  عدد أفراد 

موزَّعة عىل أربعة مجاالت، وكشفت الّدراسة أن مستوى صعوبات تطبيق التَّفكري 

بية اإلسالميَّة كان مرتفعاً، كام كشفت النَّتائج وجود فروق  اإلبداعّي يف تدريس الرتَّ

ّف، ووجود فروق تُعزى ملتغرّي الخربة الدراسيَّة. تُعزى ملتغرّي الصَّ

الّدراسات األجنبيَّة:. 2

دراسة سرتوم وسرتوم )Strom&Strom 2002,( بعنوان: 	

    .Changing the Rules: Education for Creative Thinking

 تغيري القواعد لرتبية التَّفكري اإلبداعّي.

هدفت الّدراسة إىل التعرُّف عىل اتجاهات املعلّمني نحو التَّفكري اإلبداعّي املتوقَّع 

من طلبتهم، وأُجريَت الّدراسة يف خمس دول هي: أمريكا وأملانيا واليونان والهند 

بني  االرتباطات  انخفاض  معلم   )1000( عىل  الّدراسة  نتائج  فأظهرت  والفلبني، 

إنَّ  بل  املبدعني،  وسلوكيَّات  طلبتهم  ميارسها  أن  املعلّمني  أراد  التي  لوكيَّات  السُّ
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املعلّمني من الدول الخمس مل يُعطوا أهميَّة للّسلوك اإلبداعّي وإنَّهم يشجعون 

سلوك الطَّلبة يف حفظ املواد الّدراسيَّة.

دراسة أكان )Akan،2003( يف تركيا بعنوان: 	

Teacher vs perceptions of constraints on improving student in Hig 

schoois.                                     

تصوُّرات املعلّم ملعّوقات تحسني التَّفكري عند طالب املرحلة الثَّانويَّة.

هدفت هذه الّدراسة إىل معرفة معّوقات تنمية مهارات التَّفكري عند طالب املدارس 

الثَّانويَّة وإىل استقصاء آراء املعلّمني عن العوامل املعيقة لتنمية مهارات التَّفكري 

لدى طالب املرحلة الثَّانويَّة، قام الباحث باختيار عيّنة عشوائيَّة مكوَّنة من )522( 

معلامً ومعلمة من مدارس التَّعليم العام يف مدينة أنقرة يف تركيا مستخدماً استبانة 

من مكوَّنة )43( فقرة وتوزَّعت إىل خمسة مجاالت، وأسفرت نتائج الّدراسة عن 

بالطَّالب وأنَّه ليس  املتَّصلة  املعّوقات  العيّنة حول  أفراد  اتفاق إىل حد كبري بني 

هناك فروق ذات داللة تُعزى إىل ُمتغرّيات حول خلفيَّات املبحوثني.

دراسة فورمان)Forman،2005( يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة بعنوان: 	

Services provided required and barriers to services reported by 

K-12 formally designated teachers of the gifted and talented.

مة والحواجز التي تعرتضها من قبل املعلّمني املعيَّنني رسميّاً من  الخدمات املقدَّ

املوهوبني. 

مة  هدفت الّدراسة إىل الكشف عن الخدمات اإلبداعيَّة ومعّوقات تطبيقها املقدَّ

ملرحلة رياض االطفال حتَّى املرحلة الثَّانويَّة، استخدمت الباحثة املنهج الوصفيَّ 

مة للتَّعليم يف مجال اإلبداع  ت استبانة للكشف عن الخدمات املقدَّ ، وأعدَّ التَّحلييلَّ

وأخرى ملعّوقاتها، وتمَّ اختيار عيّنة )513( معلامً بشكل عشوايّئ، وكان من أهّم 

النَّتائج التعرُّف إىل أربع خدمات أساسيَّة من أهّمها التعرُّف إىل املوهبة، وتنميتها، 

وتسهيل التَّفكري اإلبداعّي يف التَّدريس، واملشاركة يف التَّقويم اإلبداعّي.
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ابقة:. 3 التَّعليق عىل الّدراسات السَّ

ابقة أنَّه تناول صعوبات استخدام مهارات  	 يتميَّز البحث الحايّل عن الّدراسات السَّ

الثَّانوّي ويتَّفق  التَّعليم  الّدروس من وجهة نظر املعلّمني يف  التَّفكر اإلبداعّي يف 

التَّفكري  مهارات  تنمية  معّوقات  يف  بحثت  التي  الخالق  عبد  دراسة  مع  بذلك 

يف  اإلبداعّي  التَّفكري  مهارات  تعليم  معّوقات  حول  الكميتي  ودراسة  اإلبداعّي، 

املواد االجتامعيَّة.

أُجِرَي البحث الحايلُّ عىل املعلّمني يف مرحلة التَّعليم الثَّانوّي، وهو بذلك يختلف  	

عن دراسة الكميتي التي أُجِريت عىل مرحلة التَّعليم االبتدايّئ، ويتشابه مع دراسة 

عبد الخالق، ودراسة فورمان ودراسة آكان التي أُجِريت أيضاً عىل مرحلة التَّعليم 

الثَّانوّي.

هة  	 ت الباحثة استبانة موجَّ استخدمت الباحثة املنهج الوصفيَّ التَّحلييلَّ حيث أعدَّ

ابقة عدا دراسة عبد الخالق  إىل املعلّمني متشابهًة يف ذلك مع جميع الّدراسات السَّ

هة إىل الطاّلب واملعلّمني. التي استخدمت استبانة موجَّ

يتميَّز هذا البحث يف كونه الوحيد عىل حّد علم الباحثة الذي أُجِرَي يف الجمهوريَّة  	

الّدراسات  جميع  عن  والزَّمان  املكان  يف  بذلك  مختلف  وهو  وريَّة،  السُّ العربيَّة 

ابقة. السَّ

ظرّي ظرّيالإطار النَّ الإطار النَّ
بدأ االهتامم بدراسة اإلبداع منذ الثَّالثينيَّات من القرن العرشين إاّل أنَّ القرن الحادي 

والعرشين شهد نقطة التَّحول األساسيَّة يف دراسة اإلبداع، حيث أكَّدت منظَّامت عامليَّة 

ة كاليونيسيف واليونسكو عىل رضورة مهارات الحياة والتنمية املستدامة وتحقيق  عدَّ

العدالة واملساواة يف التَّعليم ومنها إعالن إنشيون يف كوريا لعام )2015( حول التَّعليم 

)https: ar.unesco.org( )2030( حتَّى عام
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الحياتيَّة واملواطنة يف  املهارات  لتعليم  التَّحليليَّة  الّدراسة  اليونيسيف  كام أطلقت 

ق األوسط وشامل إفريقيا يف العام )2017( وعندما نقول املهارات الحياتيَّة فيعني  الرشَّ

)www.unicef.org2( ذلك التَّفكري اإلبداعّي كأحد عنارصها

بأنَّها:  التَّفكري  مهارات  جروان  يعرّف  حيث  متنّوعة  تعريفات  اإلبداعّي  وللتَّفكري 

املواقف،  أو  املعلومات  مع  التَّفاعل  يف  قصد  عن  وتُستخدم  متارس  ذهنيَّة  معالجات 

وتسهم هذه املهارات يف فاعليَّة التَّفكري )جروان، 2012، 35(.

موليَّة والتَّعقيد،  ا مهارات التَّفكري اإلبداعّي فيصفها بأنَّها ”عمليَّة عقليَّة تتميَّز بالشُّ أمَّ

غايتها إيجاد حلول أصليَّة ملشكالت قامئة يف الحياة اإلنسانيَّة. 

العقليَّة  املهارات  بأنَّها مجموعة  اإلبداعّي  التَّفكري  ويعرّف محمد وحواله مهارات 

اإلبداعّي  وللتَّفكري  التَّفكري،  عمليَّات  من  عمليَّة  بأيَّة  الفرد  قيام  عند  تُستخدم  التي 

ة منها الطَّالقة واملرونة واألصالة )عبد السميع وحواله، 2005، 216(. مهارات عدَّ

وتعرّف الباحثة مهارات التَّفكري اإلبداعّي: بأنَّها قدرة املعلّم عىل حّث التَّالميذ عىل 

املشكالت  حّل  عىل  وتقوم  واالستظهار،  الحفظ  تفوق  ُعليا  عقليَّة  عمليَّات  استخدام 

بطرق متنّوعة، وتكوين عالقات جديدة غري مألوفة، وطرح جميع األفكار لديهم برصف 

النظر عن غرابتها.

مهارات التَّفكري اإلبداعّي:. 	

ة للتَّفكري اإلبداعّي  بوّي عىل أنَّ هناك قدرات عدَّ يجمع أغلب الباحثني يف املجال الرتَّ

)العتوم وآخرون،2007( هي:

ن الجانب الكميَّ  	 الطَّالقة: تعتمد الطَّالقة اإلنتاج الوفري لألفكار، ولذا فهي تتضمَّ

إنتاج أكرب عدد ممكن من االستجابات  الفرد عىل  لإلبداع، وهي تشري إىل قدرة 

املالمئة إزاء موقف مثري أو مشكلة ما بحيث تنطوي هذه االستجابات عىل وجهة 

الحّل التَّباعديَّة يف ظّل قلّة املعلومات.

وتنقسم الطَّالقة إىل قدرات فرعيَّة هي:
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الطَّالقة اللفظيَّة: وتشري إىل القدرة عىل إنتاج عدد كبري من األلفاظ برشط أن 	 

تتوفَّر يف تركيب اللفظ خصائص معيَّنة.

عدد 	  أكرب  إنتاج  عىل  القدرة  إىل  وتشري  التَّداعي:  طالقة  أو  ابطيَّة  الرتَّ  الطَّالقة 

إىل  املعنى، كام تشري  فيها رشوط معيَّنة من حيث  تتوفَّر  األلفاظ  ممكن من 

إنتاج عالقات وترابطات وتداعيات مالمئة يف املعنى لفكرة ما.

 الطَّالقة الفكريَّة: تشري إىل القدرة عىل ذكر أكرب عدد ممكن من األفكار يف زمن 	 

د دون األخذ بالحسبان نوع أو مستوى أو طرافة هذه األفكار. محدَّ

املتَّصلة 	  الكلامت  يف  يع  الرسَّ التَّفكري  عىل  القدرة  إىل  تشري  التَّعبرييَّة:  الطَّالقة 

 ،2007 وآخرون،  )العتوم  سليم  بشكل  األفكار  وصياغة  معنيَّ  ملوقف  واملالمئة 

.)124-122

ع األفكار التي  	 ن املرونة الجانب النَّوعيَّ من اإلبداع، ويُقصد بها تنوُّ املرونة: تتضمَّ

يأيت بها الفرد املبدع أو اختالفها، وهي بهذا تعني مهارة الفرد يف عدم االستقرار يف 

هولة التي  العمل عىل أمناط قامئة ومحددة من األفكار، وتشري أيضاً إىل درجة السُّ

يتمُّ فيها تغيري وجهات النَّظر العقليَّة، وتشري الّدراسات واألبحاث إىل أنَّ املرونة 

ن عاملني هام: تتضمَّ

املرونة التَّكيفيَّة: تشري إىل قدرة الفرد عىل تغيري الوجهة الّذهنيَّة التي ينظر من 	 

دة، وهي بهذا تُعدُّ الطَّرف املوجب للتَّكيف العقيّل،  خاللها إىل حّل مشكلة محدَّ

خص املرن )من حيث التكيُّف( مضاد للشخص املتصلّب عقليّاً. فالشَّ

تفكريه 	  يف  مقصود  تغريُّ  إحداث  عىل  الفرد  قدرة  إىل  وتشري  الّتلقائيَّة:   املرونة 

تلقائيّاً لحّل مشكلة معيَّنة ودون أن يطلب منه ذلك )العتوم وآخرون، 2007، 

.)124-122

األصالة: متثّل األصالة أهّم عوامل القدرة عىل التَّفكري اإلبداعّي وهي تبدو يف إنتاج  	

جديد وأصيل وغري شائع، أي قليل التّكرار يف املفهوم اإلحصايّئ، ولهذا كلَّام قلَّت 

درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها، والفرد املبدع ذو األصالة هو ذلك الفرد 
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الذي يستطيع أن يبعد عن املألوف أو الشائع وبالتايل يدرك العالقات ويعّممها 

ويفّكر يف أفكار مختلفة جديدة وأصيلة وحلولها.

الحساسيَّة للمشكالت: وتعني الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عنارص ضعف  	

تحّسنها  إىل  يؤّدي  مامَّ  لها،  املناسب  الحّل  إيجاد  ثمَّ  ومن  املوقف،  أو  البيئة  يف 

وتعديلها، والحساسيَّة للمشكلة تدفع املبدع أن ياُلحظ األشياء غري املألوفة وغري 

العاديَّة والشاذَّة واملحرّية يف محيط الفرد، وإثارة تساؤالت حولها )الهويدي وجمل، 

.)112 ،2003

ا املرونة  وترى الباحثة أنَّ الطَّالقة هي إنتاج أكرب عدد من األفكار يف مشكلة ما، أمَّ

إعطاء  فهي  األصالة  ا  أمَّ ما،  مشكلة  يف  املتعلّم  يعطيها  التي  األفكار  تنويع  فتشمل 

فكرة جديدة وغري مألوفة وغري شائعة، والحساسيَّة للمشكالت تعني مالحظة املتعلّم 

للمشكالت يف البيئة املحيطة وإيجاد الحّل املناسب.

وقد عمدت الباحثة إىل إدراج جميع مهارات التَّفكري اإلبداعّي )املرونة- األصالة- 

هذه  بتوزيع  وذلك  للمعلّمني  هة  املوجَّ االستبانة  يف  للمشكالت(  الحساسيَّة  الطَّالقة- 

رسيَّة. ة بالخطَّة الدَّ املهارات عىل املحاور الخاصَّ

التي  	 املعّوقات  من  الكثري  هناك  اإلبداعّي:  التَّفكري  مهارات  تطبيق  معّوقات 

تحول دون تنمية التَّفكري اإلبداعّي أو الوصول بالعمليَّة اإلبداعيَّة إىل نتاجات 

أصيلة وذات قيمة علميَّة للمجتمع، فقد أشار )حجازي،2007( إىل وجود عوامل 

مها إىل عوامل داخليَّة وعوامل خارجيَّة،  تعيق منوَّ القدرات االبتكاريَّة، وقد قسَّ

وهي:

املعّوقات 	  ثالثة محاور هي:  اإلبداعّي: وتتمثَّل يف  للتَّفكري  اخليَّة  الدَّ املعّوقات 

للثبات  واالفتقار  النَّمطّي،  والتَّفكري  بالّنفس،  الثّقة  إىل  االفتقار  مثل  الشخصيَّة 

البيئيَّة  املفرطة، واملعّوقات يف حّل املشكالت، واملعّوقات  االنفعايّل، والحامسة 

لبّي نحو اإلبداع،  مثل االعتقاد بوجود أسلوب واحد لحّل املشكالت، واالتجاه السَّ

والتسلُّط باتخاذ القرار.
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املعّوقات الخارجيَّة للتَّفكري اإلبداعّي: وهي املعّوقات التي تظهر يف املؤسسات 	 

التَّعليميَّة واملحيط الخارجّي مثل: البريوقراطيَّة املتشّددة، واالفتقار إىل لتَّعاون، 

وفقر املوارد واإلمكانات، وسوء اإلدارة، وعدم مناسبة نظام التقويم )حجازي، 

.)2001،47

ة وهي: ويرجع )الهويدي،2004( معّوقات تنمية التَّفكري اإلبداعّي إىل جوانب عدَّ

ن قدرات الفرد وذكاءه، وضعف الثّقة بالنَّفس، 	  ة بالفرد: وتتضمَّ معّوقات خاصَّ

د من التَّفكري، وضعف حساسيَّته للمشكالت. واعتياد الفرد عىل نوع محدَّ

أساليب 	  أو  ثقافة  من  يحمله  وما  املعلّم  وتشمل  باملدرسة:  ة  خاصَّ معّوقات 

تدريس واتجاهات نحو املهنة، وعالقته بالطَّلبة، وتشجيعه لهم، وإثارة دافعيتهم 

نحو التَّعلُّم واإلبداع، واملنهاج ودوره يف تنمية التَّفكري اإلبداعّي، وطريقة بنائه 

وتخطيطه، واألنشطة التي يقّدمها، واإلدارة املدرسيَّة وأساليبها القياديَّة ودورها 

بوّي. يف تشجيع ودعم اإلبداع الرتَّ

وقد 	  اإلبداع،  تنمية  يف  مهاّمً  عامالً  تكون  قد  األرسة  باألرسة:  ة  خاصَّ معّوقات 

التنشئة  أسلوب  عىل  يعتمد  وهذا  اإلبداعيَّة،  القدرات  لهدم  عامالً  تكون 

األرسيَّة، وتعاون الوالدين يف تربية األبناء، كام يؤثّر باإلبداع املستوى االقتصاديُّ 

واالجتامعيُّ والثقايفُّ لألرسة )الهويدي،2004، 56(.

مت الباحثة صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف التَّعليم الثَّانوّي  وقد قسَّ

مجال  يف  وصعوبات  التَّنفيذ،  مجال  يف  وصعوبات  التَّخطيط،  مجال  يف  صعوبات  إىل 

التَّقويم.

ة ةاإجراءات البحث امليدانيَّ اإجراءات البحث امليدانيَّ
منهج البحث: . 	

البحث  أهداف  لتحقيق  التَّحلييلَّ  الوصفيَّ  املنهج  بحثها  يف  الباحثة  استخدمت 

والتحقُّق من فرضيَّاته، ألنَّه املنهج األكرث مالءمة لطبيعة هذا البحث.
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املجتمع األصيّل:. 2

بلغ عدد املجتمع األصيّل للبحث من )7665( مدرّساً ومدرّسة، وقامت الباحثة بأخذ 

عيّنة )%5( اخِتريت بشكل عشوايّئ من املجتمع األصيّل فبلغ عدد العيّنة )384( مدرّساً 

ومدرّسة.

الجدول (1) توزع أفراد العّينة وفق الجنس 

النسبة المئويةالعددالجنس

42.44 %163ذكور

57.56 %221إناث

%384100املجموع

الجدول (2) توزع أفراد العيّنة وفق سنوات التَّدريس 

النسبة المئويةالعددالفئة

50.78 %195من 1-ألقل من10 سنوات

49.22 % 189من 10سنوات ومافوق

%384100املجموع

أدوات الّدراسة)االستبانة(:. 3

موضوع  تناولت  التي  بويَّة  الرتَّ الّدراسات  من  عدد  إىل  بالرجوع  الباحثة  قامت 

الخالق  )عبد  ودراسة  )املطريي،2014(،  دراسة  منها  املهارات  هذه  توظيف  معّوقات 

2013(، وذلك لتصميم االستبانة التي تكوَّنت يف صورتها الّنهائيَّة من ثالثة محاور وهي 

محور صعوبات استخدام مهارات التَّفكري يف مجال التَّخطيط، ويتكوَّن من )9( أسئلة، 

عوبات يف مجال التَّنفيذ، ويتكوَّن من )11( سؤاالً، املحور  املحور الثَّاين وهو محور الصُّ

الثَّالث واألخري ويتكوَّن من )7( أسئلة، وبالتايل كان عدد بنود االستبانة )28( بنداً، وأمام 

كّل بند خمس استجابات وفق مقياس ليكرت الخاميّس ودرجاته )بدرجة كبرية جداً 5 

درجات / بدرجة كبرية 4 درجات/ بدرجة متوّسطة 3 درجات/ بدرجة منخفضة درجتان/ 

االستبانة مع  وتمَّ وضع معطيات شخصيَّة عىل  درجة واحدة(،  بدرجة منخفضة جداً 
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التأكيد عىل رضورة ملئها من ِقبَل املعلّمني كونها ترتبط مبتغرّيات البحث وهي الجنس 

)ذكر/ أنثى(، وسنوات الخدمة )من سنة إىل أقل من عرش سنوات/ عرش سنوات وما 

ح يف امللحق )1(. فوق( كام هو موضَّ

دراسة الّصدق والثَّبات:. 4

صدق االستبانة: للتأكُّد من صدق األداة لجأت الباحثة إىل صدق املحتوى، وقد قامت  	

الباحثة بتوزيع االستبانة يف صورتها األوليَّة عىل عدد من أعضاء الهيئة التَّدريسيَّة 

والفنيَّة، وعىل بعض املختصني، وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم فيام يخصُّ مدى 

ارتباط فقرات املقياس باملجال الذي تندرج تحته، ومدى سالمة الصياغة اللغويَّة 

لكّل فقرة، إضافة إىل إبداء مالحظات أخرى يراها املحّكمون رضوريَّة، حيث تمَّ 

حذف وإضافة بعض البنود ثمَّ قامت الباحثة بالتَّعديل وفق آراء املحّكمني.

الثَّبات: للتأكُّد من ثبات االستبانة، قامت الباحثة باتّباع طريقتني هام: 	

عيّنة 	  عىل  بتطبيقها  االستبانة،  وضع  بعد  الباحثة  قامت  باإلعادة:  الثًّبات 

معلمي  من  ومعلمة  معلامً   )25( عددها  بلغ  ثباتها،  من  للتأكُّد  استطالعيَّة 

التَّعليم األسايّس الحلقة األوىل يف تربية دمشق من خارج عيّنة البحث، وتمَّ ذلك 

بتاريخ )2019/9/28(، وبعد مرور )25( يوماً أعادت الباحثة تطبيق االستبانة 

عىل نفس العيّنة، وبعد معالجة البيانات إحصائيّاً تبنيَّ أنَّ قيمة معامل االرتباط 

بني التَّطبيقني األوَّل والثَّاين )0.82( عند مستوى داللة )0.000( ومن هذه القيمة 

ملعامل االرتباط بني التَّطبيقني األوَّل والثَّاين نجد أنَّه دال إحصائيّاً، وبالتايل هناك 

ارتباط مقبول وصالح ألغراض البحث العلمّي، وبالتايل قيمة معامل ثبات بطاقة 

املالحظة مقبولة، كام هو مبنيَّ يف الجدول:

الجدول رقم (3) معامل االرتباط بين التَّطبيقين

عدد المعّلمين في 
التَّطبيق األوَّل

عدد المعّلمين في 
اني التَّطبيق الثَّ

معامل االرتباط 
سبيرمان

مستوى الّداللة 
المحسوب

25250.820.000
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طريقة ألفا كرونباخ: التي ميكن من خاللها حساب القيمة األدىن ملعامل ثبات 	 

األداة، ونالحظ من الجدول التايل أنَّ قيمة ألفا كرونباخ 0.827 وهذه القيمة 

ح يف الجدول )4(  تدلُّ عىل درجة ثبات جيّدة لالستبانة أي %82 ،كام هو موضَّ

قيمة الفاكرونباخ: 

الجدول رقم (4) معامل الفا كرونباخ 

Cronbach's Alpha N of Items

0,827 28

مام سبق ياُلحظ أن درجة ثبات االستبانة مقبولة ألغراض البحث العلمّي، باستخدام 

الطَّريقتني: الثَّبات باإلعادة ومعادلة ألفا كرونباخ.

رجات(: . 5 التَّقدير الكمّي للمقياس )توزيع الدَّ

من أجل سهولة تفريغ االستبانة، ولإلجابة عن أسئلة البحث وفرضيَّاته أعطي لكّل 

بند من البنود الواردة وزناً متدرّجاً وفق مقياس ليكرت الخاميّس.

الجدول رقم (5) يبّين توزع خيارات اإلجابة ودرجاتها على المقياس

1 5432الدرجة

اإلجابة
كبرية  بدرجة 

جداً

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

ضعيفة

ضعيفة  بدرجة 

جداً

تطبيق االستبانة:. 	

التَّطبيق امليدايّن لالستبانة: بعد بناء االستبانة والتأكد من صدقها من خالل عرضها 

باإلعادة  الثبات  من  التحقق  ثباتها من خالل  من  التأكد  وبعد  املحكمني  السادة  عىل 

عىل  وتوزيعها  بتطبيقها  الباحثة  قامت  للتطبيق،  صالحيتها  تبني  الداخيل،  واالتساق 

وبالتعاون  املدارس  من  بعض  زيارة  طريق  عن  يدوي  بشكل  واملدرسات  املدرسني 

والدورات  تربية عملية  الباحثة طبيعة عملها كمرشفة  املدارس)ساعد  تلك  مع مدراء 

التدريبية التي تقوم بها يف مجال عملها( وقد واجهت الباحثة العديد من الصعوبات 
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توضيح  تطلب  األول  باملحور  الرابع  )السؤال  مثل  األفكار  بعض  بتوضيح  القيام  منها 

أن وضع  املقياس حيث  توضيح درجات  تطلب  واألصالة، كام  واملرونة  الطالقة  معنى 

إشارة ضمن حقل بدرجة كبرية جداً ال يعني ان املعلم متمكن يف املجال وإمنا قد يكون 

السؤال بطريقة سلبية وبالتايل يشري إىل وجود ثغرة وضعف( وقد تّم التطبيق النهايئ 

بتفريغ  الباحثة  قامت  2019/12/23،ثم  ولغاية   2019/10/25 بني  الواقعة  الفرتة  يف 

االستبانات متهيداً إلدخالها ومعالجتها بواسطة الربنامج اإلحصايئ.

األساليب اإلحصائية:. 7

قامت الباحثة بإدخال نتائج البحث يف الحاسب، متهيداً ملعالجتها بواسطة الرزمة 

اإلحصائيَّة للعلوم االجتامعيَّة )spss( الستخراج التَّحليالت اإلحصائيَّة املناسبة، وشملت 

هذه التَّحليالت اإلحصائيَّة ما ييل:

املتوّسطات الحسابيَّة واالنحرافات املعياريَّة.  	

اختبار t- test ت ستودنت لداللة الفروق بني املتوّسطات. 	

نتائج البحث وتفسريها:. 	

عوبات التي يواجهها املعلّم يف استخدام مهارات التَّفكري  سؤال البحث: ما أهمُّ الصُّ

اإلبداعّي يف التَّعليم الثَّانوّي أثناء التَّخطيط والتَّنفيذ والتَّقويم؟

 spss اإلحصائيَّة  الرزم  برنامج  الباحثة عن طريق  قامت  ؤال  السُّ لإلجابة عن هذا 

من  بند  ولكّل  االستبانة  محاور  من  محور  لكّل  املعيارّي  واالنحراف  املتوّسط  بإيجاد 

بنودها وفق الجدول اآليت:

الجدول (6) المتوّسطات الحسابيِّة واالنحرافات لكّل محور والمقياس ككل

االنحراف المعيارّيالمتوّسطالمحور

28.432.76تخطيط الّدروس

37.243.86تنفيذ الّدروس

24.312.64تقويم الّدروس
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ابق نالحظ أنَّ املتوّسط الحسايّب يف محور تنفيذ الّدروس هو األكرب،  من الجدول السَّ

وهذا يدلُّ عىل أنَّ صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف تنفيذ الّدروس من 

وجهة نظر املعلّمني تكمن يف مرحلة التَّنفيذ ثمَّ يف مرحلة التَّخطيط يليها مرحلة التَّقويم، 

خربات  منها  املتوقَّعة  غري  املعّوقات  من  بالعديد  املعلّم  ينصدم  التَّنفيذ  مرحلة  ففي 

ابقة عن املوضوع، تقبُّل املتعلّمني لبعضهم البعض، تقبُّلهم لغرابة أفكار  املتعلّمني السَّ

البعض، وكذلك تشجيع املعلّم لكّل ما هو غري مألوف من األفكار، وكذلك أعداد الطاّلب 

ص لألنشطة ما قد يحول دون إمكانيَّة تطبيق اسرتاتيجيَّات حديثة تنّمي  والوقت املخصَّ

املهارات الحياتيَّة ومهارات القرن الحادي والعرشين ومنها التَّفكري اإلبداعّي.

إجابات  درجات  متوسطي  بني  إحصائيَّة  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال  األوىل:  الفرضيَّة 

املعلّمني عن بنود االستبانة حول صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف التَّعليم 

الثَّانوّي تُعزى إىل ُمتغرّي الجنس.  

 الجدول رقم (7) الفرق بين متوّسط إجابات المعّلمين تبعًا لمتغّير الجنس:

المجال 
المتغّير 

الجنس
المتوّسط

االنحراف 

المعيارّي

قيمة 

ت

درجات 

الحريَّة

مستوى 

الّداللة 

المحسوبة 

القرار

تخطيط 

الّدروس

26.312.32ذكر
غري دالة0.0453840.262

27.452.36أنثى

تنفيذ 

الّدروس

23.232.21ذكر
غري دالة0.2413840.621

24.332.26أنثى

تقويم 

الّدروس

28.662.86ذكر
غري دالة0.5123840.514

29.262.91أنثى

جميع 

املحاور

ذكر
82.35

6.512
غري دالة0.7213840.764

83.416.702أنثى



63 المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات

ابق نالحظ أنَّ قيمة )ت( املحسوبة يف كلّ محور ويف جميع املحاور  من الجدول السَّ

هي أكرب من مستوى الّداللة )0،05(، وبالتايل نقبل الفرضيَّة القائلة ال يوجد فرق ذو 

داللة إحصائيَّة بني متوّسطي درجات إجابات املعلّمني عىل بنود االستبانة حول صعوبات 

املالحظ  ومن  الجنس،  متغرّي  إىل  تُعزى  رس  الدَّ يف  اإلبداعّي  التَّفكري  مهارات  استخدام 

نفسها  املعّوقات هي  وبالتايل  وإناث،  ذكور  املعلّمني  إجابات  متوّسطات  بني  التَّقارب 

بالّنسبة للمعلّمني واملعلاّمت.

إجابات  درجات  متوّسطي  بني  إحصائيَّة  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال  الثَّانية:  الفرضيَّة 

املعلّمني عن بنود االستبانة حول صعوبات استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف التَّعليم 

الثَّانوّي تُعزى إىل متغرّي سنوات الخدمة.

الجدول رقم (8) الفرق بين متوّسط إجابات المعّلمين تبعًا لمتغّير سنوات الخدمة: 

المجال 

المتغّير 

سنوات 

الخدمة

المتوّسط
االنحراف 

المعيارّي
قيمة ت

درجات 

الحريَّة

مستوى 

الدَّاللة 

المحسوبة 

القرار

تخطيط 

الّدروس

125.362.54 - أقل من 10
غري دالة0.7913840.324

1026.142.66 ومافوق

تنفيذ 

الّدروس

37.293.71-1أقل من 10
دالة0.4233840.039

1036.093.22 ومافوق

تقويم 

الّدروس

22.632.65-1أقل من 10
دالة0.2313840.031

1022.142.51 ومافوق

جميع 

املحاور

83.166.62-1أقل من 10
دالة0.2163840.023

1082.326.43 ومافوق

ابق نالحظ وجود فروق يف كّل من محور التَّنفيذ والتَّقويم، فقيمة  من الجدول السَّ

)ت( املحسوبة أصغر من قيمة مستوى الّداللة )0.05(، وبذلك توجد فروق يف متوّسط 

إجابات املعلّمني عنها، وبالرّجوع إىل املتوّسطات الحسابيَّة نجد أنَّ املعلّمني الذين لديهم 



المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات64

خدمة من )-1 أقل من 10 سنوات( متوّسط إجاباتهم يف مرحلة التَّنفيذ والتَّقويم أكرب 

من متوّسط إجابات املعلّمني الذين لديهم خدمة من عرش سنوات وما فوق، وبالنَّظر 

إىل قيمة )ت( املحسوبة للمحاور جميعها نجد أنَّ قيمتها تبلغ )0.023( وهي أصغر من 

مستوى الّداللة )0.05(، وبالتايل نرفض الفرضيَّة، حيث توجد فروق بني إجابات املعلّمني 

رس، وهذه الفروق تعود للمعلّمني الذين  حول صعوبات استخدام مهارات التَّفكري يف الدَّ

لديهم خدمة من )-1 أقل من عرش سنوات(، فقد بلغ متوّسطهم الحسايّب )83.16(، 

وقد يرجع ذلك إىل أنَّ املعلّمني املستجّدين يف الخدمة ال ميلكون املهارات الالزمة بعد 

عوبات أمامهم تزيد مقارنة  راسيَّة وبالتايل الصُّ ة الدَّ التَّفكري اإلبداعّي يف الحصَّ لتطويع 

مع املعلّمني ذوي الخربة، وهنا مييل أغلب املعلّمني للمحتوى املعريّف ونقله إىل املتعلّمني 

الّدراسيَّة  الّصفوف  الطاّلب يف  أعداد  والتَّنفيذ، وأيضاً  الوقت  بطرائق سهلة من حيث 

تشّكل أكرب عائق أمام املعلّمني يف تنمية املهارات اإلبداعيَّة لدى طالبهم.

نتائج الّدرا�سةنتائج الّدرا�سة
صعوبات يف استخدام مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف التَّعليم الثَّانوّي يرتكَّز معظمها  	

رس. يف مجال تنفيذ الدَّ

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائيَّة بني متوّسط إجابات املعلّمني يف صعوبات استخدام  	

مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف التَّعليم الثَّانوّي تُعزى ملتغرّي الجنس.

يوجد فرق ذو داللة إحصائيَّة بني متوّسط إجابات املعلّمني حول صعوبات استخدام  	

مهارات التَّفكري اإلبداعّي يف التَّعليم الثَّانوّي تُعزى ملتغرّي سنوات الخدمة.

املقرتحاتاملقرتحات
التَّفكري  	 تنمية  حول  األوىل  الخدمة  سنوات  يف  للمعلّمني  تدريبيَّة  دورات  إجراء 

التي  والنَّشطة  الحديثة  التَّفاعليَّة  الطُّرق  نحو  وتوجيههم  الطَّلبة،  لدى  اإلبداعّي 

عوبات التي يواجهها املعلّمون  تركّز عىل جعل املتعلّم محور التَّعليم )بسبب الصُّ
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املعيَّنون حديثاً )أقل من عرش سنوات( وفقاً لنتائج البحث ومتاشياً مع توصيات 

بية والثَّقافة والعلوم )األلكسو( بعنوان  الورشة التي أقامتها املنظَّمة العربيَّة للرتَّ

يف  التَّعليميَّة  واملامرسات  املناهج  يف  األساسيَّة  الحياتيَّة  املهارات  وتطوير  إدراج 

ول العربيَّة، والتي أكَّدت رضورة تنظيم ملتقيات وورشات عمل لتطوير قدرات  الدُّ

املهارات  تعليم  مجال  يف  املعلّمني  تدريب  وبرامج  التَّعليميَّة  املناهج  مصّممي 

.)http://www.alecso.org( الحياتيَّة وتقييمها

الحادي  	 القرن  ومهارات  الحياتيَّة  املهارات  عىل  للمعلّمني  تدريب  دورات  إجراء 

صة لدعم  والعرشين، وكيفيَّة تنميتها عند الطاّلب، واالستفادة من الربامج املخصَّ

منظَّمة  تقيمها  التي  والتَّدريبيَّة  التعليميَّة  سات  املؤسَّ يف  املعلّمني  قدرات  تنمية 

التعلُّم املفتوح  التكنولوجيا مثل  اليونسكو، وذلك باالستناد إىل حلول قامئة عىل 

والتعلُّم عن بعد.

وأنواع  	 ة  خاصَّ اإلبداعّي  التَّفكري  مهارات  توظيف  معّوقات  حول  أبحاث  إجراء 

التَّفكري األخرى.

زيادة الحوافز املاديَّة واملعنويَّة وإجراء املسابقات للمعلّمني )مثل جائزة اليونسكو- 	

تأدية  أثناء  لديهم  ما  لبذل أقىص  املتميّز( مامَّ يدفعهم  التَّعليمّي  لألداء  حمدان 

واجبهم واملنافسة فيام بينهم لتقديم األفضل.

اخلامتةاخلامتة
يف ظّل االنفجار املعريّف والتكنولوجّي والثَّورة العلميَّة أصبح تعليم التَّفكري رضورة 

عىل  القدرة  لديهم  تنّمي  بطرق  املعرفة  مع  التَّعامل  يف  املتعلّمني  يساعد  مامَّ  ُملحة، 

ومشكالتها  الحياة  مواقف  يف  واستدعائها  للمعارف  املنطقّي  والتَّصنيف  التَّحليل 

م، وهو الذي يقودنا للنُّهوض يف  واالحتفاظ بها، فالتَّفكري اإلبداعّي هو ما يقودنا للتَّقدُّ

العمليَّة التَّعليميَّة ومخرجاتها.
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بوّي  	 الرتَّ البحث  مناهج  شعرية.  أبو  محمد  خالد  و  غباري  أحمد  ثائر  غباري، 

تطبيقات عمليَّة، ط1، األردن، مكتبة املجتمع العريّب للنَّرش والتَّوزيع، )2010(.

فريد كامل أبو زينه. مناهج البحث العلمّي، عامن، دار املسرية للنَّرش والتَّوزيع  	

والطباعة، )2006(.
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امللحق )امللحق )11((
)استبانة رأي لبحث علمّي(

عزيزيت املعلّمة/عزيزي املعلّم: 

تقوم الباحثة بإعداد بحث عن )مهارات التَّفكري اإلبداعّي وصعوبات استخدامها يف 

التَّعليم الثَّانوّي( علامً أن البحث ألغراض علميَّة فقط، لذلك أرجو منكم اإلجابة بكّل 

صدق وموضوعيَّة بوضع )x( يف الجدول املوافق لرأيكم، شاكرًة تعاونكم.  

الجنس:  أنثى.......        ذكر...........

سنوات الخدمة: من 1 - ألقل من عشر سنوات .......  10 سنوات وما فوق.......

المحور األول: صعوبات في مجال 

تخطيط الدُّروس

بدرجة 

كبيرة 

جداً

بدرجة 

كبيرة 

بدرجة 

متوّسطة

بدرجة 

ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

جداً

1
التَّدريس  يف  لها  املخطط  األنشطة  خلّو 

من املهارات اإلبداعيَّة.

2

عىل  الّدروس  تخطيط  يف  املدرّس  تركيز 

األنشطة العقليَّة ذات املهارات العقليَّة 

نيا. الدُّ

3
غياب األنشطة التَّفكرييَّة عن التَّخطيط 

للّدروس واتباع األنشطة التَّقليديَّة. 

4

خلّو التَّخطيط من أفكار منظَّمة لتدريس 

)الطَّالقة،  اإلبداعّي  التَّفكري  مهارات 

املرونة، األصالة، وحّل املشكالت(.

5
التَّفكري  لنتاجات  املواد  أهداف  افتقار 

اإلبداعّي. 

6
املهارات  عىل  املواد  أهداف  تركيز 

نيا. العقليَّة الدُّ
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المحور األول: صعوبات في مجال 

تخطيط الدُّروس

بدرجة 

كبيرة 

جداً

بدرجة 

كبيرة 

بدرجة 

متوّسطة

بدرجة 

ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

جداً

7
غياب نتاجات التَّعلُّم اإلبداعيَّة يف دليل 

املعلّم. 

8
املشكالت  عن  املواد  أهداف  بُعد 

الواقعيَّة وكيفيَّة تنمية مهارات حلّها.

9
تُحّفز  أهداف  صياغة  يف  املعلّم  ضعف 

مهارات التَّفكري اإلبداعّي وتحّققها.

اني: صعوبات في مجال تنفيذ الّدروس المحور الثَّ

10
األساليب  من  التَّدريس  عمليَّة  خلّو 

املنظّمة لتعلُّم مهارات التَّفكري اإلبداعّي.

11
التَّفكري  إثارة  التَّدريس عن  بُعد أنشطة 

لدى الطَّلبة.

12
كل  بالشَّ املشكالت  حّل  عىل  كيز  الرتَّ

التَّقليدّي.

استهزاء املعلّم بأفكار التَّالميذ الغريبة.13

14
أسلوب  استخدم  عىل  التَّالميذ  إجبار 

د للوصول إىل نتائج واحدة. محدَّ

15
التَّدريس  طرائق  من  التَّدريس  خلّو 

الحديثة ومنها العصف الّذهنّي.

16
حّب  عىل  التَّالميذ  تشجيع  غياب 

االستطالع.

17
قبول  عىل  التَّالميذ  تشجيع  ضعف 

األفكار الغريبة. 

18
عدم طرح أسئلة مفتوحة الّنهاية تعمل 

عىل توليد أكرب قدر ممكن من األفكار. 
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المحور األول: صعوبات في مجال 

تخطيط الدُّروس

بدرجة 

كبيرة 

جداً

بدرجة 

كبيرة 

بدرجة 

متوّسطة

بدرجة 

ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

جداً

19
التَّحّديات  من  التَّدريس  أنشطة  خلّو 

الفكريَّة.

20
النَّظريَّة  الجوانب  بني  فجوة  وجود 

والتَّطبيقيَّة يف املواد.

21

ّف الواحد  أعداد التَّالميذ الكبرية يف الصَّ

يعوق تركيز املعلّم عىل تطبيق مهارات 

التَّفكري اإلبداعّي.

الث: صعوبات في مجال التَّقويم المحور الثَّ

22
تقويم  ألساليب  املعلّم  استعامل 

التَّحصيل املعريّف. 

23
عىل  واألهل  والتَّالميذ  املعلّم  تركيز 

اجتياز االمتحانات فقط.

24
خلّو التَّقويم من األسئلة املفتوحة التي 

تتطلَّب أفكاراً إبداعيَّة.

25
قبل  أفكارهم  بتقويم  التَّالميذ  انشغال 

طرحها عىل املعلّم.

26
لألفكار  إعالن  من  الّنهايّئ  التَّقويم  خلّو 

اإلبداعيَّة املميَّزة.

27

كّل  نهاية  يف  التَّقويم  تنويع  عدم 

والتَّذكر  الحفظ  عىل  واالقتصار  درس 

للمعلومات. 

28
وبني  التَّقويم  بني  االرتباط  ضعف 

الّنتاجات واألهداف اإلبداعيَّة.
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تقومي جتربة تعليم الريا�صيات عن ُبعد عرب 
التطبيقات الرقمية املتزامنة يف فل�صطني 

د. عبدالرحمن حممد �سادق اأبو �سارة 
جامعة القد�س املفتوحة - فل�سطني

امللّخ�ص امللّخ�ص 
التطبيقات  عرب  بُعد  عن  الرياضيات  تعليم  تجربة  تقويم  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 

إيجابيات  أبرز  تحديد  من خالل  فلسطني،  كوفيد19- يف  جائحة  املتزامنة خالل  الرقمية 

تعليم الرياضيات عن بُعد وصعوباتها عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، باإلضافة إىل تقديم 

النوعي، حيث أجريت  املنهج  الباحث  التجربة، واستخدم  لتحسني هذه  عدة مقرتحات؛ 

النتائج إىل  الرياضيات يف فلسطني، وأشارت  مقابالت مع )12( معلامً، من معلمي مادة 

أن تعليم الرياضيات عن بُعد عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة أسهمت يف ضامن استمرار 

بصورة  التعليمي  للمحتوى  تقدميها  إىل  باإلضافة  كوفيد19-،  جائحة  فرتة  خالل  التعليم 

مشوقة وجذابة، وأشارت النتائج أيضاً، إىل وجود عدد من الصعوبات التي تواجه املعلمني، 

منها: ضعف نسبة التزام الطلبة يف حضور اللقاءات املتزامنة، وعدم تالؤم رسعة اإلنرتنت مع 

متطلبات التعليم عن بُعد، وقلة عدد أجهزة الحاسوب، والفوىض التي يحدثها الطلبة أثناء 

سري تعلمهم، وعدم انضباطهم أثناء اللقاءات املتزامنة، وتويص الدراسة برضورة تدريب 

محتوى  وتطوير  املتزامنة،  الرقمية  التطبيقات  استخدام  مهارات  عىل  والطلبة  املعلمني 

تعليمي يتالءم مع التعليم عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، ورضورة اتخاذ اجراءات تسهم 

يف زيادة نسبة التزام الطلبة يف حضور اللقاءات املتزامنة، وتوفري الكثري من املتطلبات، مثل: 

أجهزة الحاسوب للطلبة، واللوح التفاعيل للمعلمني، وزيادة رسعة اإلنرتنت. 

الكلامت املفتاحية: التطبيقات الرقمية املتزامنة، جائحة كوفيد19-.
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Evaluating the experience of Mathematics 
Distance Education Through Synchronous 
Digital Applications in Palestine

Dr. Abdelrahman Mohammad Sadeq Abu Sarah
Ministry of Education – Palestine

Abstract:

This study aimed to evaluate the experience of Mathematics distance 
education through synchronous digital applications during the Covid-19 
pandemic in Palestine, by indentifying the most significant pros of 
mathematics distance education and its difficulties through synchronous 
digital applications. The research also aimed to propose a number of 
recommendations in order to improve this experience. The researcher 
used the qualitative approach, and interviewed )12( Mathematics teach-
ers in Palestine. The results showed that Mathematics distance education 
through synchronous digital applications contributed to ensuring the 
continuity of education during the Covid-19 pandemic, as well as intro-
ducing the educational content in an interesting and attractive way. In 
addition, the results showed a number of difficulties faced by teachers, 
including: weak commitment by students to attend synchronous meet-
ings, low internet speed that does not match requirements of distance 
education, lack of computers, messiness caused by students while learn-
ing, and absence of discipline during synchronous meetings. The study 
introduces a number of recommendations, including: training teachers 
and students on synchronous digital applications, developing education-
al content that fits with education through synchronous digital applica-
tions, taking steps that contribute to enhance students’ commitment at-
tending synchronous meetings, and providing other requirements such 
as computers for students and interactive whiteboards for teachers, as 
well as boosting internet speed.

Keywords: synchronous digital applications, Covid-10 pandemic.
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املقدمة املقدمة 
التعليمية  مؤسساتنا  قدرة  حول  التساؤالت  من  الكثري  كوفيد19-  جائحة  أثارت 

املختلفة يف وطننا العريب عىل الصمود واالستمرار يف تقديم رسالتها النبيلة والسامية، 

خالل فرتة الجائحة، فالواقع يتحدث عن ضعف قدرات معظم الدول العربية وإمكانياتها 

ذلك  ويتمثل  الجائحة،  هذه  أثارتها  التي  الطارئة  واملنعطفات  التغريات  مواجهة  عىل 

بُعد عرب  التعليم عن  إىل  )الوجاهية(  املبارشة  للتعليم من صورته  املفاجئ  التحول  يف 

توظيف التطبيقات الرقمية املختلفة، ويف ضوء استمرار هذه الجائحة للعام الثاين عىل 

التوايل، يبقى التساؤل مستمراً حول مدى نجاح اإلجراءات التي تّم اتخذاها، لتقليل تأثري 

الجائحة ولضامن استمرار التعليم يف وقت األزمة؛ فالعلم هو رصيد املجتمع، وخسارته 

يُعد أكرث من أي خسارة أخرى. 

ويُعّد توظيف بيئات التعليم الرقمية عالية الجودة رضورة ملحة؛ ملواجهة األزمات 

الطارئة خاصة أزمة فايروس كورونا، ملواصلة التعليم عن بُعد، ولحل العديد من املشاكل 

وصعوبة  التعليم،  يف  املساواة  عدم  مشكلة  مثل:  الطارئ،  التوجه  هذا  عن  الناتجة 

الوصول إىل املصادر التعليمية، وضعف مشاركة الطلبة، وقد أشارت أيضاً إىل أن العديد 

يف  مشكالت  من  تعاين  التي  وأفغانستان،  وسوريا  فلسطني  خاصة  النامية  الدول  من 

تطبيق التعليم عن بُعد خالل الظروف الطارئة، وذلك ناتج عن ضعف البنية التحتية 

وإىل عوامل الرصاع والعنف، وإىل ضعف التخطيط املسبق ملواجهة التحول املفاجئ من 

.)Affouneh, Salha &Khlaif, 2020( إىل التعليم عن بُعد )التعليم التقليدي )املبارش

ويتطلب استخدام التطبيقات الرقمية املتزامنة يف التعليم بشكل عام، وتعليم الرياضيات 

والذهنية  املعرفية  الطلبة  قدرات  تنمية  يف  تسهم  واسرتاتيجيات  طرق  إىل  خاص،  بشكل 

واملهارية، باإلضافة إىل حاجتنا ملعلمني قادرين عىل استخدام التكنولوجيا واإلنرتنت واالتصاالت 

يف املواقف التعليمية املختلفة، وعىل تصميم األنشطة التعليمية يف بيئة رقمية تفاعلية غنية 

باملواقف الحقيقية، تحفز الطلبة عىل االنخراط يف مناقشات، وحوارات رياضية، بني الطلبة 

ومعلميهم من ناحية، وبني الطلبة أنفسهم من ناحية أخرى )بروق، 2021(.
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إىل  الطلبة  يهيئ  الرياضيات،  تعليم  يف  املتزامنة  الرقمية  التطبيقات  استخدام  إن 

عامل يتمحور حول التكنولوجيا الحديثة، وينمي لديهم مهارات عقلية عليا، مثل: حل 

املشكالت، والتفكري وجمع البيانات وتحليلها، والربهنة وحل املسائل، وصوالً إىل اإلبداع 

املختلفة، يكونون كالفنان  الرياضية  املواقف  أثناء قيامهم مبعالجة  فالطلبة  واالخرتاع، 

املبدع، إذ يشعرون بالجامل والجهد الذي ميارسه الفنان يف عملية اإلبداع، فهو بذلك 

يؤهل الطلبة إىل اكتساب الكثري من املهارات التي سيحتاجونها الحقاً يف الجامعات أو 

اختبارات الكفاءة وسوق العمل )البدو، 2019(. 

بوصفها  التواصلية  بخصائصها  اإلنرتنت  شبكة  عرب  الرقمية  التطبيقات  برزت  لقد 

املُنقذ، وعىل مدار سنوات طويلة أخذت تتمدد يف حياتنا بطريقة غري مسبوقة، فمنذ 

زمن بعيد مل يحدث أن تداخلت التكنولوجيا بهذا القدر الكبري يف حياتنا اليومية، حتى 

أصبحت منصة االتصاالت الرئيسية وعصبها يف مجمل املعامالت االقتصادية والتجارية، 

وأداة الوصول إىل املعلومات والبيانات والبيئة الرقمية الحيوية يف مسائل الحياة املختلفة، 

وعىل الرغم من هذا التداخل الكبري لشبكة اإلنرتنت يف حياتنا، بالقدر الذي بات معه 

تصور الحياة بدونها أمراً عسرياً، إال أننا مازلنا ننظر إىل اإلنرتنت والبنية الرقمية املصاحبة 

ونتيجة  )عودة، 2020(  الفيزيايئ  الحقيقي  العامل  افرتايض يف مواجهة  أنه عامل  له عىل 

لربوز دور التطبيقات الرقمية عرب اإلنرتنت يف حياتنا اليومية، توجهت معظم دول العامل 

خالل جائحة كوفيد19-، نحو تفعيل التعليم عن بُعد باستخدام التطبيقات الرقمية عرب 

التوقف بسبب  ولتعويض فرتة  والطلبة،  املعلمني  بني  الحاصلة  الفجوة  لسد  اإلنرتنت؛ 

أدوات  بواسطة  بعض،  مع  بعضهم  التعليمية  العملية  أطراف  ولربط  الطوارئ،  حالة 

التعلم الرقمي املتوفرة، وضمن اإلمكانيات املتاحة لدى الجميع.

ومُيكن القول: بأن التطبيقات الرقمية املتزامنة قادرة عىل القيام بدور مهم يف تجربة 

افرتاضية  اجتامعية  تكوين مجموعات  التطبيقات يف  تلك  تسهم  بُعد، حيث  التعليم عن 

من الطلبة، تستند عىل أساس املشاركة والتواصل واملناقشة والحوار والعمل بني مختلف 

هذه املجموعات، هذا من جانب، ومن جانب آخر ساهمت بيئات التعليم االفرتاضية يف 
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التعليم والعمل بأكملها،  الرقمية عىل نشاطات  التكنولوجيا  التي تؤثر بها  الطريقة  تغيري 

حيث استطاعت محاكاة ظروف البيئات التعليمة الحقيقية، وتوفريها أدوات للتفاعل مع 

املحتوى، مام يسهم بالتايل يف تحسني املخرجات التعليمية العملية لدى الطلبة، وهو الهدف 

األسايس من استخدام اسرتاتيجية املرشوع يف التعليم )الدريويش وعبدالعليم، 2017(. 

ومنذ بدء جائحة كوفيد19- عام 2020م، أعلنت وزارة الرتبية والتعليم يف فلسطني، 

بدء مرحلة التعليم عن بعد، حيث بارشت بتصوير الدروس وبثها عرب وسائل التواصل 

االجتامعي املختلفة، مثل: الفيس بوك واليوتيوب، باإلضافة إىل االستعانة بالبث التلفازي 

والراديو للطلبة من الصف األول إىل الصف الثاين عرش، كام طلبت من الجامعات استمرار 

متنوعة،  اسرتاتيجيات  باستخدام  مارس، وذلك  من 14  اعتباراً  اإلنرتنت  املحارضات عرب 

املختلفة،  التطبيقات  استخدام  إىل  باإلضافة  االفرتاضية،  والفصول  املدمج،  التعلم  مثل: 

مثل: زووم Zoom، موودل Moodle )إم آي يت تكنولوجي ريفيو العربية، 2020(.

عودة  لضامن  والتعليم؛  الرتبية  وزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  تنوعت  وقد 

التعليم املدمج  الدرايس بصيغة  الدوام  أبرزها: اعتامد  الطلبة إىل مدارسهم، وكان من 

)وجاهي، عن بُعد(، حيث تضمن هذا القرار جعل التعليم لجميع الصفوف من األول 

األسايس إىل الثاين عرش الثانوي وجاهياً بنسبة %50، وتضمن أيضاً، تقسيم الطلبة إىل 

أسبوعياً،  أيام   )3( بواقع  األوىل،  للمجموعة  الدرايس  الدوام  يكون  حيث  مجموعتني، 

يليه،  الذي  األسبوع  التبادل يف  يتم  أن  أسبوعياً، عىل  بواقع يومني  واملجموعة األخرى 

وتعزيز استخدام التكنولوجيا يف التعليم من خالل توفري محتوى تعليمي تفاعيل مرتبط 

بالوحدات الدراسية، وتفعيل منصة بيئة التواصل اإللكرتوين )Eschool(، وإنشاء قناة 

تلفزيونية تعليمية؛ بهدف تيسري التواصل ما بني املعلم والطالب وويل األمر، وليوجه 

املعلمون تعلم الطلبة، ويقوموهم عن بُعد عند الحاجة، وتدريب جميع املعلمني يف 

 )Team( التيمز  تطبيق  وتوظيف   ،)Microsoft 356( استخدام حزمة  عىل  فلسطني، 

لعقد اللقاءات التعليمية املتزامنة عن بُعد، لجميع املواد الدراسية خالل فرتة الجائحة 

)وزارة الرتبية والتعليم، 2020(. 
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عرب  التعليم  السابقة موضوع  الدراسات  من  الكثري  تناولت  ما سبق،  عىل  وعطفاً 

الطبيعية بشكل عام،  الظروف  التعليم خالل  استمرار  الرقمية، ودورها يف  التطبيقات 

والظروف الطارئة بشكل خاص، منها: 

دراسة زيادة )2020( التي هدفت للتعرف عىل درجة مامرسة معلمي الرياضيات، 

كويف19-،  جائحة  خالل  اإللكرتوين  التعليم  ملهارات  فلسطني  يف  الثانوية  للمرحلة 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وتّم اختيار عينة مكونة من )80( معلامً ومعلمة، 

وصممت االستبانة كأداة لجمع املعلومات، وأشارت النتائج إىل أن درجة مامرسة معلمي 

قد  كوفيد19-  اإللكرتوين، خالل جائحة  التعليم  ملهارات  الثانوية  للمرحلة  الرياضيات، 

جاءت بدرجة متوسطة، وأشارت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري 

النوع االجتامعي، املؤهل العلمي، الخربة التدريسية. 

ودراسة صباح )Sabbah, 2020( التي هدفت لتقييم التعليم اإللكرتوين وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف التعليم االبتدايئ والثانوي يف فلسطني، يف ضوء املبادرات التي 

تنتهجها املدارس يف مناهج التعليم اإللكرتوين، واتبع الباحث املنهج النوعي، وتكونت 

املدارس واملعلمني والطلبة وارسهم يف 353 مدرسة و283  الدراسة من: مديري  عينة 

التعلم  أن  إىل  النتائج  وأشارت  للدراسة،  كأداة  املقابلة  الباحث  واستخدم  مبادرة، 

اإللكرتوين والتكنولوجيا، شكلتا تحوالً يف سلوكيات املعلمني والطلبة، وإن اسرتاتيجيات 

التعلم النشط بواسطتها جعلت التعليم أكرث فاعلية ومتعة، وأشار املعلمون إىل أنهم ما 

زالوا بحاجة إىل مزيد من التدريب عىل مهارات القرن الحادي والعرشين، وأشارت كذلك 

املدرسية،  املناهج والثقافة  للمدرسة، وكثافة  التحتية  بالبنية  تتعلق  إىل وجود عقبات 

وإلحداث التغيري يتوجب إرشاك الجميع يف الجهود املبذولة؛ لتعزيز املهارات املطلوبة 

وإعادة تصميم املناهج الدراسية، مع مراعاة املعرفة وطرق التعليم والتقييم.

لتقص  التي هدفت   )Mnyanyi & Mbwette, 2015(منيانيي ومبويتي ودراسة 

واقع التعليم املفتوح والتعليم عن بُعد يف الدول النامية، وقد استخدم الباحثان املنهج 

النوعي، وتكونت عينة الدراسة من )31( طالباً و)9( من أعضاء هيئة التدريس، يف قطاع 
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باستخدام  البيانات  تنزانيا، وقد جمعت  النامية ممثلة بدولة  الدول  العايل يف  التعليم 

النتائج إىل أن  املقابالت، وأشارت  استبانة ذات أسئلة مفتوحة اإلجابات، باإلضافة إىل 

هنالك إجامع عىل إسهام التعليم املفتوح والتعليم عن بُعد، يف ترسيع عملية التعليم 

بشكل عام، إىل أن غياب البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يكون 

عامالً معوقاً يف مواصلة تقديم التعليم عن بُعد.

ودراسة ذويب )2019( التي هدفت للتعرف عىل دور التعليم االلكرتوين، يف تطوير 

أداء املعلم وتحسني مخرجات تعليم الرياضيات يف السعودية، وتكونت عينة الدراسة 

للدراسة،  كأدايت  واالختبار  االستبانة  استخدام  وتّم  )200( معلمة، و)178( طالبة،  من 

وأشارت النتائج إىل التعليم اإللكرتوين لديه دور بارز يف تطوير املعلامت ومتكينهن من 

تطوير  نحو  الطلبة  لدى  إيجابية  اتجاهات  والعرشين، ووجود  الحادي  القرن  مهارات 

تطبيق التعليم اإللكرتوين يف تعليم الرياضيات. 

وتأسيساً عىل ما سبق، نستنتج رضورة إجراء مراجعة شاملة الستخدام التطبيقات 

الرقمية املتزامنة خالل فرتة الجائحة، للوقوف عىل مواطن الضعف، وتصحيح األخطاء، 

عامة وشاملة  اسرتاتيجيات  بناء  إىل  باإلضافة  الحالية،  التجربة  اإليجابيات من  وتعزيز 

ومناسبة لكل مرحلة دراسية عىل حدة، حتى يكون العمل مشرتكاً، وحتى ال تنفرد كل 

مؤسسة تعليمية مببادرة خاصة بها، مام قد يضعف من النتائج املرجوة من استخدام 

التطبيقات الرقمية املتزامنة، يف معالجة أزمتنا الحالية؛ لضامن استمرار التعليم مبا يحقق 

جميع املخرجات املأمولة.

م�سكلة الدرا�سةم�سكلة الدرا�سة
نبعت مشكلة الدراسة من واقع االستجابة التي قامت بها وزارة الرتبية والتعليم 

الفلسطينية، لتقليل التأثري السلبي الذي أحدثته جائحة كوفيد19- يف املسرية التعليمية، 

من  حالة  إحداث  يف  أسهم  مام  مدارسهم،  عن  واملعلمني  الطلبة  ابتعاد  يف:  ويتمثل 

االنقطاع يف املؤسسات التعليمية يف فلسطني،عىل اختالف مستوياتها، وإىل حدوث فاقد 
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تعليمي مستمر بالنسبة للطلبة خالل فرتة التوقف، مام استدعى رسم سياسات تربوية 

جديدة قامئة عىل التوجه نحو التعليم عن بُعد، من خالل توظيف التطبيقات الرقمية 

املتزامنة، وبالتحديد تطبيق التيمز )Teams( يف التعليم.

هذه  أن  إال  الواقع،  أرض  عىل  الجديدة  السياسات  هذه  تطبيق  من  الرغم  وعىل 

التجربة الجديدة قد واجهتها الكثري من التحديات والصعوبات، التي أضعفت من جدوى 

 )Sabbah, 2020( وصباح ،)التوجه الطارئ، حيث أشارت دراستي: زيادة )2020 هذا 

إىل مشكلة ضعف اإلمكانيات التكنولوجية يف فلسطني، وإىل الحاجة لتوفري الكثري من 

 Affouneh, املتطلبات؛ لتطبيق التعليم عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، وأشارت دراسة

النامية، ومن  الدول  تواجهها  التي  الصعوبات  إىل عدد من   ))Salha &Khlaif, 2020

بينها فلسطني خالل جائحة كوفيد19-، منها: مشكلة عدم املساواة يف التعليم، وصعوبة 

الدول  من  العديد  ومعاناة  الطلبة،  مشاركة  وضعف  التعليمية،  املصادر  إىل  الوصول 

بُعد  التعليم عن  تطبيق  النامية خاصة فلسطني وسوريا وأفغانستان، من مشكالت يف 

خالل الظروف الطارئة، وذلك ناتج عن عوامل الرصاع والعنف، وإىل ضعف التخطيط 

املسبق؛ ملواجهة التحول املفاجئ من التعليم التقليدي )املبارش( إىل التعليم عن بُعد.

تتوافق  بصورة  لها  الطلبة  تعلم  استمرار  وضامن  الرياضيات  تعليم  وألهمية 

تعليم  رضورة  إىل  السابقة،  الدراسات  من  عدد  أشارت  واحتياجاتها،  خصوصيتها  مع 

يستلزمها  التي  املتطلبات  جميع  توفري  وبرضورة  الرقمية،  التطبيقات  عرب  الرياضيات 

هذا التوجه، منها: دراسة أبو سارة وكفايف وصالحة )2019 أ(، ودراسة أبو سارة وكفايف 

 ،))Abu Sarah, 2021 وصالحة )2019 ب(، ودراسة ذويب )2019(، ودراسة أبو سارة

.)Salha & Abu Sara, 2019( ودراسة صالحة وأبو سارة

وتأسيساً عىل ما سبق، تتحدد املشكلة يف الحاجة لتقويم تجربة تعليم الرياضيات 

عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، خالل جائحة كوفيد19- يف فلسطني، بهدف الوقوف 

عىل أبرز ايجابياتها، وتحديد التحديات التي واجهتها، وصوالً لتقديم مقرتحات قد تسهم 

يف تطوير هذه التجربة؛ لتحقيق األهداف املرجوة منها. 
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اأ�سئلة الدرا�سةاأ�سئلة الدرا�سة
تتحدد أسئلة هذه الدراسة فيام يأيت: 

املتزامنة، خالل  	 الرقمية  التطبيقات  بُعد عرب  الرياضيات عن  إيجابيات تعليم  ما 

جائحة كوفيد19- يف فلسطني؟

ما التحديات )الصعوبات( التي تواجه املعلمني، أثناء تعليم الرياضيات عن بُعد،  	

عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة خالل جائحة كوفيد19- يف فلسطني؟

ما املقرتحات لتحسني )تطوير( تجربة تعليم الرياضيات عن بُعد، عرب التطبيقات  	

الرقمية املتزامنة يف فلسطني؟

اأهداف الدرا�سةاأهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدراسة إىل ما يأيت:

التعرف عىل إيجابيات تعليم الرياضيات عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، خالل  	

جائحة كوفيد19- يف فلسطني.

التطبيقات  	 عرب  الرياضيات،  تعليم  أثناء  املعلمني  تواجه  التي  التحديات  تحديد 

الرقمية املتزامنة، خالل جائحة كوفيد19- يف فلسطني.

تقديم مجموعة من املقرتحات؛ لتحسني )تطوير( تجربة تعليم الرياضيات، عرب  	

التطبيقات الرقمية املتزامنة يف فلسطني.

اأهمية الدرا�سةاأهمية الدرا�سة
تأيت أهمية هذه الدراسة من حداثتها ومواكبتها للتوجه الجديد لدى وزارة الرتبية 

والتعليم الفلسطينية، نحو تفعيل التعليم عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، خالل فرتة 

لدى مخططي  ومهمة  معلومات رضورية  توفري  يف  يسهم  قد  مام  كوفيد19-،  جائحة 

الجديد، من خالل: تعزيز  التوجه  تتمثل يف تقويم هذا  املناهج واملرشفني واملديرين، 

اإليجابيات وتجنب املعيقات والعمل عىل تحسني هذه التجربة، وعالوة عىل ذلك، قد 
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تسهم نتائج الدراسة يف لفت نظر املعلمني والباحثني املختصني يف تعليم الرياضيات، إىل 

رضورة توظيف التطبيقات الرقمية املتزامنة يف التعليم، مام يسهم يف تحقيق مخرجات 

الرياضيات املأمولة خالل فرتة الجائحة. 

حدود الدرا�سةحدود الدرا�سة
تدريسها،  وأساليب  الرياضيات  العينة من معلمي  اختريت  املكانية:  الحدود  أوالً: 

العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية. 

العام  من  الثاين  الدرايس  الفصل  خالل  الدراسة  طبقت  الزمانية:  الحدود  ثانياً: 

.)2021/2020(

م�سطلحات الدرا�سةم�سطلحات الدرا�سة
املتزامنة: منظومة قامئة عىل الحاسوب، تهدف إىل دعم  الرقمية  التطبيقات  أوالً: 

املتعلم  بني  املنظومة  تلك  التفاعل ضمن  ويكون  الرتبوي،  املجال  يف  والتعلم  التعليم 

املعلمني واملتعلمني  أو بني  الحاسوب،  املعلم وتطبيقات  أو بني  الحاسوب،  وتطبيقات 

 Abu Sarah &( ويعرف أبو سارة وياسني .)باستخدام أدواتها وعنارصها )عزمي، 2015

Yaseen, 2018( مفهوم تطبيقات الرقمية املتزامنة بأنها: تقنيات حاسوبية تّم تطويرها 

بإحدى لغات الربمجة، تحتوي عىل مجموعة من األدوات واإلمكانيات والخيارات، التي 

مختلفة  بأساليب  ومعالجتها  البيانات  إدخال  من  )املعلم/التلميذ(  للمستخدم  تتيح 

وتخزينها واسرتجاعها بطرق متعددة.

بيئات  بأنها:  إجرائياً،  املتزامنة  الرقمية  تطبيقات  تُعرف  سبق،  ما  عىل  واستناداً 

تتيح  التي  والخيارات،  واإلمكانيات  األدوات  من  مجموعة  تحوي  افرتاضية،  حاسوبية 

التواصل ما بني املعلمني والطلبة عن بُعد خالل جائحة كوفيد19-. 

ثانياً: جائحة كوفيد19-: أزمة عاملية سببها فايروس كورونا )كوفيد19-( الذي ينتمي 

أشهرها  ومن  لإلنسان،  متنوعة  أمراض  تسبب  التي  الفريوسات  من  كبرية  فصيلة  إىل 
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متالزمة الرشق األوسط التنفيس، ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم، وينترش املرض 

منظمة  وتويص  الصغري،  الرذاذ  طريق  عن  آخر  إىل  مصاب  من شخص  أسايس  بشكل 

اآلخرين.  إىل  املرض  انتقال  للوقاية من  األشخاص  بني  التباعد  العاملية برضورة  الصحة 

عدوى  يحدث  فايروس  سببها  عاملية  أزمة  بأنها:  إجرائياً،  كوفيد19-  جائحة  وتُعرف 

شديدة بالجهاز التنفيس، مام أدى إىل حدوث اضطراب غري مسبوق يف التعليم العام يف 

فلسطني، واستدعى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات، منها: اغالق املؤسسات التعليمية، 

والتوصية بالتباعد االجتامعي، واالنتقال من التعليم بصورته الوجاهية إىل التعليم عن 

بُعد عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة. 

الطريقة والإجراءاتالطريقة والإجراءات

منهج الدراسة:. 	

التطبيقات  الرياضيات عرب  لتقويم تجربة تعليم  النوعي؛  املنهج  الباحث  استخدم 

الرقمية املتزامنة يف فلسطني، من خالل الوقوف عىل أبرز إيجابياتها، وتحديد التحديات 

لتحقيق  التجربة  هذه  تطوير  يف  تسهم  قد  مقرتحات  لتقديم  وصوالً  واجهتها،  التي 

األهداف املرجوة منها.

مجتمع الدراسة: . 2

الرتبية  وزارة  يف  العاملني  الرياضيات  معلمي  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكّون 

والتعليم يف فلسطني، خالل العام الدرايس 2020-2021م.

املشرتكون يف الدراسة:. 3

شارك يف هذه الدراسة )12( معلامً ومعلمة، ملادة الرياضيات وأساليب تدريسها، 

وقد توزع املشاركون يف الدراسة حسب متغري النوع االجتامعي إىل )8( معلمني، و)4( 

معلامت، من أصحاب الخربة يف تعليم الرياضيات. 



المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات82

أداة جمع البيانات )املقابلة(: . 4

أسئلة؛  ثالثة  تضمنت  حيث  باملقابلة،  املتمثلة  الدراسة  أداة  بإعداد  الباحث  قام 

املتزامنة يف فلسطني،  الرقمية  التطبيقات  الرياضيات عرب  تعليم  لتقويم تجربة  تهدف 

وهذه األسئلة، هي:

الرقمية  	 التطبيقات  عرب  الرياضيات  تعليم  إيجابيات  ما  ونصه:  األول،  السؤال 

املتزامنة خالل جائحة كوفيد19- يف فلسطني؟ ويهدف هذا السؤال إىل تحديد أبرز 

اإليجابيات أو اإلضافات التي أسهمت يف تجربة تعليم الرياضيات عرب التطبيقات 

الرقمية املتزامنة، يف إحداثها خالل جائحة كوفيد19-.

السؤال الثاين، ونصه: ما التحديات )الصعوبات( التي تواجه املعلمني، أثناء تعليم  	

الرياضيات، عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، خالل جائحة كوفيد19- يف فلسطني؟ 

ويهدف هذا السؤال إىل تحديد املعيقات أو التحديات التي واجهت املعلمني أو ما 

زالت تواجههم خالل تعليم الرياضيات، عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة.

السؤال الثالث، ونصه: ما املقرتحات لتحسني )تطوير( تجربة تعليم الرياضيات،  	

تقديم  إىل  السؤال  هذا  ويهدف  فلسطني؟  يف  املتزامنة،  الرقمية  التطبيقات  عرب 

مجموعة من املقرتحات من واقع خربة املعلمني؛ لتحسني تجربة تعليم الرياضيات 

عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة.

وتّم  ومعلمة،  معلامً   )12( املكونة من  الدراسة  عينة  إىل  الثالثة،  األسئلة  توجيه  وتّم 

تخزين املقابلة إلكرتونياً، وتفريغها، وتحليل االستجابات؛ من أجل الوصول إىل نتائج الدراسة. 

نتائج الدرا�سة وتف�سيهانتائج الدرا�سة وتف�سيها
النتائج املتعلقة بالسؤال األول، والذي ينص عىل: ”ما إيجابيات تعليم الرياضيات . 	

عن بُعد، عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، خالل جائحة كوفيد9	- يف فلسطني؟”  

ويهدف هذا السؤال إىل تحديد الجوانب الجديدة، أو األبعاد التي أضافها تعليم 

الرياضيات عن بُعد، عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة خالل جائحة كوفيد19- يف فلسطني، 
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نتائج تحليل املقابالت، أن جميع املشاركني وعددهم )12( أي ما نسبته  وقد أشارت 

التطبيقات  عرب  بُعد،  عن  الرياضيات  لتعليم  اإليجايب  الدور  عىل  اتفقوا  قد   )100%(

الرقمية املتزامنة، وقد تباينت الجوانب التي تّم تحليلها من استجابات املعلمني، وذلك 

لألسباب اآلتية: 

أوالً: إسهام التطبيقات الرقمية املتزامنة يف مواصلة التعليم عن بُعد، خالل جائحة  	

الرقمية  التطبيقات  أن  إىل  نسبته )83%(  ما  أي  )10( معلمني  أشار  كوفيد9	-: 

املتزامنة، قد أسهمت يف ضامن استمرار التعليم خالل فرتة جائحة كوفيد19-، من 

خالل توفريها أداوت وإمكانيات وخيارات، تتيح التقاء املعلمني بطلبتهم، بغض 

النظر عن أماكن تواجدهم أو حالة التباعد السائدة الناتجة عن إغالق املؤسسات 

التعليمية.

ثانياً: املحتوى التعليمي الجاذ	 واملشوق عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة: أشار  	

)4( معلمني أي ما نسبته )%33( إىل أن التطبيقات الرقمية املتزامنة، قد سهلت 

من  للطلبة،  وجاذبة  متنوعة  بطرق  وتقدميه  التعليمي،  املحتوى  عرض  أساليب 

خالل: توظيف الكثري من التطبيقات واألدوات الرقمية املساعدة، مثل: لوح الكتابة 

التفاعيل )Whiteboard( الذي يوفر مجموعة األدوات للكتابة والرسم والتلوين 

والتخطيط بشكل مبارش خالل اللقاءات املتزامنة، وتطبيق الرياضيات التفاعلية 

الريايض  املحتوى  ملعالجة  التفاعلية  األدوات  من  الكثري  يحوي  الذي  )جيوجربا( 

بصورة مشوقة، مثل: رسم االقرتانات وإجراء التحويالت الهندسية املختلفة، ورسم 

األشكال الرياضية: ثنائية األبعاد وثالثيتها، وتوفري تطبيق )الجيوجربا( لعدة بيئات 

عرض  لربنامج  باإلضافة  بيانية(،  إحصائية،  هندسية،  )جربية،  مختلفة  رياضية 

وعرضها  الرياضية  األفكار  تلخيص  من  املعلم  مُيّكن  الذي  )بوربوينت(  النصوص 

بصور مختلفة متضمناً الكثري من الوسائل املتعددة التي تخدم تعليم الرياضيات 

عن بُعد، مثل: )الصور، األشكال، الفيديو، األلوان، النصوص(، وغريها من الوسائط 

األخرى. 
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ثالثاً: مراعاة التطبيقات الرقمية املتزامنة للفروق الفردية بني الطلبة: أشار )3(  	

معلمني أي ما نسبته )%25( إىل أن التطبيقات الرقمية املتزامنة، قد راعت الفروق 

الفردية بني الطلبة، من خالل: إمكانية تسجيل الحصص واللقاءات املتزامنة، ليعود 

إليها الطلبة يف الوقت املناسب لهم، باإلضافة إىل القدرة عىل إيصال املعلومات 

لجميع الطلبة بنفس الوقت، وافساح املجال أمام املعلمني؛ ملتابعة أعامل الطلبة 

وتوجيههم خالل اللقاءات املتزامنة وبعدها.

ووفقاً للنتائج الواردة يف السؤال األول، مُيكن القول: بأن تجربة تعليم الرياضيات 

عن بُعد عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، قد أسهمت يف تقليل األثر السلبي لجائحة 

املعلمني  وابتعاد  التوقف  فرتة  التعليم خالل  استمرار  أبرزها: ضامن  ومن  كوفيد19-، 

والطلبة عن املدارس، فقد وفرت التطبيقات الرقمية املتزامنة أدوات وخصائص، مكنت 

يتواجدون  الذي  املكان  عن  النظر  بغض  الطلبة،  مع  واالتصال  التواصل  من  املعلمني 

فيه، مام أسهم بالتايل يف عدم انقطاع الطلبة بصورة كاملة عن سري العملية التعليمية 

خالل فرتة الجائحة، وعالوة عىل ذلك، أضافت التطبيقات الرقمية املتزامنة، الكثري من 

املزايا واإليجابيات لعملية التعليم والتعلم، مثل: قدرتها عىل تسجيل الحصص التعليمية 

للمعلمني  يتيح  مام  يريدون،  وقت  أي  يف  الطلبة  ليشاهدها  املتزامنة؛  واللقاءات 

توظيف الكثري من االسرتاتيجيات التدريسية خالل التعليم عن بُعد، مثل: اسرتاتيجية 

التعليم املصغر، والتعلم املعكوس، والتعلم التعاوين، وغريها من االسرتاتيجيات األخرى، 

ويتفق هذا التفسري مع ما أشار إليه صباح )Sabbah, 2020( إىل أن التعلم اإللكرتوين 

والطلبة، وإن  املعلمني  الرقمية بشكل عام قد شكل تحوالً يف سلوكيات  والتكنولوجيا 

اسرتاتيجيات التعلم بواسطتها قد جعلت التعليم أكرث فاعلية ومتعة، ويتفق أيضاً، مع ما 

أشار إليه أبو سارة وياسني )Abu Sarah & Yaseen, 2018(، إىل أن التطبيقات الرقمية 

داخل  موجود  هو  ما  كبرية  درجة  إىل  تحايك  افرتاضية  تعليمية  بيئات  بناء  استطاعت 

الفصول الدراسية االعتيادية، حيث تجمع تلك البيئات كالًّ من: املعلم والطالب واملنهاج، 

وتوفر مجموعة متنوعة من الوسائل لالتصال والتواصل بني عنارص العملية التعليمية، 
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مام يسهم يف جعل نقل الخربات واملعلومات بني األفراد بصورة سهلة ورسيعة ويف أي 

مكان وزمان، وألغت كذلك رشط االجتامع الزماين واملكاين داخل الفصول الدراسية.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين، والذي ينص عىل: ”ما التحديات )الصعوبات( التي . 2

تواجه املعلمني، أثناء تعليم الرياضيات عن بُعد، عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، 

خالل جائحة كوفيد9	- يف فلسطني؟” 

ويهدف هذا السؤال إىل تحديد أهم العقبات )الصعوبات( التي تواجه املعلمني أثناء 

تعليم الرياضيات عن بُعد، عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة خالل جائحة كوفيد19- يف 

فلسطني، وقد أشارت نتائج تحليل إجابات املعلمني بصورة عامة، إىل عدد من الصعوبات 

والتحديات، التي تواجه املعلمني خالل تعليم الرياضيات عن بُعد، وفيام يأيت تفصيل 

لتلك الصعوبات: 

أشار )8( معلمني أي ما نسبته )%66( إىل مشكلة عدم مالءمة رسعة اإلنرتنت يف  	

كثري من األحيان ملتطلبات التعليم عن بُعد، وخاصة تعليم الرياضيات، حيث تحتاج 

إىل الكثري من التطبيقات املختصة يف تعليم الرياضيات عن بُعد، إىل رسعات مالمئة 

واملعلمني،  الطلبة  من  لدى عدد  متحقق  املتطلب غري  التفاعلية، وهذا  ألدواتها 

فقد أشار املعلمون إىل معاناتهم من التقطع املستمر يف الخدمة، وإىل عدم تزامن 

وصول الصوت مع الصور أو األشكال الرياضية التي يشاهدها الطلبة، مام يتسبب 

يف مشكلة إدراكهم للمعاين واملواقف الرياضية التي يقوم املعلم برشحها.

املادية  	 املتطلبات  توفر  إىل مشكلة عدم  نسبته )58%(  ما  أي  )7( معلمني  أشار 

الطلبة، مام أسهم يف  املتوفرة  الحاسوب  بُعد، مثل: قلة عدد أجهزة  للتعليم عن 

تقليل عدد الطلبة امللتزمني بحضور اللقاءات عن بُعد، ومشكلة عدم توفري اللوح 

التفاعيل الريايض لدى الكثري من معلمي الرياضيات، مام أسهم يف إحداث فجوة ما 

بني معلم وآخر، حيث بادر بعض املعلمني إىل رشاء اللوح التفاعيل من ميزانيتهم 

الخاصة، بينام اكتفى بعض املعلمني اآلخرين، إىل استخدام بعض الوسائط املتعددة 

أو العروض التقدميية بواسطة البوربوينت لرشح الحصص عن بُعد.
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الطلبة  	 التزام  نسبة  مشكلة ضعف  إىل   )58%( نسبته  ما  أي  معلمني   )7( أشار 

بحضور اللقاءات املتزامنة، وذلك ناتج عن عدم قناعة الطلبة بااللتزام بالتعليم 

عن بُعد، أو بسبب مشكلة عدم توفر املتطلبات املادية أو عدم امتالكهم للمهارات 

األساسية الستخدام التطبيقات الرقمية املتزامنة يف التعليم عن بُعد. 

الدروس  	 إىل مشكلة عدم مالءمة بعض  نسبته )50%(  ما  أي  )6( معلمني  أشار 

التي تتطلب  الرياضية،  املعادالت  بُعد، ويعود ذلك لكرثة  للتعليم عن  الرياضية 

إجراءات ورشوحات كثرية، والذي يقابلها ضيق وقت اللقاءات املتزامنة، أو عدم 

توفر برامج ميكنها من معالجة هذا املحتوى، أو صعوبة متابعة التغذية الراجعة 

لدى جميع الطلبة، باإلضافة إىل أن كثرياً من التطبيقات الرقمية الرياضية، قد تّم 

تصميمها عىل هيئة قوالب تعليمية عامة، ال تختص مبرحلة دراسية معينة أو درس 

معني، مام يستلزم تدريب الطلبة عىل كثري من املهارات التي تكون خارج املحتوى 

الدرايس املطلوب من الطلبة إتقانه.

أشار )3( معلمني أي ما نسبته )%25( إىل مشكلة الفوىض التي يحدثها الطلبة  	

أثناء سري تعلمهم، وعدم انضباطهم أثناء اللقاءات املتزامنة. 

أشار معلامن أي ما نسبته )%16( إىل مشكلة ضعف مهارات استخدام التطبيقات  	

التعلم عن بُعد لدى الطلبة، والذي يعود إىل عدم  الرقمية املتزامنة أو مهارات 

توفر خربة سابقة لدى الطلبة نحو استخدام التطبيقات الرقمية يف التعليم بشكل 

املرحلة  طلبة  من  كثرياً  أن  إىل  باإلضافة  خاص،  بشكل  الرياضيات  وتعليم  عام، 

األساسية األوىل، غري مهيئني الستخدام التطبيقات الرقمية بسبب حداثة أعامرهم، 

الرقمية  التطبيقات  تلك  استخدام  يستطيعوا  بأهلهم يك  استعانتهم  يستلزم  مام 

بالصورة املناسبة. 

ويفرس الباحث وجود عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه املعلمني أثناء 

التطبيقات الرقمية املتزامنة، خالل جائحة كوفيد19-  الرياضيات عن بُعد، عرب  تعليم 

فلسطني  يف  والقدرات  اإلمكانيات  ضعف  منها:  األسباب،  من  الكثري  إىل  فلسطني،  يف 
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والنزاع  االحتالل  أثار  تعاين  التي  النامية،  الدول  من  تُعّد  فلسطني  فدولة  عام،  بشكل 

التكنولوجية بشكل عام،  التحتية  البنية  املزمن منذ فرتة طويلة، مام أسهم يف ضعف 

فرسعة اإلنرتنت منخفضة مقارنة مع ما يتطلبه التعليم عن بُعد، باإلضافة إىل قلة أجهزة 

الحاسوب أو األجهزة الذكية يف املدارس أو املنازل، وضعف املوازنة املخصصة للمدارس، 

مام يحّد من قدرتها عىل توزيع األجهزة املساندة للتعليم عن بُعد للمعلمني بشكل عام، 

ومعلمي الرياضيات عىل وجه الخصوص، هذا من جانب، ومن جانب آخر، تُعّد تجربة 

التعليم عن بُعد، عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة حديثة العهد، وقد أتت عىل عجل 

نتيجة للتحول املفاجئ أو الطارئ الحاصل عىل التعليم يف فلسطني، فمعظم املعلمني مل 

يستخدموا التطبيقات املتزامنة من قبل يف العملية التعليمية، باإلضافة إىل أن الطلبة قد 

اعتادوا عىل التعليم بصورته الوجاهية )االعتيادية(؛ مام يؤدي إىل ضعف مهاراتهم يف 

استخدام التطبيقات املتزامنة للتعلم والتعليم عن بُعد، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

دراسة أبو سارة )2021Abu Sarah, ( التي أشارت إىل عدد من التحديات التي تواجه 

توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية يف فلسطني، منها: ضعف رسعة اإلنرتنت، وقلة 

توفر أجهزة الحاسوب واألجهزة الذكية بشكل عام لدى املعلمني والطلبة، وتتفق أيضاً 

من  الكثري  إىل  أشارت  التي   ))Affouneh, Salha &Khlaif, 2020 دراسة  نتائج  مع 

بينها فلسطني،  النامية ومن  الدول  بُعد، يف  التعليم عن  تواجه تجربة  التي  املشكالت 

الرقمية، ومشكلة عدم  املعلومات  الوصول إىل مصادر  الطلبة عىل  مثل: ضعف قدرة 

توفر اإلمكانيات، وضعف مشاركة الطلبة. 

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث، والذي ينص عىل: ”ما املقرتحات لتحسني )تطوير( . 3

تجربة تعليم الرياضيات عن بُعد، عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة يف فلسطني؟”

لتحسني  والتوصيات،  املقرتحات  من  مجموعة  تقديم  إىل  السؤال،  هذا  ويهدف   

جائحة  خالل  املتزامنة،  الرقمية  التطبيقات  عرب  بُعد،  عن  الرياضيات  تعليم  تجربة 

كوفيد19- يف فلسطني، وقد أشارت نتائج تحليل إجابات املعلمني بصورة عامة إىل الكثري 

من التوصيات واملقرتحات، وفيام يأيت توضيح لذلك: 
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أشار )7( معلمني أي ما نسبته )%58( إىل رضورة اتخاذ إجراءات إدارية، تسهم يف  	

زيادة نسبة التزام الطلبة بحضور اللقاءات املتزامنة، من بينها: احتساب املحتوى 

التعليمي الذي يتّم إنجازه خالل اللقاءات املتزامنة، ضمن املحتوى الدرايس املعتمد 

يف االمتحانات املقررة )عدم الطلب من املعلمني إعادته مرة أخرى(، باإلضافة إىل 

احتساب حضور الطلبة وغيابهم عن اللقاءات املتزامنة من أيام الدوام الرسمي 

)إلزامية الحضور(، وتسجيل أوقات انضامم الطلبة إىل اللقاءات ومغادرتهم، وذلك 

لضبط حضورهم خالل اللقاء الواحد، وإجراء تقييم دوري ملا تّم إنجازه خالل فرتة 

التعليم عن بُعد. 

أشار )8( معلمني أي ما نسبته )%66( إىل رضورة توفري املتطلبات املادية، بصورة  	

اللوحية  واألجهزة  الحاسوب،  أجهزة  مثل:  بُعد،  عن  التعليم  متطلبات  تالئم 

وبالتحديد )اللوح التفاعيل للمعلمني(، ورفع رسعة اإلنرتنت للمعلمني والطلبة. 

أشار )3( معلمني أي ما نسبته )%25( إىل رضورة تدريب املعلمني والطلبة، عىل  	

الرقمية  األدوات  توظيف  املتزامنة، وطرق  الرقمية  التطبيقات  استخدام  مهارات 

املساعدة خالل مرحلة التعليم عن بُعد.

أشار )3( معلمني أي ما نسبته )%25( إىل رضورة إعادة صياغة املحتوى العلمي،  	

بصورة تتالءم مع التعليم عن بُعد، من خالل تصميم أنشطة تعليمية وتدريبات، 

تسمح للطلبة التفاعل معها خالل اللقاءات املتزامنة وبعدها.

أشار معلامن أي ما نسبته )%16( لرضورة االستمرار بتوظيف التطبيقات الرقمية  	

وعدم  بُعد،  عن  التعليم  تجربة  لرتسيخ  كوفيد19-،  جائحة  زوال  بعد  املتزامنة، 

خسارة املكتسبات التي تّم إنجازها.

ومُيكن القول: بأن املقرتحات السابقة، قد تضمنت عدداً من الجوانب األساسية، التي 

يتوجب عىل وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية الرتكيز عليها، والعمل يف ضوئها؛ لتحسني 

تجربة تعليم الرياضيات عن بُعد، عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، والتي مُيكن تصنيفها 

إىل عدة مجاالت أساسية، هي: توفري متطلبات التعليم عن بُعد، وما تتضمنه من: أجهزة 
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ومعدات وتقنيات وإنرتنت، وتدريب املعلمني والطلبة عىل مهارات استخدام التطبيقات 

الرقمية املتزامنة، والرتكيز عىل املحتوى التعليمي، بصورة تتناسب مع التعليم عن بُعد، 

وإصدار قرارات تربوية تدعم التوجه نجو التعليم عن بُعد، وتحفز الطلبة عىل املشاركة 

الدراسات  من  عدد  مع  التوصيات  هذه  وتتفق  املتزامنة،  اللقاءات  خالل  والتفاعل 

السابقة، منها: دراستي: أبو سارة وياسني )Abu Sarah & Yaseen, 2018(، وأبو سارة 

اللتان أوصتا برضورة تدريب املعلمني والطلبة، عىل استخدام   ،) ,2021Abu Sarah(

التطبيقات الرقمية املتزامنة، ودراسة أبو سارة ) A2020Abu Sarah, ( التي أشارت إىل 

رضورة توفري متطلبات التعليم عرب التطبيقات الرقمية املتزامنة، مثل: أجهزة الحاسوب 

واألجهزة الذكية ورفع رسعة اإلنرتنت لتتالءم مع احتياجات التعليم عن بُعد.  

التو�سياتالتو�سيات
عىل ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يويص الباحث مبا يأيت: 

عرب  	 بُعد،  عن  الرياضيات  تعليم  لتجربة  شاملة  مراجعة  إجراء  رضورة  أوالً: 

وتحديد  لتعزيزها،  اإليجابيات  أبرز  عىل  للوقوف  املتزامنة؛  الرقمية  التطبيقات 

الصعوبات والتحديات؛ لتجاوزها بالصورة التي تحقق األهداف من التعليم عن 

بُعد. 

ثانياً: رضورة مراجعة جميع القرارات اإلدارية واإلجراءات التي تّم اتخاذها خالل  	

فرتة جائحة كوفيد19-، لضامن حضور جميع الطلبة للقاءات املتزامنة عن بُعد، 

وإليجاد الحلول للمشكالت التي يعاين منها املعلمون، مثل: مشكلة ضعف نسبة 

حضور الطلبة، والفوىض التي يحدثها الطلبة خالل اللقاءات املتزامنة. 

ثالثاً: رضورة تدريب املعلمني والطلبة عىل مهارات التعليم عن بُعد، وآلية توظيف  	

التطبيقات الرقمية املتزامنة يف التعليم عن بُعد، من خالل: عقد ورشات تدريبية، 

ودروس تعليمية مرئية، وتضمني املناهج الدراسية رشوحات، لنقل جميع الخربات 

الالزمة إىل الطلبة. 
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من  	 األخرى،  املواد  باقي  عن  الرياضيات  تعليم  مراعاة خصوصية  رابعاً: رضورة 

املعلمني  تساعد  رقمية  أدوات  وتطوير  املتزامنة،  اللقاءات  أوقات  زيادة  خالل: 

عىل رشح الرموز واملعادالت الرياضية، وتوفري اللوح التفاعيل للرشح ملعلمي مادة 

الرياضيات.

مثل:  	 بُعد،  عن  للتعليم  الالزمة  املادية  املتطلبات  جميع  توفري  رضورة  خامساً: 

أجهزة الحاسوب وشبكاتها، ورفع رسعة اإلنرتنت املزودة ملنازل املعلمني والطلبة، 

وغريها من املتطلبات الرضورية. 

تقدميه  	 سيتم  الذي  الريايض،  التعليمي  املحتوى  عىل  الرتكيز  رضورة  سادساً: 

خالل فرتة التعليم عن بُعد، من خالل: إعادة صياغة املحتوى عىل صورة أنشطة 

وتدريبات متكن الطلبة من التفاعل معها خالل اللقاءات املتزامنة وبعدها، وتسهل 

آلية قياس أداء الطلبة عن بُعد. 

سابعاً: رضورة التنسيق ما بني الخرباء واملطورين يف مجايل: الرياضيات والحاسوب؛  	

لتصميم تطبيقات رقمية رياضية تفاعلية، تكون مالمئة لكل مرحلة دراسية عىل 

حدة، وتتوافق مع مضمون املناهج التعليمية الرياضية يف فلسطني، وتكون قابلة 

لالستخدام من قبل املعلمني والطلبة عرب البيئات الرقمية عن بُعد. 
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اآليات تطوير التعليم الثانوي الفني يف �صوء جتربة 
مدار�س التكنولوجيا التطبيقية امل�رصية

د. حمدي اأحمد �سديق ر�سوان املراغي
باحث )مدر�س( املناهج وطرق التدري�س 

باملركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية بالقاهرة

م�ستخل�ص الدرا�سةم�ستخل�ص الدرا�سة
هدفت الدراسة الحالية إىل التعرف عىل واقع مدارس التكنولوجيا التطبيقية املرصية 

الدراسة  واعتمدت  ضوئها،  يف  الفني  الثانوي  التعليم  لتطوير  الالزمة  اآلليات  لتقديم 

عىل املنهج الوصفي التحلييل، الذي يقوم بالتعرف عىل واقع وأهداف ومزايا واملناهج 

املرصية،  التطبيقية  التكنولوجيا  مبدارس  القبول  ورشوط  التدريب  وبرامج  الدراسية 

واقترصت حدود الدراسة عىل مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي بتخصصاتها الفنية 

بالتعليم  التطبيقية  التكنولوجيا  مدارس  أهمية  إىل  الدراسة  نتائج  وتوصلت  املختلفة، 

الثانوي الفني، ثم قدمت الدراسة مجموعة من اآلليات الالزمة لتطوير التعليم الثانوي 

الفني يف ضوء تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية املرصية من أهمها آليات مرتبطة 

بـ )الترشيعات والقوانني - السياسة التعليمية - املقررات الدراسية 	 برامج التدريس 

والتدريب - املعلمني - الطالب - اإلدارة املدرسية - رشاكة املؤسسات التعليمية للتعليم 

الثانوي الفني مبؤسسات املجتمع(.

ويف ضوء ما تم التوصل إليه توىص الدراسة باآليت:

إدخال أحدث النظم التكنولوجية بالتعليم الثانوي الفني لتحقيق التنمية باملجتمع. 	

تعميم تجربة نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية القامئة عىل الرشكة مع رشكات  	

ومصانع القطاع الخاص والعام وفًقا ألحدث النظم العاملية.
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مع  	 تتواكب  الفني  الثانوي  التعليم  مبدارس  حديثة  تخصصات  إنشاء  يف  التوسع 

متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات سوق العمل.

االقتصادية  	 والرشكات  املؤسسات  عىل  يعتمد  فني  ثانوي  تعليمي  نظام  بناء 

)الزراعية، الصناعية، التجارية، ... وغريها( لتحقيق التنمية باملجتمع.

االستفادة من الخربات الفنية لدى املؤسسات واملصانع والرشكات يف تعزيز عملية  	

التدريس والتدريب لطالب مدارس التعليم الثانوي الفني.

التكنولوجيا  مدارس   	 الفني  الثانوي  التعليم   - تطوير   - آليات  املفتاحية:  الكلامت 

التطبيقية.
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Mechanisms For Developing Technical 
Secondary Education In Light Of The 
Experience Of Egyptian Applied Technology 
Schools

Dr. Hamdy Ahmed Sedeek Rashwan Elmaraghy
Researcher (Teacher) - Curricula and Teaching Methods
- National Center for Educational Research and Development 
- Arab Republic of Egypt

Study abstract:

The current study aimed to identify the reality of Egyptian applied 

technology schools to provide the necessary mechanisms for developing 

technical secondary education in their light. The study relied on the 

descriptive analytical approach, which is based on identifying the real-

ity, objectives, advantages, curricula, training programs and admission 

requirements for Egyptian applied technology schools, and the limits 

of the study were limited to Industrial technical secondary education 

schools with their various technical specializations, and The results of 

the study reached the importance of applied technology schools in tech-

nical secondary education, then the study presented a set of mechanisms 

necessary to develop technical secondary education in light of the ex-

perience of Egyptian applied technology schools, the most important 

of which are mechanisms related to )legislation and laws - educational 

policy - curricula - teaching and training programs - teachers Students - 

school administration - partnership of educational institutions for tech-

nical secondary education with community institutions(.
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In light of the findings, the study recommends the following:

	 Introducing the latest technological systems in technical secondary 

education to achieve development in society.

	 Disseminate the experience of the company-based applied technology 

schools system with private and public sector companies and factories 

in accordance with the latest international systems.

	 Expanding the establishment of modern specializations in technical 

secondary schools in line with the requirements of the Fourth Indus-

trial Revolution and the needs of the labor market.

	 Building a secondary technical educational system that depends on 

economic institutions and companies )agricultural, industrial, com-

mercial, ... and others( to achieve development in society.

	 Benefiting from the technical expertise of institutions, factories and 

companies in enhancing the teaching and training process for stu-

dents of technical secondary schools.

key words: Mechanisms - Development - Technical Secondary Educa-

tion - Schools of Applied Technology.
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مقدمةمقدمة
يُعد التعليم الثانوي الفني من املصادر الرئيسة لتنمية املوارد البرشية ويجمع بني 

التي  املهارات  طالبه  إلكساب  الالزمة  التطبيقية  العملية  واملهارات  األكادميية  املعرفة 

تعد من األمور الحيوية إلعداد وتوفري القوى العاملة الفنية املؤهلة واملدربة التي تلبي 

االحتياجات املهنية لسوق العمل.

ويتضمن تطوير التعليم الثانوي الفني كافة جوانب العملية التعليمية، والتي من 

واملهارات  املعرفة  طالبه  إلكساب  بها؛  املرتبطة  والعلوم  التكنولوجيات  دراسة  أهمها 

 UNESCO,( العلمية والعملية املرتبطة باملهن الصناعية يف مختلف قطاعات االقتصادية

.*1 )2017

ولهذا أكد )الدسوقي، وآخرون،2009( عىل حتمية تطوير وتحديث التعليم الثانوي 

الفني ملالحقة التطورات وتحقيق التنمية الشاملة باملجتمع.

وأشارت العديد من الدراسات السابقة مثل )املراغي،2021 ؛ البيطار،2019 ؛ بني 

حامد، عبدالسالم، 2016 ؛ أبو سليم، 2013( إىل عدم مواكبة مناهج وبرامج التدريب 

العميل بالتعليم الثانوي الفني مبعظم تخصصاته للقدرات الذهنية والفكرية واألمناط 

أسواق  ومتطلبات  احتياجات  تلبية  من  الطالب  متكن  التي  والسلوكية  املهنية  والقيم 

الجوانب  عىل  تركيزها  مع  باملجتمع،  التنمية  وتحقيق  املنافسة  عىل  للقدرة  العمل 

املعرفية النظرية دون الجوانب املهارية والوجدانية التي يحتاجها سوق العمل؛ ولهذا  

املعرفة  بني  التكامل  يحقق  وتدريبي  تعليمي  نظام  إىل  الفني  الثانوي  التعليم  يحتاج 

النظرية واملهارات التدريبية العلمية املرتبطة بسوق العمل.

واملتتبع لواقع إدارات املدارس الثانوية الفنية، يالحظ وجود قصوًرا كبريًا تعاىن منه 

تلك اإلدارات مع تركيزها عىل الجوانب التقليدية يف اإلدارة وعدم مسايرتها لألساليب 

 .)Magaji,2015( والتطورات التكنولوجية الحديثة

. )APA 6th ed(التوثيق وفًقا لدليل جمعية علم النفس األمريكية *  1
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املراغي،  ؛   2019 )البيطار،  مثل  السابقة  والدراسات  البحوث  من  العديد  وأكدت 

يف  قصور  وجود  عىل   )  NESCO,2017؛  Angerbauer, Christoph,2018 ؛   2019

مخرجات التعليم الثانوي الفني لتلبية احتياجات أسواق العمل؛ ولهذا وضعت الدولة 

يف  املستدامة  لتنمية  الفني  الثانوي  التعليم  مدارس  لتطوير  كبرية  اسرتاتيجية  أهمية 

املجاالت )التعليمية، الصناعية، الزراعية، التجارية، االقتصادية، االجتامعية، ...(، وقامت 

بافتتاح مجموعة من املدارس التي تعتمد عىل التعليم والتدريب املتخصص يف مجال 

التكنولوجيا التطبيقية بالرشاكة مع بعض رشكات ومصانع القطاع الخاص والعام ببعض 

املحافظات، يف محاولة منها لتطوير منظومة التعليم الثانوي الفني اال أنها مل تقم بتعميم 

ذلك عىل مدارس التعليم الثانوي الفني رغم نجاح هذه املدارس، وهذا لعدم وضوح 

اآلليات الالزمة للتعميم عىل تلك املدارس.

لتلبية  التنمية  أهداف  أهم  من  املدين  املجتمع  مؤسسات  مع  الرشاكة  وتعترب 

وحل  واملعيشة،  التعليم  ومستوى  الحياة  نوعية  وتحسني  البرشية  القوى  احتياجات 

العديد من املشكالت التي يعاين منها املجتمع باملشاركة الفعالة لتنمية موارد املجتمع، 

ويأيت ذلك من خالل تطوير التعليم الثانوي الفني.

وتطبق مدارس التكنولوجيا التطبيقية املعايري الدولية يف املناهج الدراسية وطرق 

التدريس والتدريب والتقييم املتبعة بها، وتوفر مدارس التكنولوجيا التطبيقية العديد 

من املميزات لطالبها مثل )الحصول عىل شهادة مرصية ذات جودة عاملية، تدريبات 

التكنولوجية،  املستجدات  أحدث  عىل  التدريب  ملواكبة  والرشكات  باملصانع  عملية 

باإلضافة  العميل،  التدريب  أثناء فرتات  الحصول عىل مكافآت مادية  الصحية،  الرعاية 

القيادية  التي تساعدهم يف تطوير مهاراتهم  الفنية والرياضية والرتفيهية  إىل األنشطة 

والحياتية وزيادة ثقتهم بأنفسه(.

الفني  الثانوي  التعليم  منظومة  ربط  عىل  التطبيقية  التكنولوجيا  مدارس  وتعمل 

ثالثية  خالل رشاكة  من  والتوظيف،  العميل  التدريب  يف  الصناعة  واملصانع  بالرشكات 

بني وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني ورشكات من القطاع الخاص والعام وهيئات 

العمل  اسواق  احتياجات  ملواكبة  الفني  الثانوي  التعليم  طالب  لتهيئة  دولية؛  اعتامد 

املحلية واإلقليمية والدولية )وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني، 2019، ص1(.
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م�سكلة الدرا�سةم�سكلة الدرا�سة
تحددت مشكلة الدراسة من خالل ما أوضحته العديد من نتائج البحوث والدراسات 

التعليم  تواجه  التي  املختلفة  القصور  املشكالت وأوجه  العديد من  السابقة يف وجود 

املدارس  تلك  لطالب  البرشية  واإلمكانات  الطاقات  إهدار  أهمها  ومن  الفني  الثانوي 

وبالتايل ضعف قدرتهم عىل تلبية احتياجات أسواق العمل وتحقيق التنمية باملجتمع؛ 

التطبيقية كنموذج  التكنولوجيا  تجربة مدارس  تقديم  إىل  الحالية  الدراسة  لذا تسعى 

لالستفادة منه يف تطوير جميع مدارس التعليم الثانوي الفني إلعداد وتأهيل الكوادر 

الفنية باملعارف واملهارات العملية والسلوكيات التي تتالءم مع املتغريات التكنولوجية 

اإلقليمية والعاملية الالزمة ألسواق العمل يف عامل رسيع التغري والتطور التقني؛ ومن هنا 

توجهت الدراسة الحالية نحو التعرف عىل اآلليات الالزمة لتطوير التعليم الثانوي الفني 

يف ضوء تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية املرصية.

اأ�سئلة الدرا�سةاأ�سئلة الدرا�سة
تحددت مشكلة الدراسة يف االجابة عن األسئلة التالية:

ما واقع مدارس التكنولوجيا التطبيقية املرصية؟ 	

التكنولوجيا  	 مدارس  تجربة  ضوء  يف  الفني  الثانوي  التعليم  تطوير  أهمية  ما 

التطبيقية املرصية؟ 

ما اآلليات الالزمة لتطوير التعليم الثانوي الفني يف ضوء تجربة مدارس التكنولوجيا  	

التطبيقية املرصية؟

اأهداف الدرا�سةاأهداف الدرا�سة
التعرف عىل واقع مدارس التكنولوجيا التطبيقية املرصية. 	

التعرف عىل أهمية تطوير التعليم الثانوي الفني يف ضوء تجربة مدارس التكنولوجيا  	

التطبيقية املرصية.



المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات102

تقديم مجموعة من اآلليات الالزمة لتطوير التعليم الثانوي الفني يف ضوء تجربة  	

)الترشيعات  بـ  مرتبطة  آليات  تتضمن  املرصية  التطبيقية  التكنولوجيا  مدارس 

التدريب العميل -  الدراسية - برامج  التعليمية - املقررات  والقوانني - السياسة 

املعلمني - الطالب - اإلدارة املدرسية - رشاكة املؤسسات التعليمية للتعليم الثانوي 

الفني مبؤسسات املجتمع(.

اأهمية الدرا�سةاأهمية الدرا�سة
متكني الطالب من مامرسة املهارات العملية الالزمة لسوق العمل بشكل واقعي  	

التعليم  التدريب داخل رشكات ومصانع الرشيك االسرتاتيجي ملدارس  من خالل 

الثانوي الفني لتحقيق التنمية باملجتمع.

وإقليميًا  	 محليًا  العمل  بسوق  املنافسة  عىل  قادًرا  املستوى  عايل  خريج  تقديم 

ودوليًا لتحقيق التنمية باملجتمع. 

التأكيد عىل تحويل نظام الدراسة بالتعليم الثانوي الفني إىل نظام حديث يعتمد  	

وذلك  والتقويم؛  والتدريب  والتدريس  املناهج  يف  املستدامة  التكنولوجيا  عىل 

بالتعاون مع الرشيك االسرتاتيجي.

تنمية املهارات التكنولوجية للمعلمني وفًقا ألحدث النظم التكنولوجية الحديثة  	

ورشكات  مصانع  مع  بالتعاون  العمل  وسوق  املستقبلية  بالتخصصات  املرتبطة 

الرشيك االسرتاتيجي. 

الثانوية  	 املدارس  إدارة  يف  االسرتاتيجي  الرشيك  مع  الفعال  التعاون  عىل  التأكيد 

الفنية وفًقا ألحدث النظم العاملية.

كافة  	 تطوير  إىل  والتعليم  الرتبية  بوزارة  القرار  ومتخذي  املسئولني  نظر  توجيه 

مدارس التعليم الثانوي الفني يف ضوء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تقديم مجموعة من اآلليات الالزمة لتطوير التعليم الثانوي الفني يف ضوء تجربة  	

مدارس التكنولوجيا التطبيقية املرصية للمسؤولني بوزارة الرتبية والتعليم.
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منهجية الدرا�سةمنهجية الدرا�سة
اعتمدت الدراسة الحالية عىل املنهج الوصفي التحلييل، الذي يقوم بالتعرف عىل واقع 

الفني، والتي ميكن  الثانوي  التعليم  التطبيقية املرصية، وأهمية تطوير  التكنولوجيا  مدارس 

االستفادة منها يف تقديم مجموعة من اآلليات الالزمة لتطوير التعليم الثانوي الفني يف ضوئها.  

حدود الدرا�سةحدود الدرا�سة
اقترصت الدراسة الحالية عىل مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي بتخصصاتها 

الفنية املختلفة.

م�سطلحات الدرا�سةم�سطلحات الدرا�سة
تطوير التعليم الثانوي الفني:. 	

يقصد بـ )تطوير التعليم الثانوي الفني( إجرائيًا يف هذه الدراسة بأنه مجموعة من 

اإلجراءات تقوم عىل التكامل بني مؤسسات التعليم الثانوي الفني واملؤسسات اإلنتاجية، 

لتمكني الطالب من اكتساب املعارف واملهارات املهنية التي تؤهلهم لألداء الفني املاهر 

لاللتحاق بسوق العمل.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية:. 2

تعرف )مدارس التكنولوجيا التطبيقية( إجرائيًا يف هذه الدراسة بأنها مدارس تعتمد 

العام  الواقعي بأماكن العمل الرسمية برشكات ومصانع القطاع  التدريب العميل  عىل 

والخاص لتأهيل طالب التعليم الثانوي الفني لالحتياجات الفعلية ألسواق العمل.

اإجراءات الدرا�سةاإجراءات الدرا�سة
تضمنت إجراءات هذه الدراسة ما ييل:          

االطالع عىل املراجع والبحوث والدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة مبوضوع  	

الدراسة.
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)األهمية،  	 حيث  من  املرصية  التطبيقية  التكنولوجيا  مدارس  واقع  عىل  التعرف 

واألهداف، واملزايا، واملناهج الدراسية، وبرامج التدريب، ورشوط القبول(.

اختيار عينة الدراسة من بني مدارس التعليم الثانوي الفني )تخصص صناعي(. 	

وضع مجموعة من اآلليات الالزمة لتطوير التعليم الثانوي الفني يف ضوء تجربة  	

)الترشيعات  بـ  مرتبطة  آليات  تتضمن  املرصية  التطبيقية  التكنولوجيا  مدارس 

والقوانني - السياسة التعليمية - املقررات الدراسية - برامج التدريس والتدريب - 

املعلمني - الطالب - اإلدارة املدرسية - رشاكة املؤسسات التعليمية للتعليم الثانوي 

الفني مبؤسسات املجتمع(.

تقديم توصيات الدراسة 	

اجلانب النظري للدرا�سة:اجلانب النظري للدرا�سة:

مقدمة

واالقتصادية  الصناعية  التنمية  أساس  الصناعي  الفني  الثانوي  التعليم  يُعد 

ومتطلبات  احتياجات  لتحقيق  األساسية  التعليم  أنواع  وأهم  أحد  وهو  واالجتامعية، 

خطط التنمية باملجتمع.

وميثل الهدف الرئيس للتعليم الثانوي الفني الصناعي إعداد الطالب بصورة جيدة 

ليكونوا قادرين عىل املنافسة بسوق العمل، ويتم ذلك من خالل إدخال علوم حديثة 

وتقنيات عالية يف برامج الدراسة والتدريب )عبدالعال، ومظلوم، 2015(.

أوالً: واقع مدارس التكنولوجيا التطبيقية املرصية:

استحدثت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني نظاًما جديًدا يف سياستها التعليمية 

للتعليم الثانوي الفني، يستهدف ثقل خريجي التعليم الثانوي الفني الصناعي باملهارات 

التي يحتاجها سوق العمل، لتلبية احتياجات الصناعة والتنمية، وذلك من خالل إنشاء 

مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية )وهي مدارس تعتمد عىل الرشاكة بني وزارة 

للتعليم  األعىل  املجلس  وافق  وقد  الخاص(،  والقطاع  الفني  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
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أسامء بعض مدارس  تغيري  يوليو 2018م عىل   7 السبت  يوم  باجتامعه  الجامعي  قبل 

التعليم الثانوي الفني )نظام التعليم املزدوج( مع إنشاء مدارس جديدة، لتصبح مدارس 

التكنولوجيا التطبيقية يحصل فيها الطالب عىل شهادة التكنولوجيا التطبيقية، وبالفعل 

بدأت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني التجربة منذ العام الدرايس )2019/2018م(، 

باملدارس الصناعية والتي من أهمها ما ييل:

التطبيقية للميكاترونيات، وقامت املدرسة عىل الرشاكة مع  	 التكنولوجيا  مدرسة 

”الكهرباء،  )ميكاترونيات  مجاالت  يف  وتخصصت  إيجيرتافو،  ورشكة  املاكو  رشكة 

إلكرتونيات، امليكانيكا”(، ومقر املدرسة )محافظة القاهرة - مدينة بدر 	 بجوار 

جهاز مدينة بدر(.

املدرسة  	 وقامت  التطبيقية،  للتكنولوجيا  الشعراوي  متويل  محمد  اإلمام  مدرسة 

عىل الرشاكة مع مجموعة رشكات طلعت مصطفى وأكادميية ناس، وتخصصت يف 

مجاالت )التشطيبات املعامرية 	 الشبكات الصحية 	 نجارة العامرة 	 الكهرباء 

- التربيد والتكييف(، ومقر املدرسة )محافظة القاهرة 	 مدينة القاهرة الجديدة 

	 التجمع الثالث 	 بجوار قسم القطامية(.

الرشاكة  	 عىل  املدرسة  قامت  املتخصصة،  التطبيقية  للتكنولوجيا  تك  أي  مدرسة 

يف  وتخصصت  واالجتامعية،  البرشية  للتنمية  األلفي  ومؤسسة   IBM رشكة  مع 

 )P-TECH( وتطبق نظام مدارس الـ ،)مجال )الحاسبات وتكنولوجيا املعلومات

املعروف عامليًا، ومقر املدرسة )محافظة القاهرة - مدينة الرشوق 	 الحي الثامن(.

الرشاكة  	 عىل  املدرسة  وقامت  التطبيقية،  للتكنولوجيا  الحريب  اإلنتاج  مدرسة 

والرتكيبات  املاكينات  )تشغيل  مجاالت  يف  وتخصصت  الحريب،  اإلنتاج  وزارة  مع 

الحرارية  املعالجات   - السيارات  ميكانيكا   - امليكانيكية  الصيانة   	 امليكانيكية 

 - الكهربائية  الرتكيبات واملعدات   - البرتوكيامويات  املعادن 	  اللحام وتشكيل   -

اإللكرتونيات والحاسبات 	 التربيد والتكييف 	 نجارة األثاث - السباكة (، ومقر 

املدرسة )محافظة القاهرة 	 عني حلوان 	 داخل مصنع 99 الحريب(.
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عىل  	 املدرسة  وقامت  املتخصصة،  التطبيقية  للتكنولوجيا  مرص  إلكرتو  مدرسة 

الفرنسية،  للتعاون والتنمية والغرفة  الرشاكة مع رشكة شنايدر واملعهد األورويب 

 	 القاهرة  )محافظة  املدرسة  ومقر  الكهربائية(،  )الصيانة  مجال  يف  وتخصصت 

مدينة السالم(. 

الرشاكة مع  	 املدرسة عىل  التطبيقية، وقامت  للتكنولوجيا  الحريب  اإلنتاج  مدرسة 

امليكانيكا 	 تكنولوجيا  )تكنولوجيا  الحريب، وتخصصت يف مجاالت  اإلنتاج  وزارة 

مدينة   - القاهرة  )محافظة  املدرسة  ومقر  اإللكرتونيات(،  تكنولوجيا   	 الكهرباء 

السالم 	 الكيلو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي -  بجوار استاد السالم الدويل(.

مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية، وقامت املدرسة عىل الرشاكة مع الغرفة الفرنسية  	

املدرسة  ومقر  الكهربائية(،  )الصيانة  مجال  يف  وتخصصت  للتنمية،  األوريب  واملعهد 

)محافظة القليوبية 	 مدينة العبور 	 الحي السابع 	 املنطقة الصناعية رقم 1(.

التطبيقية، وقامت املدرسة عىل الرشاكة مع  	 مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا 

رشكة إيجيبت جولد، وتخصصت يف مجال )تكنولوجيا صناعة الحيل واملجوهرات( 

ومقر املدرسة )محافظة القليوبية 	 مدينة العبور(.

مدرسة العريب للتكنولوجيا التطبيقية، وقامت املدرسة عىل الرشاكة مع مجموعة  	

رشكات ومصانع العريب والوكالة اليابانية للتعاون الدويل )جايكا(، وتخصصت يف 

مجاالت )الرتكيبات الكهربية 	 تربيد وتكييف الهواء 	 التصنيع امليكانييك(، ومقر 

املدرسة )محافظة املنوفية - املنطقة الصناعية بقويسنا - بجوار مصنع العريب(.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، وقامت املدرسة عىل الرشاكة مع مؤسسة  	

آل السويدي للتنمية، وتخصصت يف مجاالت )الكهرباء 	 امليكانيكا(، ومقر املدرسة 

)محافظة الرشقية 	 23 يوليو 	 درب نجم(.

أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية:. 	

متثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام تعليمي جديد يهدف إىل اصدار شهادات 

للمدارس الثانوية الفنية من خالل تقديم تعليم وتدريب متميز ذو معايري دولية للجودة 
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والكفاءة؛ ولهذا أصبحت تلك املدارس يف شهور قليلة عالمة مميزة للتعليم الثانوي الفني 

املرصي املطور الذي يتسابق الطالب املتميزين من الحاصلني عىل الشهادة اإلعدادية 

لاللتحاق به )البيطار،2019(.

وأشار )البيطار،2019( إىل أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إىل ما ييل:

الرتكيز عىل الجودة من خالل الرشاكة مع هيئات االعتامد الدولية. 	

الحفاظ عىل معادلة متوازنة بني التعلم القائم عىل العمل والتعلم الصفي. 	

إرشاك الهيئات الصناعية لضامن تلبية احتياجات السوق املحلية والعاملية. 	

تصنيع  	 وجهة  إىل  لتحويل مرص  متطورة  عاملة  قوى  توفر  بهدف  الرشكات  بناء 

عاملية.

مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية:. 2

التعليم  وتأهيل وتزويد طالب  تدريب  التطبيقية عىل  التكنولوجيا  تعمل مدارس 

مبصانع  الفعيل  التدريب  خالل  من  العمل،  لسوق  الالزمة  باملهارات  الفني  الثانوي 

ورشكات محلية وإقليمية وعاملية متميزة، مع حصولهم عىل مكافأة مادية أثناء التدريب 

)الدراسة(، وتشري )وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني،2019( ببعض مميزات االلتحاق 

مبدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تتمثل يف اآليت:

التدريب العميل أثناء فرتة الدراسة مبصانع ورشكات الرشيك الصناعي. 	

الحصول عىل مكافأة مالية أثناء التدريب العميل. 	

فرص التعيني برشكات ومصانع الرشيك الصناعي بعد التخرج. 	

الحصول عىل شهادة ذات جودة عالية. 	

وأشار )املرغي،2019( إىل أهم مميــزات مدارس التكنولوجيا يف اآليت:

عدم اقتصار التعليم الثانوي الفني عيل الطالب األقل مجموًعا )ضعاف التحصيل(.  	

أتاحه الفرصة للطالب للتعلم طول اليوم من خالل وسائل تكنولوجية مختلفة. 	

جعل التعليم التكنولوجي جزء ال يتجزأ من التعليم والتدريب العام. 	

ربط الخريجني بأماكن العمل الحقيقة، مع تقديم خدمات للمجتمع. 	
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التغلب عيل مشكلة الدروس الخصوصية. 	

تقليل معدل البطالة بني خريجي التعليم  الثانوي الفني. 	

توفري دخل مادى مناسب لكل طالب أثناء الدراسة وفرتة التدريب. 	

تخريج تكنولوجيني مؤهلني عىل أعىل مستوى، للحصول عىل فرص عمل حقيقية. 	

حامية املهن من تدخل قلييل التدريبي أو غري املتخصصني أو غري الحاصلني عىل  	

مؤهالت مناسبة للمهن التي يعملون فيها. 

داخل  	 التعليمي  االنضباط  وتحقيق  الدرايس،  الترسب  مشكلة  عيل  التغلب 

مؤسسات التعليم الثانوي الفني.

جودة الخريجني يف التخصصات التي تحتاجها أسواق العمل. 	

التقويم املستمر لنظام التعليم باملدارس بالتعاون مع الرشيك االسرتاتيجي وفًقا  	

الحتياجات املجتمع.

املناهج الدراسية مبدارس التكنولوجيا التطبيقية:. 3

تقوم املناهج الدراسية مبدارس التكنولوجيا التطبيقية عىل تطبيق معايري الجودة 

التكنولوجيا  مبدارس  الدراسية  املناهج  وتتكون  متكامل،  بشكل  والتقييم  املحتوى  يف 

التطبيقية من ثالث مكونات أساسية كالتايل:

العلوم األساسية والثقافية. 	

العلوم الفنية يف مجال التخصص. 	

برامج التدريب العميل داخل املصانع والرشكات. 	

برامج التدريس والتدريب مبدارس التكنولوجيا التطبيقية:. 4

حجر  الصناعي  الفني  الثانوي  التعليم  لطالب  العميل  والتدريب  التدريس  ميثل 

الزاوية األساسية يف بناء طالب متمز وكفء قادًرا عىل االنخراط يف سوق العمل. 

طرقًا  تقديم  خالل  من  الطالب  إرشاك  عىل  يعمل  التنمية  أجل  من  والتدريس 

ملموسة لتعلم املفاهيم واملهارات ملعالجة مشاكل حقيقية يف التعليم تساعد عىل حياة 

مستدامة )بني حامد،2016(.
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ويُعد التعليم والتدريب التكنولوجي للطالب املتميزين املحرك األسايس إلكسابهم 

لتلبية  العملية  للحياة  إلعدادهم  فيها،  يعيشون  التي  للبيئة  املناسبة  العمل  مهارات 

احتياجات سوق العمل يف ظل عامل رسيع التغري بالتطورات التكنولوجية )املراغي،2019(.

وللمساهمة يف االستدامة املحلية واإلقليمية والوطنية يجب توفر التدريب املستمر 

الثانوي الفني للحصول عىل املعرفة واملهارات واملامرسات املستدامة  التعليم  للطالب 

للتنمية )بني حامد،2016(.

وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية عىل املصانع والرشكات يف تقديم التدريب 

العميل والتوظيف؛ من خالل رشاكات تربمها وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني مع 

التطبيقية  التكنولوجيا  مدارس  أن  كام  الدولية،  االعتامد  وهيئات  الصناعيون  الرشكاء 

تطبق نظام الجدارات يف املناهج الدراسية املقررة بها، باإلضافة إىل إتباعها نظام تقييم 

جديد لضامن جودة العملية التعليمية وتهيئة طالب التعليم الثانوي الفني بشكل كامل 

ملواكبة احتياجات سوق العمل )البيطار،2019(.

رشوط القبول مبدارس التكنولوجيا التطبيقية:. 5

من أهم رشوط القبول مبدارس التكنولوجيا التطبيقية ما ييل:

صورة استامرة النجاح يف الشهادة اإلعدادية العامة. 	

بيان نجاح معتمد من اإلدارة التعليمية التابع لها الطالب. 	

صورة شهادة امليالد. 	

شهادة طبية معتمدة من التأمني الصحي للطالب. 	

عدد أثنني صورة شخصية حديثة للطالب املتقدم. 	

طلب االلتحاق باملدرسة. 	

صورة بطاقة ويل األمر. 	

حافظة مستندات. 	

الحضور ملقر املدرس صباًحا. 	

وبهذا تم اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة.
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ثانًيا: أهمية مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

متثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية منوذًجا فريًدا للتعليم الثانوي الفني، الذي يقوم 

عىل الرشاكة بني وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الثانوي الفني ورشكات القطاع الخاص 

والعام املتميزة لتأهيل وتدريب طالب تلك املدارس وفًقا ألحدث النظم واملعايري الدولية.

ويعترب التعليم الثانوي الفني أحد أهم مؤسسات التعليم التي توفر العاملة الفنية 

أهمية  الدولة  عاتق  يقع عىل  ولهذا  العمل؛  احتياجات سوق  لتلبية  واملدربة  املؤهلة 

إعداد هؤالء الطالب مبا يتوافق مع متطلبات املجتمع للتنمية )املراغي،2021(.

قوى  وجود  بأهمية   )2015( بالجزائر  والتعليم  الرتبية  مديرية  دراسة  وأوصت 

عاملة مدربة ومؤهلة وقادرة عىل اإلنتاج األكرث واألجدر من خالل تعليم يحقق تنمية 

مستدامة يف ظل مجتمع تغلب علية األمية ويسيطر علية الجهل والفقر.

التعليم من خالل صقل  االستثامر يف  بأهمية  أبو سليم )2013(  وتوصلت دراسة 

املواهب واملهارات بتقنية املعلومات واالهتامم بالتدريب العميل والتكنولوجي، لتحقيق 

النمو االقتصادي وتخفيف الفقر.

ولهذا أكد )املراغي،2019( عىل أهمية مدارس التكنولوجيا والتي تساعد عىل اآليت:

توفر بيئة تعليمية مستدامة تقدم للطالب خربات تدريبية وعملية حقيقية. 	

اكساب الطالب املهارات الصعبة، وتدريبهم عىل أحدث اآلالت واملعدات. 	

قيام املؤسسات التعليمية باإلنتاج الفعيل بالرشاكة مع مؤسسات املجتمع. 	

تعلم الطالب مهارات التواصل الوظيفي والعمل الجامعي يف أماكن العمل الواقعية. 	

مرور الطالب بخربات ومهارات وظيفية متعددة باإلضافة إىل طريقة تنظيم العمل. 	

تيسري انتقال الطالب من املدرسة إىل سوق العمل. 	

إتاحة اإلمكانيات التعليمية والتدريبية مبؤسسات التعليم لخدمة املجتمع واإلنتاج  	

بالرشاكة مع رشكات ومصانع القطاع الخاص والعام.

دعم مؤسسات املجتمع للربامج التدريبية املهنية التي تقدمها للطالب مبا يسهم  	

يف زيادة إنتاج هذه املؤسسات.
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توفر عىل وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني تكاليف رشاء املعدات والخامات  	

يف  الرسيع  التغري  بسبب  كثريًا  مكلفة  أصبحت  والتي  العميل  للتدريب  الالزمة 

التكنولوجيا.

مشاركة الخرباء واملتخصصني مبؤسسات اإلنتاج من أصحاب األعامل يف التدريب  	

واالرشاد والتوجيه التكنولوجي والتقويم لتحقيق التنمية باملجتمع.

التأكيد عىل أن التعليم والتدريب يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتنمية  	

باملجتمع.

وبهذا تم اإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة.

ثالًثا: اآلليات الالزمة لتطوير التعليم الثانوي الفني يف ضوء تجربة مدارس 

التكنولوجيا التطبيقية املرصية:

آليات مرتبطة بالترشيعات والقوانني الخاصة بالتعليم الثانوي الفني:. 	

التعليم  	 ملدارس  تابعة  ومصانع  بإنشاء رشكات  لتسمح  واللوائح  القوانني  تعديل 

الثانوي الفني يف ضوء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تعديل القوانني واللوائح لتسمح بدخول رشيك اسرتاتيجي مبدارس التعليم الثانوي  	

الفني يف ضوء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

العاملية بالتعاون مع وزارة  	 الثانوي الفني طبًقا للمعايري  إنشاء أكادميية للتعليم 

الرتبية والتعليم والتعليم الفني ورشكات ومصانع قطاع األعامل )العام 	 الخاص( 

لضامن جودة املناهج وبرامج التدريب مبدارس التعليم الثانوي الفني.

سن القوانني والترشيعات التي تحفظ حقوق طالب التعليم الثانوي الفني، وإبراز  	

مكانتهم يف تحقيق التنمية باملجتمع.

التعليم  	 جودة  وضامن  الشهادات  وإصدار  للتقييم  موحدة  قومية  هيئة  إنشاء 

األعامل  قطاع  ومصانع  رشكات  مع  بالتعاون  الفني  الثانوي  التعليم  مبؤسسات 

)العام 	 الخاص(.
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آليات مرتبطة بالسياسة التعليمية بالتعليم الثانوي الفني:. 2

مدارس  	 الفني يف ضوء  الثانوي  التعليم  االلتحاق مبدارس  ولوائح  تغيري سياسات 

أساس  عىل  الفنية  التخصصات  عىل  الطالب  توزيع  مع  التطبيقية،  التكنولوجيا 

امليول والقدرات ال عىل أساس املجموع.

تحديث التخصصات الفنية ومدارس التعليم الثانوي الفني بالتعاون مع رشكات  	

ومصانع قطاع األعامل )الخاص - العام( مبا تلبي احتياجات ومتطلباته وأنشطه 

سوق العمل لتحقيق التنمية باملجتمع.

تغيري سياسات وقواعد برامج التدريبات العملية بالتعليم الثانوي الفني يف ضوء  	

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

بالتعليم  	 االلتحاق  عىل  الطالب  وتحفيز  تشجيع  مستدامة  تعليمية  بيئة  خلق 

الثانوي الفني من خالل توفري فرص عمل وتقديم دعم مادي ومعنوي للخريجني.

بناء قاعدة معلومات وبيانات عن مدارس التعليم الثانوي الفني وربطها باملوقع  	

عنها  املعلومات  كافة  لتوفري  الفني،  والتعليم  والتعليم  الرتبية  لوزارة  اإللكرتوين 

للرشيك االسرتاتيجي بالقطاع الخاص.

االستفادة من التجارب املحلية واالقليمية والدولية يف تطوير التعليم الثانوي الفني  	

الصناعي لتحقيق التنمية باملجتمع.

وضع سياسة تعليمية واسرتاتيجيات قومية لرعاية طالب وخريجي التعليم الثانوي  	

الفني. 

تبني معايري واضحة عند تطوير مناهج التعليم الثانوي الفني وفًقا لتحليل املهن  	

والتوصيف الوظيفي لها واملهارات العملية والسلوكية واملهارات الحياتية واملهام 

اإلنتاجية املطلوبة.

اعتامد برامج تدريسية وتدريبية تحقق العدالة وتعمل عىل التغلب عىل الترسب  	

الدرايس.

الفني  	 الثانوي  التعليم  مبؤسسات  التدريبية  والربامج  الفنية  التخصصات  ربط 

باحتياجات سوق العمل لتحقيق التنمية باملجتمع.
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إعادة توجيه برامج التعليم الثانوي الفني يف ضوء خطط التنمية باملجتمع ملواجهة  	

تحديات املستقبل. 

تعميم تجربة ربط مدارس التعليم الثانوي الفني برشكات ومصنع املجتمع املدين  	

لتحقيق التنمية باملجتمع.

مع  	 بالتعاون  رسمي  بشكل  واملدربني  للمعلمني  دولية  اعتامد  شهادات  إصدار 

مؤسسات ومصانع ورشكات املجتمع املدين وفًقا ألحدث النظم العاملية.

التدريب للطالب واملعلمني  	 العامة الحتياجات  املالية  املوازنة  زيادة  العمل عىل 

والعاملني بالتعليم الثانوي الفني.

والرشكات  	 املصانع  من  األعامل  ورجال  األمور  وأولياء  والطالب  املعلمني  ارشاك 

واملجتمع املدين يف ووضع سياسات وقرارات تطوير التعليم الثانوي الفني لتحقيق 

التنمية باملجتمع.

العمل عىل تغيري النظرة املجتمعية لخريجي مدارس التعليم الثانوي الفني، مع  	

زيادة التقدير املجتمعي للفنيني واملهنيني.

آليات مرتبطة باملقررات الدراسية بالتعليم الثانوي الفني:. 3

تطوير مناهج التعليم الثانوي الفني مبا يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق  	

العمل عىل املستوى املحىل واإلقليمي والعاملي لتحقيق التنمية باملجتمع.

احتياجات  	 مع  تتواكب  التي  الجديدة  بالتخصصات  الدراسية  املناهج  ربط 

ومتطلبات سوق العمل والتنمية باملجتمع.

دمج املهارات التكنولوجية املرتبطة باملهن الحديثة ضمن املناهج الدراسية التعليم  	

التكيف مع مستحدثات  القادرة عىل  التكنولوجية  العاملة  الفني، لتوفر  الثانوي 

العرص التكنولوجية.

التوضيحية  	 والرسومات  األشكال  يتضمن  رقمي  بشكل  الدراسية  املناهج  توفري 

والبيانية ولقطات الفيديو والصوت والصور والوسائط املتعددة التفاعلية.

تصميم املناهج والخطط الدراسية وفقا ألحدث النظم والتطورات العاملية. 	

ووفًقا  	 الطالب  حاجات  مع  تتوافق  الدراسية  للمقررات  إثرائية  برامج  تصميم 

للمعايري الدولية.
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تبني االختبارات املهنية وفًقا للمعايري املهنية لسوق العمل والتي تحقيق التنمية  	

باملجتمع.

آليات مرتبطة بربامج التدريس والتدريب بالتعليم الثانوي الفني:. 4

اعتامد برامج تدريس وتدريب مبدارس التعليم الثانوي الفني تعتمد عىل الرشاكة  	

التخصصات  احتياجات  لتلبية  املدين  املجتمع  ومصانع  ورشكات  مؤسسات  مع 

واملهن املرتبطة بسوق العمل لتحقيق التنمية باملجتمع.

عىل  	 الطالب  وقدرات  مهارات  تعزز  مستدامة  وتدريب  تدريس  برامج  اعتامد 

استيعاب مفهوم التعلم والتدريب مدى الحياة.

تقديم برامج تعليم وتدريب مستدامة تتوافق مع ما يحدث يف العامل من تطورات  	

تكنولوجية يف املهن والوظائف الحالية واملستقبلية املختلفة.

تدريب الطالب عىل األساليب التكنولوجية املستدامة يف العملية التعليمية. 	

تدريب الطالب عىل كيفية استخدام النظم الرقمية يف الحصول عىل املعلومات  	

لتحقيق التنمية باملجتمع.

آليات مرتبطة مبعلمي التعليم الثانوي الفني: . 5

الخدمة  	 أثناء  للمعلمني  املهنية  والتنمية  العميل  التدريب  برامج  اعتامد وتقديم 

والتنمية  العمل  بسوق  املرتبطة  الحديثة  واملهن  التخصصات  الحتياجات  وفًقا 

باملجتمع.

تنمية حب القراءة واالطالع لدى املعلمني ومن ثم الطالب لالطالع عىل كل ما هو  	

جديد يف مجال التخصص لتحقيق التنمية.

مشاركة املعلمني يف تطوير املقررات الدراسية مع تقديم أفضل طرق لتدريس تلك  	

املقررات مبا يتناسب مع التطورات الرقمية باملجتمع.

ومهارات  	 وقدرات  بخصائص  لتوعيتهم  للمعلمني  نوعية  تدريبية  برامج  تصميم 

وإمكانيات الطالب بالتعليم الثانوي الفني.
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تنمية املهارات التكنولوجية للمعلمني وفًقا ألحدث النظم التكنولوجية الحديثة  	

املجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  العمل  وسوق  الحديثة  بالتخصصات  املرتبطة 

لتحقيق التنمية باملجتمع.

تدريب املعلمني عىل أساليب التقويم التكنولوجية يف العملية التعليمية. 	

املعلومات  	 وشبكة  املرصي  املعرفة  بنك  استخدام  كيفية  عىل  املعلمني  تدريب 

الدولية يف الحصول عىل املعلومات وتقديم وعرض املناهج الدراسية.

آليات مرتبطة بطال	 التعليم الثانوي الفني: . 	

الفني  	 الثانوي  التعليم  لطالب  وعالجية  وإرشادية  وقائية  برامج  وتقديم  وضع 

للمشكالت التي يعاين منها هؤالء الطالب.

تقديم عوامل جذب متنوعة نحو مدارس التعليم الثانوي الفني من خالل توفر  	

الحوافز املادية واملعنوية.

توفر أساليب وطرق الرعاية االجتامعية والنفسية لطالب التعليم الثانوي الفني. 	

الكشف عن املهارات والقدرات وامليول واالحتياجات واالتجاهات والقيم السلوكية  	

والوجدانية واألخالقية لطالب التعليم الثانوي الفني.

الفني، حتى يتم  	 الثانوي  التعليم  تقديم برامج عالجية إلزالة األمية لدى طالب 

إعدادهم بصورة جيدة تؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل.

تدريب الطالب عىل طرح األسئلة واملناقشة والتحليل والتفكري الناقد واالبتكاري. 	

تدريب الطالب عىل اتخاذ القرارات الختيار املهنة املناسبة والقيام باملرشوعات  	

اإلنتاجية التي تُسهم يف تطبيق ما تعلموه بشكل مستدام.

من  	 وغريها   ... والتعاوين  الذايت  التعلم  مهارات  اكتساب  عىل  الطالب  مساعدة 

للتنمية  والفنية  األدائية  مهاراتهم  لتحسن  العملية  بالحياة  املرتبطة  املهارات 

املستدامة.

تقويم الطالب يف كل الجوانب )املعرفية، املهارية، الوجدانية، السلوكية، االخالقية،...  	

وغريها( التي تساعد عىل تحقيق التنمية باملجتمع.
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آليات مرتبطة باإلدارة املدرسية بالتعليم الثانوي الفني: . 7

استخدام أساليب إدارية حديثة تحقق التنمية للتخلص من أساليب اإلدارة التقليدية. 	

القائم عىل  	 السلطات واستخدام مدخل اإلدارة  الالمركزية وتفويض  التوجه نحو 

التميز والتفوق للتنمية اإلدارية.

تفعيل املشاركة املجتمعية بني املدرسة ومؤسسات املجتمع من رشكات ومصانع  	

التعليم  مدارس  خريجي  من  املرجوة  األهداف  تحقيق  اإلدارة  تستطيع  حتى 

الثانوي الفني.

للمعلمني  	 التدريب  برامج  املدرسية يف وضع  لإلدارة  املجتمع  مشاركة مؤسسات 

والطالب.

التعليمة  	 املؤسسة  جوانب  كافة  يف  املستمر  التطوير  عىل  املدرسية  اإلدارة  قيام 

بالتعاون مع الرشيك االسرتاتيجي لتحقيق التنمية باملجتمع.

قيام اإلدارة املدرسية بتحويل املدرسة إىل وحدة منتجة من خالل توقيع اتفاقيات  	

يحقق  مبا  العام(   	 )الخاص  املجتمع  ومصانع  رشكات  مع  تعاون  وبروتوكوالت 

التنمية باملجتمع.

مبؤسسات . 	 الفني  الثانوي  للتعليم  التعليمية  املؤسسات  برشاكة  مرتبطة  آليات 

املجتمع:

ورشكات  	 ومؤسسات  الفني،  الثانوي  التعليم  مدارس  بني  حقيقية  رشاكة  إقامة 

ومصانع املجتمع املدين )الخاص 	 العام(.

التوسع يف إقامة الرشاكات مع مؤسسات سوق العمل اإلقليمية والدولية لتحويل  	

جميع  يف  التطبيقية  التكنولوجيا  مدارس  إىل  الفني  الثانوي  التعليم  مدارس 

املحافظات.

قيام وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني بتيسري اإلجراءات التي تحقق فعالية  	

الرشاكة مع مؤسسات ومصانع ورشكات املجتمع املدين املحلية واإلقليمية والدولية.

وبهذا تم اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة.



117 المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات

تو�سيات الدرا�سةتو�سيات الدرا�سة
إدخال أحدث النظم التكنولوجية بالتعليم الثانوي الفني لتحقيق التنمية باملجتمع. 	

تعميم تجربة نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية القامئة عىل الرشكة مع رشكات  	

ومصانع القطاع )الخاص 	 العام( وفًقا ألحدث النظم العاملية.

مع  	 تتواكب  الفني  الثانوي  التعليم  مبدارس  حديثة  تخصصات  إنشاء  يف  التوسع 

متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات سوق العمل.

االقتصادية  	 والرشكات  املؤسسات  عىل  يعتمد  فني  ثانوي  تعليمي  نظام  بناء 

)الزراعية، الصناعية، التجارية، ... وغريها( لتحقيق التنمية باملجتمع.

االستفادة من الخربات الفنية لدى املؤسسات واملصانع والرشكات يف تعزيز عملية  	

التدريس والتدريب لطالب مدارس التعليم الثانوي الفني.
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جامعة عبد احلميد مهري ق�سنطينة 2

ملخ�صملخ�ص
تَِعد املدن الذكية بتحقيق أسمى آمال البرشية من خالل الوعد بتسخري التكنولوجيا 

جديدة  منهجية  إىل  الذكية  املدن  وتشري  اجتامعي؛  وتناغم  أفضل  حياة  أجل  من 

لالستيعاب الشامل واالستخدام الواعي لكافة إمكانات التقنية واالستثامر للموارد الذكية 

املتاحة للوصول باملواطنني ملستوى ميكنهم من املامرسات الحياتية األساسية بشكل أكرث 

إبداع وكفاءة وجودة. كام تسعى املدن الذكية لتوفري بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة 

للتعلم واإلبداع تعمل عىل تحسني نوعية الحياة.

 وتهدف الدراسة الحالية إىل معالجة موضوع األمن اإللكرتوين للمدن الذكية والذي 

القرار، حيث تثري  الذي يؤرق الحكومات وصناع  العنرص األكرث إلحاحا والهاجس  يعد 

املدن الذكية أسئلة بعيدة املدى تتعلق بتأمني املكتسبات املحققة وحامية األصول املادية 

واملالية واملعلوماتية من الهجومات السيبريية املحتملة، واألكرث من ذلك أليات حامية 

خصوصية املواطن وأمنه يف املستقبل حيث تغطي أجهزة استشعار إنرتنت األشياء كل 
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مرت مربع من سطح املدينة؛ وهو ما تحاول الدراسة الحالية الوقوف عليه، وقد اعتمدت 

للخروج  العاملية  والتقارير  الحديثة  االدبيات  أغوار  لصرب  الوصفي  املنهج  الباحثة عىل 

بأهم التحديات اإللكرتونية التي تعصف باملدن الذكية وسبل مواجهتها والتصدي لها، 

البحثية من  األساليب  أكرث  الذي يعد من  املحتوى  االعتامد عىل منهج تحليل  كام تم 

خالل تجميع وتحليل اإلحصاءات واملعلومات من بعض التقارير العاملية ومن تم العمل 

عىل تحليلها وتفسريها. وقد توصلت الباحة إىل جملة من النتائج وقدمت مجموعة من 

االقرتاحات عىل شكل خطة اسرتاتيجية مقرتحة لتأمني املدن الذكية العربية.
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مقدمـة الدرا�سة وا�سكاليتهامقدمـة الدرا�سة وا�سكاليتها
تغيري مستمر، حيث تعمل عىل  تنمو وتتطور وتعيش يف  املدن هياكل حية  تعد 

تكييف أدوارها التقليدية لتناسب االحتياجات املتغرية لقاطنيها ومواءمتها مع التحوالت 

تقدير  خالل  من  ملواطنيها،  واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية  مناذج  يف  الجوهرية 

السلوكيات املتطورة يف العيش والعمل والصحة...؛ ومع إطاْلق شبكة اإلنرتنت وأجهزة 

تقنيات  تقوم  والشبكات،  الرقمنة  ثورة  أو  الثالثة  الصناعية  الثورة  املحمولة  اإلنرتنت 

الذكاء االصطناعي وأنرتنت األشياء مقرتنة بالبيانات الضخمة، والواقع املعزز وتقنيات 

الطباعة ثالثية األبعاد بالتهيئة النطالق ثورة صناعية رابعة، تجعل العامل يعيش منعطفاً 

مهامً وحاسامً ورسيعاً يف تاريخه كله، ويتجه نحو منط حضاري جديد ألقى بظالله عىل 

كافة القطاعات الحيوية.

 ومل تبقى املدن يف العديد من الدول مبنأى عن هذه الثورة حيث بدأت تقنيات 

والخدمات،  للمنتجات  التجارية  التطبيقات  فشيئا يف  شيئاً  تتغلغل  االصطناعي  الذكاء 

املطارات  مثل  األكرب  الذكية  واملجموعات  الذكية  واملباين  الذكية  املنازل  تَجهيُز  وبدأ 

واملستشفيات أو الجامعات بالعديد من املحطات الطرفية املتنقلة واألجهزة املدمجة 

باإلضافة إىل أجهزة االستشعار واملحركات املتصلة، لينتقل األمر فيام بعد إىل الحديث 

الشخص  السياق  الذكية من  للمساحة  امتداد مفاهيمي  الذيك هو  البيئي  النظام  عن 

إىل املجتمع األكرب واملدينة بأكملها؛ فمفهوم املدينة الذكية ليس جديًدا، لكنه اتخذ يف 

السنوات األخرية بعًدا جديًدا الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لبناء ودمج 

املدينة  مبادرات جعل  للمدينة. كام ظهرت مؤخرًا  الحيوية  والخدمات  التحتية  البنى 

أفضل  املدن  وجعل  ومعالجتها  الحالية  الحرضية  املشاكل  من  للتخفيف  منوذج  ذكية 

كأماكن للعيش. 

وتسهم الثورة التكنولوجية الذكية الحالية يف التأثر عىل املدن واملجتمعات من خالل 

قدرتها عىل إنتاج كمية هائلة من البيانات الجديدة، وتحسني نقل املعلومات واملعرفة 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بروز  أدى  فقد  االبتكار.  وتسهيل  إنتاجها  وتعزيز 
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واستخدامها عىل نطاق واسع يف جميع القطاعات االقتصادية إىل تحسني تبادل املعرفة 

وإنتاجها عن طريق خفض الحواجز الزمنية واملكانية بني الناس وتسهيل ّوصولهم إىل 

املعلومات؛ كام يساهم الذكاء االصطناعي وغريه من تكنولوجيات التحليالت املتقدمة 

يف خفض تكاليف معالجة املعلومات، ومتكن الخوارزميات الحديثة القامئة عىل التعلم 

اآليل والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية من خالل توظيفها لعدد ضخم من أجهزة 

االستشعار الرقمية منخفضة التكلفة املوجودة يف املعدات الصناعية واملركبات وأنظمة 

اإلنتاج حول العامل - من جمع كمية هائلة من البيانات يف ٍ ثوان ّ معدودة، وتحليلها 

إحداث  أجل  من  االبتكار  يحفز  مبا  والسلوكيات  العمليات  حول  دقيقة  أفكار  إلنتاج 

كام  التنافسية  والقدرة  للعمالء  املقدمة  القيمة  والنمو  اإلنتاجية  يف  أساسية  تغيريات 

وخفض  االبتكار  عملية  ترسيع  يف  بدورها  املفتوحة  الرقمية  املنصات  زيادة  تساهم 

تكلفتها من خالل مساعدة املؤسسات واألفراد عىل التواصل فيام بينهم ومتكينهم من 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  )مؤسسة  أرسع  بصورة  واملامرسات  التكنولوجيات  دمج 

للمعرفة واملكتب اإلقليمي للدول العربية(.

وقد أضحى تجسيد مبادرات املدن الذكية ومشاريعها حلام يراود العديد من قادة 

الدول وحكوماتها ومواطنيها، إذ تسعى هذه األخرية إىل توفري بيئة رقمية صديقة للبيئة 

ومحفزة للتعلم واإلبداع تعمل عىل تحسني نوعية الحياة، وتقليل اآلثار البيئية للمناطق 

املحلية.  االقتصادات  وتعزيز  وإنتاجية،  أكرث صحة  املواطنني  وجعل  الكبرية،  الحرضية 

غري أن مشاريع املدن الذكية معقدة وصعبة للغاية، وتواجه تحديات عىل مستويات 

ِعّدة سواء عىل مستوى سياسات وخطط التنفيذ وإجراءات التجسيد، أو عىل مستوى 

الحوْكمة واإلدارة، أو عىل مستوى التعاون بني املواطنني واملنظامت الخاصة وحكومات 

املعلومات  تكنولوجيا  تطوير  عىل  أسايس  بشكل  الذكية  املدن  تعتمد  حيث  املدن؛ 

من  الجديد  الجيل  تكامل  وترتكز عىل  املجاالت،  مختلف  عرب  وتطبيقاتها  واالتصاالت 

والحوسبة  األشياء،  إنرتنت  بيانات  جمع  ذلك  يف  مبا  واالتصاالت،  املعلومات  تقنيات 

الهاتف املحمول، وتَعمل عىل تنظيم  البيانات الضخمة، وشبكة  السحابية، وتطبيقات 
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األشخاص وأشياء املدينة وفًقا الحتياجات التطبيق ألداء العمليات الحسابية واملعالجة 

لحامية  به  وموثوقًا  رسيًعا  املعلومات  نقل  يكون  أن  ضامن  مع  الفعيل.  الوقت  يف 

الخصوصية الشخصية وتأمني البيانات. أين ميكن أن تؤدي مشكالت أمن املعلومات إىل 

عواقب وخيمة؛ وتشكل تحديات كبرية ألنظمة أمن املعلومات التقليدية. 

مدينة  إىل  كبرية  منطقة حرضية  لتحويل  واللوجستي  التقني  التعقيد  يكون  وقد 

ذكية أمرًا بالغ التعقيد واألهمية، غري أن العنرص األكرث إلحاحا يف تنفيذ هذه املدن هو 

الحكومات  يؤرق  هاجسا  ميثل  أضحى  والذي  لها  والحامية  األمن  آليات  توفري  ضامن 

املكتسبات  بتأمني  تتعلق  املدى  بعيدة  أسئلة  الذكية  املدن  تثري  حيث  القرار،  وصناع 

املحققة وحامية األصول املادية واملالية واملعلوماتية من الهجومات السيبريية املحتملة، 

واألكرث من ذلك أليات حامية خصوصية املواطن وأمنه يف املستقبل حيث تغطي أجهزة 

استشعار إنرتنت األشياء كل مرت مربع من سطح املدينة؛ إن هذه الوضعية التي يعيشها 

التحديد خلق تساؤالت جوهرية حول أهم اإلشكاالت  العامل والعامل العريب عىل وجه 

األمنية اإللكرتونية التي رافقت ظهور املدن الذكية وعالقتها بتفيش اإلجرام االلكرتوين 

الشبيك وأهم اآلليات وامليكانزمات الكفيلة بالتقليل من وطأة الظاهرة؟ 

وهو ما تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عليه من خالل اإلجابة عىل التساؤالت التالية: 

ماهي أهم التحديات التي تعصف باملدن والتي َولَّدت الحاجة إىل البحث عن الحلول  	

الذكية إلدماجها يف البنى التحتية الحيوية للمدن؟ 

ماذا نعني باملدن الذكية وفيام تتمثل األطر املفاهيمية التي رافقت ظهورها؛ وماهي  	

أهم املالمح املشكلة لها؟

فيام تتمثل املقومات الجوهرية للمدن الذكية وماهي أهم أهدافها؟  	

ماهي أهم التداعيات األمنية عىل املدن الذكية وفيام تتمثل أهم الجرائم اإللكرتونية  	

التي تعرتضها؟

ماذا نعنى باألمن اإللكرتوين للمدن الذكية وفيام تتمثل أهميته االسرتاتيجية؟ 	

ما هي األصول التي يجب إخضاعها للحامية باملدن الذكية؟  	
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ماهي العنارص املكونة للبنية املعامرية لنظام األمن اإللكرتوين للمدن الذكية؟  	

فيام تتمثل أهم اآلليات املقرتحة والكفيلة ببناء بيئة رقمية عربية آمنة يف الفضاء  	

اإللكرتوين للمدن الذكية؟ وفيام تتمثل أهم اسرتاتيجيات حامية البنى التحتية الحيوية 

للحكومات اإللكرتونية العربية ومؤسسات القطاع الخاص؟

اأهمية الدرا�سة اأهمية الدرا�سة 
إن املدن الذكية التي ال متتلك خريطة واضحة املعامل والتضاريس لهذا العامل رسيعِ 

مسارها  تحديد  عىل  تعينها  دقيقة  ببوصلة  تسرتشد  ال  والتي  التعقيد،  شديِد  التغري 

الصحيح واآلمن عىل هذه الخريطة، هي مدن تُعرِّض وجودها واستمرارها للخطر، ومن 

هنا تنبع أهمية هذه الدراسة، حيث تستعرض موضوعا يف غاية األهمية والحساسية 

أال وهو موضوع األمن اإللكرتوين للمدن الذكية التي تنامت مبادرات ومشاريع إنشائها 

وتنفيذها يف السنوات األخري كحلول بديلة للمشاكل التي تعاين منها القطاعات الحرضية 

عرب العامل.

لبناء منوذج اسرتاتيجية عربية  الدراسة كذلك يف كونها محاولة  كام تكمن أهمية 

عربية  رقمية  بيئة  ببناء  الكفيلة  اآلليات  وتوضيح  الذكية  للمدن  اإللكرتوين  لألمن 

آمنة يف الفضاء اإللكرتوين للمدن الذكية من خالل بناء الثقة يف املعامالت اإللكرتونية 

العربية  اإللكرتونية  للحكومات  االسرتاتيجية  التحتية  البنى  اسرتاتيجيات حامية  ورشح 

إىل  واملؤسسات  لألفراد  اآلمن  الوصول  تعزيز  يضمن  مبا  الخاص  القطاع  ومؤسسات 

الخدمات والتسهيالت الرقمية مع الحفاظ عىل خصوصياتهم من االنتهاك، مام يسهم يف 

املشاركة الفاعلة للدول العربية يف بناء مدن ذكية وفق معايري آمنة. 

اأهداف الدرا�ســـة اأهداف الدرا�ســـة 
كل دراسة تبدأ بهدف وإىل هدف معني تنتهي، وقد تعدد األهداف التي تسعى 

الدراسة لتحقيقها ونوجزها يف:
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التأصيل ملفهوم املدن الذكية وأهم الخصائص املميزة لها. 	

الذكية وتقنياتها والوقوف  	 املتعلقة بفضاءات املدن  الجوانب  محاولة إيضاح بعض 

عىل أهم الجرائم اإللكرتونية التي جعلت من الفضاءات الذكية للمدن مرسًحا لها.

تشخيص أهم التحديات والرهانات التي شكلها اإلجرام اإللكرتوين عىل كل من األمن  	

الداخيل والخارجي لهذه املدن. 

الوقوف عىل البنيات املعامرية املشكلة ألنظمة األمن اإللكرتوين للمدن الذكية. 	

صياغة مجموعة من اآلليات الكفيلة ببناء بيئة رقمية عربية آمنة يف الفضاء اإللكرتوين  	

للمدن الذكية عىل شكل اسرتاتيجية؛ تم صياغتها اعتامدا عىل التقارير العاملية لألمن 

اإللكرتوين وكذا السياسات األمنية اإللكرتونية للعديد من الدول املتقدمة )الواليات 

املتحدة االمريكية، بريطانيا، أسرتاليا...(

منهج الدرا�ســـةمنهج الدرا�ســـة
املنهج هو وسيلة محددة توصل إىل غاية معينة وهو الرتتيب الصائب للعمليات 

العقلية التي يقوم بها الباحث بصدد الكشف عن الحقيقة والربهنة عليها، أي أنه تحليل 

منسق وتنظيم للمبادئ التي توجه البحث وتساهم يف اإلجابة عىل األسئلة التي أثارتها 

مشكلة الدراسة؛ ومن خالل دراستنا اعتمدنا عىل املنهج الوصفي املرتكز عىل تجميع 

البيانات عن الظاهرة املدروسة وتحليلها وقد وقع اختيارنا عىل هذا املنهج باعتباره أكرث 

مناهج البحث مالمئة ملوضوع الدراسة حيث نسعى من خاللها إىل الوقوف عىل أهم 

لها، كام  والتصدي  مواجهتها  الذكية وسبل  باملدن  التي تعصف  اإللكرتونية  التحديات 

تم االعتامد عىل منهج تحليل املحتوى الذي يعد من أكرث األساليب البحثية من خالل 

تجميع وتحليل اإلحصاءات واملعلومات من بعض التقارير العاملية ومن تم العمل عىل 

تحليلها وتفسريها.
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الدرا�سات ال�سابقةالدرا�سات ال�سابقة
الدراسة األوىل: ركزت دراسة "Chai" عىل املحطات التاريخية التي مرت بها املدن  	

املدينة  إىل  الرقمية  املدينة  من  إبداًء  ظهورها  رافقت  التي  املفاهيمية  األطر  وكذا 

املتصلة، واملدينة مستدامة،  باملدينة  املنترشة يف كل مكان، واملدينة خرضاء، مروًرا 

واملدينة بيئية، ...إلخ؛ وبعد أن شهد العرص الحايل منًوا منقطع النظري الستخدام الجيل 

الخامس لالتصاالت السلكية عالية الرسعة، وخوادم GPU متعددة النواة، والبيانات 

الضخمة، والحوسبة السحابية، والذكاء االصطناعي، وتحليالت البيانات. والتي مثلت 

البنية الْمكينية للمدن الذكية؛ كام قدم املؤلفون مخططًا ألمن املدن الذكية يقدم 

األمان  أساليب  تطبيق  إمكانية  مبناقشة  قاموا  كام  ومكوناته.  ملفهومه  أعمق  فهامً 

الحامية ومدى مالءمتها  والتشفري وجدران  الوصول  والتحكم يف  للمصادقة  الحالية 

للدفاع عن مدينة ذكية. وقامت الدراسة بالرتكيز عىل كيفية تحقيق أمن البيانات، 

واإلنرتنت، وإمدادات املياه، وإمدادات الكهرباء، وعقل املدينة، وغريها من الخدمات 

الهامة، كام قامت الدراسة بالتنويه عىل أهم الهجامت الخبيثة املحتملة عىل املدينة 

الذكية والعواقب الناجمة عنها، وتم مناقشة أفضل املامرسات األمنية للمدن الذكية 

)Chai,2020 (

الدراسة الثانية: ركزت دراسة " Rob Kitchin & Martin Dodge " عىل الوضع  	

الحايل لألمن اإللكرتوين للمدن الذكية، أين يتم الرتويج لتقنيات املدن الذكية كطريقة 

فعالة ملواجهة وإدارة عدم اليقني واملخاطر الحرضية من خالل تقديم الخدمات بشكل 

وتهديدات  نقاط ضعف  تشكل  الذكاء هذه  تقنيات  أن  الباحث  يرى  ولكن  فعال، 

جديدة تجعل البنية التحتية والخدمات للمدينة غري آمنة وهشة ومفتوحة ألشكال 

التي  التوضيحية  األمثلة  من  عدًدا  الدراسة  وتقدم  اإلجرامي.  النشاط  من  ممتدة 

كبرية  واقرتاح مجموعة  الناجعة  األمن  اسرتاتيجيات  معياريًا الستكشاف  نهًجا  متثل 

من اآلليات التنظيمية لتعزيز أمن املدن الذكية )كالبنية التصميمية ألنظمة األمن، 

وإصالح واستبدال األمان العالجي، وتشكيل األمن األسايس وفرق االستجابة للطوارئ 
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وناقشت  املستمر(،  املهني  والتطوير  التوريد،  سالسل  إجراءات  وتغيري  الحاسوبية، 

الدراسة كيفية سن تدابري أمنية تبعا للمعطيات السوقية والتنظيمية، وتقدم نهًجا 

 ) Rob, Martin , 2019( وقائيًا جذريًا لألمن اإللكرتوين

التحديات  	  Helgeو  Mortaو  Thomas من  كل  دراسة  تناولت  الثالثة:  الدراسة 

تضارب  عن  الناتجة  الذكية  املدن  ألمن  والتنظيمية  االجتامعية  بالجوانب  املتعلقة 

املصالح بني األطراف املختلفة املشكلة لنسيجها، والتعقيدات االجتامعية والسياسية 

التوجيهية  واملبادئ  املعايري  أن  الدراسة  إذ تظهر  أمنها؛  التأثري عىل  التي من شأنها 

الحالية مل تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات األطراف املختلفة يف املدن. وال يتم تبادل 

األمن  لتدابري  تقيياًم  البحث  بينهم، وقدم  الرئيسية  األمان  املشرتك ملتطلبات  الفهم 

السيرباين للمدن الذكية، مع الرتكيز بشكل خاص عىل املعايري الفنية واألطر التنظيمية، 

مقارنة  الدراسة  أجرت  كام  أمنيًا.  وإرشاًدا  معياًرا   93 شامل  بشكل  استعرض  وقد 

للمدن الذكية يف برشلونة وسنغافورة ولندن بشأن مناذج الحوكمة والتدابري األمنية 

يشمل  به  موىص  إطار  إىل  البحث  وخلص  الثالث؛  الطرف  وإدارة  التقنية  واملعايري 

املعايري الفنية ومدخالت الحوكمة واإلطار التنظيمي وضامن االمتثال لضامن مراعاة 

),Morta,Thomas,2019( Helge .األمن يف جميع طبقات املدن الذكية

املتعلقة  	 العوائق  عىل  الضوء   Nussbaumbو  Had دراسة  تسلط  الرابعة:  الدراسة 

بالسياسات واإلجراءات التنفيذية الفنية ألنظمة الحامية واألمن يف املدينة الذكية والتي 

من شأنها أن تؤدي إىل إبطاء أو تعطيل جهود تنفيذها، كام ركزت الدراسة عىل تحديد 

التحديات والفرص النظرية والعملية ليس فقط من حيث جوانبها الفنية، ولكن أيًضا 

)Had, Brian, Fazel, 2019( من حيث قضايا التنظيمية والسياسية والحوكمة

عىل  	 أنه  تأكد  والتي   )Berkel, Prince, Sinderen( من  لكل  الخامسة:  الدراسة 

الرغم من خطورة تحديات أمن املعلومات التي ميكن أن يكون لها عواقب واسعة 

الذي تستحقه.  باالهتامم  انها مل تحظ  إال  الذكية  املدن  األمد عىل  النطاق وطويلة 

بنية  الذكية ومنذجة  للمدن  املحتملة  التهديدات  تحليل  إىل  الدراسة  وتهدف هذه 
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املؤسسة ملواجهة هذه التحديات والتخفيف من حدتها من منظور شامل. يتم تقديم 

املهتمني  أن تساعد  اقرتاحات ميكن  املعلومات، وسعت كذلك إىل تقديم  أمن  بنية 

 )Berkel , Prince, Sinderen 2019( مبشاريع املدن الذكية لبناء مدن أكرث أمانًا

(والتي  	  Shiann ; Dongqiang,Yenchun ,Yung( من  لكل  السادسة:  الدراسة 

هدفت الستكشاف الحلول املمكنة للتحديات التي يواجهها األمن اإللكرتوين للمدن 

وناقشت  املؤسسات  هندسة  طريقة  الدراسة  هذه  واستخدمت  تايوان،  يف  الذكية 

الرتكيز والقدرة االستثامرية للحكومة والرشكات عىل أمن املعلومات. كام استعرضت 

هذه الدراسة الطرق الصحيحة الستخدام نظام تعاوين ذيك ألمن املعلومات لحامية 

هو  الهدف  كان  املتكررة؛  للهجومات  عرضة  األكرث  الشبكات  وتأمني  الخصوصية، 

الشبكات  لفشل  املتتايل  التأثري  وتخفيف  البيانات  لتبادل  موثوقة  مامرسة  تأسيس 

الذكية. وأخريًا قدمت الدراسة اتجاهات بحثية مستقبلية لبناء مدن ذكية وتشجيع 

الذكية من  املدن  تتمكن  أن  املأمول  املجال. ومن  املزيد من االستكشافات يف هذا 

التخطيط الشامل ألمن املعلومات أثناء عملية البناء. سيتمكن الباحثون املستقبليون 

تقنيات  تطوير  مع  الذكية  املدن  معلومات  ألمن  فعالية  أكرث  حلول  اقرتاح  من 

)Shiann ; Dongqiang,Yenchun ,Yung , 2018( .املعلومات واالتصاالت

تقديم  	 منها  الغرض  كان  وقد   Daniela و   Mircea من  لكل  السابعة:  الدراسة 

نظرة عامة شاملة عن املشكالت املتعلقة باألمن يف سياق املدن الذكية. حيث تربز 

أهمية التعامل مع نقاط الضعف والتهديدات والحلول األمنية املحددة من مناطق 

مختلفة من البنية التحتية للمدن الذكية، وتؤكد الدراسة عىل أن أساليب القرصنة 

تعمل عىل  املدى  قصرية  االتصال  وتقنيات  االستشعار  أجهزة  القامئة عىل  الجديدة 

تغيري املدن الذكية يف البيئات املعقدة التي مل تعد فيها التحليالت األمنية املوجودة 

الخصوصية،  وحامية  لألمن  أكرب  اهتامم  إعطاء  رضورة  عىل  وتركز  مفيدة.  بالفعل 

وبروتوكوالت الشبكة، وإدارة الهوية، والتوحيد القيايس، والهندسة املوثوقة من طرف 

.)Mircea, Daniela,2016( اإلدارة الحرضية لهذه املدن
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الدراسة الثامنة: وهي عبارة عن تقرير دراسة لوزارة األمن الداخيل األمريكية مخاطر  	

 THE FUTURE OF SMART CITIES: األمن اإللكرتوين يف املدن الذكية بعنوان

CYBER-PHYSICAL INFRASTRUCTURE RISK August, 2015 "مستقبل 

زيادة  إىل  التقرير  ويشري  املادية"؛  اإللكرتونية  التحتية  البنية  خطر  الذكية:  املدن 

التحديات األمنية للمدن الذكية والتي يرجع إىل التطور الرسيع للتقنيات الرئيسية 

التكنولوجيا  اعتامد  الواسع يف وترية ونطاق  الذكية والتنوع  املدن  التي تقوم عليها 

وتنفيذها من قبل مختلف املقاطعات اإلدارية، حيث أن التقاء التطور التكنولوجي 

الرسيع واملسار غري املعروف العتامدها يخلق حالة من عدم اليقني يف املستقبل لدى 

والقطاع  الحكومة  املخاطر عىل جميع مستويات  وإدارة  األمن  املسؤولني عن  أكرب 

الخاص. وملعالجة حالة عدم اليقني هذه، يتخذ هذا التقرير نهًجا مستنريًا بالتكنولوجيا 

وقاعدة  واملجهول"،  "املعروف  تقييم  عىل  يعتمد  الذي  املستقبلية  العقود  لتحليل 

بحثية متنوعة لتوليد فرضيات متعددة حول كيفية تأثري االبتكارات التكنولوجية عىل 

حامية البنية التحتية الحيوية. استناًدا إىل 30 مقابلة مع خرباء متخصصني وأبحاث 

يكفي  مبا  وواسعة  محددة  مسارات  الدراسة  وأظهرت  املصدر،  مفتوحة  موسعة 

 National  ( املادية  السيربانية  الضعف  نقاط  طبيعة  حول  شاملة  رؤى  الستنباط 

)protection and programs directorate, 2015

الدراسة التاسعة: عبارة عن تقرير لسلسلة بحوث القمة الحكومية لدولة االمارات  	

الوثيقة تقريرا مفصال  الذكية املنظور اإلقليمي" تقدم هذه  "املدن  املتحدة بعنوان 

الذكية  املدن  تطوير  يف  الحديثة  التوجهات  لتحديد  إجراءه  تم  الذي  البحث  حول 

مع الرتكيز عىل التحديات التي تواجه الدول العربية يف محاوالتها اتخاذ الخطوات 

توفري  التقرير هو  الهدف من هذه  فأن  وبالتايل  الذكية  املدن  إىل  للتحول  املبدئية 

السياسات  يقوم واضعوا  والتي من خاللها  أرضية صلبة مشرتكة وصحيحة وعلمية 

الدول  يف  املدن  تحويل  بكيفية  الرئيسية  القرارات  باتخاذ  املستويات  أعىل  وعىل 

العربية إىل مدن ذكية )اإلمارات املتحدة العربية، 2015(.
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املدن الذكية اإرها�سات الن�ساأة و�سياقات التطوراملدن الذكية اإرها�سات الن�ساأة و�سياقات التطور
التحديات التي تعصف باملدن وحتمية تبني التقنيات الذكية.. 	

حياة  نوعية  لسكانها  تقدم  أن  الطويل  البرشي  التاريخ  خالل  املدن  حاولت  لطاملا 

أفضل وبيئة آمنة ومريحة وازدهار اقتصادي؛ مام ساهم يف منوها بوترية متسارعة وواسعة 

أنه يف عام 2016، يعيش حوايل 54.5 ٪ من سكان  النطاق، حيث أفادت األمم املتحدة 

العامل يف املدن. وأنه بحلول عام 2030، سيكون هناك 43 مدينة ضخمة يف جميع أنحاء 

العامل يبلغ عدد سكانها أكرث من 10 ماليني شخص، وبحلول عام 2050 سيعيش ما يقرب 

 United Nations. Department of Economic(املدن يف  العامل  من سكان   70٪ من 

and Social Affairs, 2016، ص5.(؛ إن التوسع الحرضي وتطور املدن مبختلف أحجامها 

ثالثة  تنتج حوايل  يجعلها  املتزايد مام  االقتصادي واالجتامعي  التطور  يوازي  ومواصفاتها 

أكرث من  املدن  الدفيئة، وتخلف  غازات  انبعاثات  الطاقة ومعظم  استهالك  أرباع إجاميل 

%70 من انبعاثات الكربون يف العامل، و60 إىل 80 يف املائة من استهالك الطاقة. وقد أدى 

التحرض الرسيع إىل تلوث املياه، وما يرتبط بها من قضايا صحية، كام ميثل االزدحام املروري 

 ،INRIX لدراسة  وفًقا  والسكان؛  املدن  حكومات  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  أحد 

يتسبب االزدحام يف حدوث 300 مليار دوالر من األرضار املالية كل عام يف الواليات املتحدة 

وحدها، ويف العديد من املدن الكبرية، يقيض السائقون أكرث من 100 ساعة سنويًا يف حركة 

املرور، ناهيك عن املشكالت االجتامعية التي تزداد تعقيًدا وتشابًكا وتتطلب حلولها تعاون 

العديد من املؤسسات الحكومية واملنظامت غري الربحية والرشكات واملجتمع ككل. 

ويُلقي تسارع التحول الحرضي عىل عاتق الحكومات تحديات جّمة ويضعها أمام 

مهاّمت مضاعفة، إذ عليها من جهة العمل عىل إبطاء هذا التحول مبواصلة تنمية األرياف 

وتعزيز جاذبية العيش فيها، وعليها من جهة أخرى أن تستوعب أعداد السكان املتزايدة 

يف املدن، لكن دون أن تكتفي باملحافظة عىل مستوى الوضع القائم فيها أو تسعى لكبح 

تراجعه تحت ضغط زيادة عدد السكان، بل يجب أن تبذل جهوًدا حثيثة لالرتقاء به 

بتخليص مدنها من العشوائيات وتحويلها إىل مدن آمنة ومستدامة توفر مساكن كافية 
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بأسعار مناسبة مع وسائل نقل حديثة ومساحات خرضاء وخدمات حكومية رسيعة فضاًل 

عن تعزيز مهارتها التخطيط واإلدارة وجذب الرشكات واالبتكار واملساهمة الفّعالة يف منو 

االقتصاد، فالدور االقتصادي للمدن كبري يف جميع الدول، فهي تولد نحو %80 من الناتج 

املحيل اإلجاميل عىل مستوى العامل)مرصد املستقبل. مؤسسة ديب للمستقبل، 2020(.

الكبرية  للتحديات  كاالقرتاحات  املتنامية  الحلول  أهم  أحد  وتقنياته  الذكاء  ويعد 

واملزايدة للمدن؛ إذ تَِعد املدن الذكية بتحقيق أسمى آمال البرشية من خالل الوعد بتسخري 

 The IMD World Competitiveness(التكنولوجيا من أجل حياة أفضل وتناغم اجتامعي

Center,2019( ، وعىل الرغم أن املدن التي يتم توصيل جميع النظم والخدمات الحرضية 

فيها بطريقة ذكية غري موجودة حتى اآلن، فإن العديد منها يف طريقها إىل أن تصبح مدناً 

ارتفاع اإلنفاق عىل تقنيات  السوق  مستدامة وذكية. وتتوقع رشكة ”نافيجانت” ألبحاث 

املدن الذكية عىل الصعيد العاملي إىل 27.5 مليار دوالر بحلول عام 2023. 

االتصاالت  الذكية وشبكات  املعلومات  تكنولوجيا  الذكية عىل  املدن  وتعتمد  هذا 

الفائقة ذات النطاق العريض لتعزيز كفاءة استهالك الطاقة وإدارة النفايات، وتحسني 

اإلسكان والرعاية الصحية، وتحسني تدفق حركة املرور والسالمة، والكشف عن جودة 

الهواء، وتنبيه الرشطة إىل الجرائم التي تحدث يف الشوارع وتحسني شبكات املياه والرصف 

باملدينة،  والهياكل  العمليات  تكييف  عىل  الذكية  املدينة  قدرة  توفر  أين  الصحي...، 

واالستجابة الحتياجات السكان، مزيًدا من الراحة واإلنتاجية للمواطنني والرشكات، كام 

تتيح االستخدام الفعال للموارد املادية من قبل الحكومات واملجتمعات.

نظرة تحليلية عىل الهوية املفاهيمية للمدينة الذكية.. 2

مثلت املدن الذكية ولوقت قريب، ظاهرة جديدة يف طور التشكل مل تستقر بعد 

طبيعتها ومقوماتها، وعَّرف مفهومها جداًل حاًد ونقاًش حاسًم تناولته مدارس مختلفة 

لالستيعاب  جديدة  منهجية  إىل  العموم  عىل  املصطلح  ويشري  متباينة؛  نظر  ووجهات 

الشامل واالستخدام الواعي لكافة إمكانات التقنية واالستثامر للموارد املتاحة للوصول 

باملواطنني ملستوى ميكنهم من املامرسات الحياتية األساسية املناطة بهم عىل مستوى 
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الشخص والوطني بشكل أكرث إبداع وكفاءة وجودة؛ وقد ظهرت العديد من املحاوالت 

يف األدبيات املتاحة التي حاول التأصيل للمفهوم "املدن الذكية" واعطاء تعريف شامل 

ألبعادها؛ إال انه ال يوجد تعريف واضح وشامل للمدن "الذكية" حيث ظهر عدد من 

ما  عىل  اعتامداً  املوضوع  الرؤى حول  وتباينت  "الذكية"  للمدن  املشابهة  املصطلحات 

للتعبري  املستعملة  أن املصطلحات  الرغم من  املتحدث واهتامماته، وعىل  يدور بخلد 

عنها متباينة ومختلفة غري أن جميعها تعني ضمنيًا أن املجتمعات تبذل "جهًدا واعيًا 

 ،)Taewoo , Pardo, 2011, p283( لفهم العامل املتصل بشكل متزايد واالنخراط فيه

وسنورد فيام ييل بعض التعاريف التي أوردت يف األدبيات حول املصطلح: 

تلك  	 أنها  عىل   '' "الذكية  املدن   )CFG( الكندية  الفيدرالية  الحكومة  تُعرّف 

املجتمعات التي يقوم فيها القادة وأصحاب املصلحة املحليون )املواطنون(، من 

خالل استخدام الشبكات اإللكرتونية واإلنرتنت، بتشكيل تحالفات ورشاكات من 

 .)Komninos ,2002(أجل االبتكار واستخراج قيمة اقتصادية واجتامعية جديدة

وتكنولوجيا  )النقل  الشبكية  التسهيالت  عىل  التعريف  هذا  يف  الرتكيز  يتم  مل 

البرشي  املال  املعلومات واالتصاالت( فحسب بل عىل رضورة االستثامر يف رأس 

واالجتامعي لدعم أهداف املجتمع املستدامة ونوعية الحياة، من خالل املشاركة 

االجتامعية وكذلك التقنيات الخاصة باملستخدم وتطبيقات بناء املجتمع. تم وضع 

للنمو يف  الرئييس و"االتصال" كمصدر  التطوير  "السلكية" كنموذج  املدينة  فكرة 

املقدمة لزيادة الرخاء املحيل والقدرة التنافسية.

عىل  	 ينص  نطاقاً،  أوسع  تعريف   )2009( الذكية  املدن  عمل  ورشة  قدمت  كام 

الستخدام  واعية  جهوًدا  تبذل  التي  "املدينة  بأنها  "الذكية"  املدينة  اعتبار 

شمواًل  أكرث  بيئة حرضية  لدعم  مبتكر  بشكل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

معهد  قبل  من   2001 سنة  اعتامده  تم  الذي  تعريف  وهو  واستدامة"،  وتنوًعا 

كاليفورنيا للمجتمعات الذكية )Anastasia,2014(، ويتمثل النهج البديل لتحديد 

والبيئي  االجتامعي  املال  رأس  أهمية  الرتكيز عىل  يف  "الذكية"  املجتمعات/املدن 
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يف التنمية الحرضية. وهذا يعني إعطاء األهمية لتعليم املواطنني آليات التكيف 

واالبتكار مع الرتكيز القوي عىل اإلدماج االجتامعي واملشاركة يف شؤون املجتمع 

القرار من أجل الوصول إىل األهداف االجتامعية والبيئية. وهذا  وعمليات صنع 

التعريف يقارب يف فحواه تعريف املقدم من طرف املؤسسة العاملية للمجتمعات 

الذكية World Foundation for Smart Communities والذي ينص عىل أن 

املعلومات  تكنولوجيا  الستخدام  واعية  جهوًدا  بذل  مجتمع  هو  الذيك  "املجتمع 

لتحويل الحياة والعمل داخل منطقته بطرق وأساسية وجوهرية بدالً من أن تكون 

.)Nicos,2006("هذه التحوالت تدريجية

يف حني ترتكز رؤية IBM للمدينة الذكية عىل توافر الخصائص الرئيسية الثالث:  	

آلية، ومرتابطة، وذكية. أين متكن األجهزة من الحصول عىل بيانات العامل الحقيقي 

يف الوقت الفعيل من املستشعرات املادية والظاهرية. وهذه البيانات تكون مرتابطة 

األنظمة  بني  الجمع  أن  متعددة. حيث  قيمة  أو سالسل  أنظمة  أو  عمليات  عرب 

 Harrison,(.) .املجهزة واملرتابطة يربط بشكل فعال العامل املادي بالعامل االفرتايض

Eckman, Hartswick, Kalagnanam, Paraszczak, Williams,2010

وتم تعريف املدن "الذكية" أيًضا عىل أنها بيئات ذكية مزودة بتكنولوجيا املعلومات  	

واالتصاالت املضمنة، تستهدف إنشاء مساحات تفاعلية تجلب الحوسبة إىل العامل 

املادي. من هذا املنظور، تشري املدن "الذكية" )أو األماكن "الذكية" بشكل عام( 

وأنظمة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  فيها  تختفي  التي  املادية  البيئات  إىل 

نعيش  التي  املحيطة  واملناطق  املادية  األشياء  تصبح مدمجة يف  االستشعار ألنها 

فيها وننتقل، ونعمل.  

التكنولوجيا  	 الذي تلعبه  الدور  فيام يُركز تعريف االتحاد الدويل لالتصاالت عىل 

يف تعزيز هذه البنى التحتية حيث يعرف املدينة املستدامة الذكية بأنها مدينة 

تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل أخرى لتحسنني جودة الحياة 

الوقت  وتلبية يف  املنافسة،  والقدرة عىل  الحرضية  والخدمات  العمليات  وكفاءة 



المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات134

االقتصادية  بالجوانب  يتعلق  فيام  والقادمة  الحالية  األجيال  احتياجات  ذاته 

إىل  للمدينة  التنافسية  القدرة  وتشري  الثقافية.  وكذلك  والبيئية،  واالجتامعية 

السياسات واملؤسسات واالسرتاتيجيات والعمليات التي تحدد اإلنتاجية املستدامة 

الدخل  توليد  االقتصادية عىل  قدرتها  استدامة مدينة ذكية  تعني  فيام  للمدينة. 

والعاملة لتوفري سبل كسب العيش ملواطنيها. وضامن تقديم الرعاية االجتامعية 

عىل  للمواطنني  املساواة  قدم  عىل  ذلك(  إىل  وما  والتعليم  والصحة  )السالمة 

الرغم من االختالفات يف الطبقة أو العرق أو نوع الجنس، وحامية البيئة القامئة 

وكذلك جودة املوارد الطبيعية وقدرتها عىل التجدد يف املستقبل، وإدارة املدينة 

أي الحفاظ عىل الظروف االجتامعية االستدامة والدميقراطية واملشاركة والعدالة 

)االتحاد الدويل لالتصاالت،2019،ص2(.

الذكية  	 للمدن  والتنظيمية  البرشية  املكونات  عىل  التعاريف  بعض  ركزت  كام 

كوسيلة  الشبكية  التحتية  البنى  استخدام  عىل  تنطوي  الذكية  املدن  باعتبار 

كل  يعتربها  حيث  والثقافية؛  واالقتصادية  والبيئية  االجتامعية  التنمية  لتمكني 

من )Garcia, Pardo, Nam, 2015، )P.6 أنها الجمع بني تكنولوجيا املعلومات 

والتخطيطية  والتصميمية  التنظيمية  الجهود  مع   2.0 الويب  وتقنية  واالتصاالت 

األخرى للتخلص من العمليات البريوقراطية وترسيعها واملساعدة يف تحديد حلول 

املدينة، من أجل تحسني االستدامة والقدرة عىل  إدارة  لتعقيد  جديدة ومبتكرة 

العيش، إذ أن هذه املدن مبثابة أنظمة ابتكار إقليمية متعددة الطبقات تجمع 

بني األنشطة املكثفة للمعرفة ومؤسسات التعاون يف التعلم واالبتكار واملساحات 

املشكالت.  حل  عىل  املدينة  قدرة  تعظيم  أجل  من  والتفاعل،  للتواصل  الرقمية 

االبتكار وحل  للغاية، حيث أن  املبتكر  األداء  الصدد هي  املميزة يف هذا  السمة 

املشكالت الجديدة هي السامت الرئيسية للذكاء، بينام تشكل املدينة الذكية عند 

العاملة  )القوى  البرشي  املال  Kourtit, K., & Nijkamp مزيج واعد من رأس 

املال  ورأس  التقنية(،  عالية  االتصاالت  مرافق  )مثل  التحتية  والبنية  املاهرة(، 
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االجتامعي )عىل سبيل املثال الروابط املكثفة واملفتوحة( ورأس املال الريادي )عىل 

سبيل املثال ، اإلبداع واالبتكار( وينتج عن هذه االسرتاتيجيات املبتكرة التي تعتمد 

عىل املعرفة ميكن الوصول إىل تعزيز األداء االجتامعي واالقتصادي واإليكولوجي 

)Kourtit, Nijkamp,2012,p.94( " واللوجستي والتنافيس للمدن

يشري كال من Taewoo, Theresa أن غالبية التعاريف التي تم تقدميها حول الرؤى  	

واملكونات األساسية للمدينة الذكية. عبارة عن مناقشات رؤى وردية وصوًرا مثالية 

الذكية  والطاقة  الذكية  والبيئة  الذيك  النقل  املثال،  سبيل  )عىل  الذكية  للمدينة 

العوامل  إىل  األبحاث  من  القليل  تطرقت  بينام  ذلك(،  إىل  وما  الذكية  والسالمة 

مناقشة  تتم  مل  حًقا(.  ذكية  املدن  يجعل  )ماذا  الذكية  املدينة  ملبادرة  التمكينية 

الذكية  املدينة  الذكية بفهم شامل. متت مناقشة  املدينة  مفاهيم وعوامل نجاح 

األدبيات  بحثية يف  فجوة  ندرك  فإننا  املعنى،  بهذا  قوي.  مفاهيمي  تصور  بدون 

الحالية للمدينة الذكية. وبالتايل حاوال وضع تصور مفاهيمي للعنارص التميكنية 

للمدن الذكية كام هو موضح يف الشكل التايل:

)Taewoo Nam , Theresa A. Pardo( العنارص التمكينية األساسية للمدن الذكية
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خصائص املدن الذكية وأهدافها:. 3

واالتصال  االنرتنت  تقنيات  استخدام  عىل  تقوم  مبتكرة  مدينة  الذكية،  املدينة 

االجتامعي، وتصميم منصات وفضاءات شاملة للتعليم واالبداع واالبتكار والتجربة تدعم 

اسرتاتيجيات إدارة البيانات الضخمة وتعزيز تطبيقاتها والتخطيط لخدمات قابلة للتكيف 

وإدارة التغيري بنجاح مع إعادة التفكري الجدي يف األدوار والوظائف املنوطة بها، واإلفادة 

من إفرازات الثورة الصناعية الرابعة والتكيف معها؛ ليصبح بذلك جوهر املدن يف عصور 

ما بعد الرقمية هو توفري وسائل ومرافق عامة للوصول إىل الحياة الكرمية، مع االستفادة 

البيئية والنقل، حيث تقوم  الذكية لتحسني االستدامة والحوكمة واإلدارة  التقنيات  من 

الراحة،  وسائل  لتحسني  املادية  التحتية  بنيتها  إىل  املعلومات  بنقل  ذكاًء  األكرث  املدينة 

وتسهيل التنقل، والحفاظ عىل الطاقة، وتحسني جودة الهواء واملاء، وتحديد املشكالت 

وحلها برسعة، والتعايف برسعة من الكوارث، وجمع البيانات التخاذ قرارات أفضل، والنرش 

املوارد بشكل فعال، ومشاركة البيانات لتمكني التعاون عرب الكيانات واملجاالت املختلفة، 

ومع ذلك، غرس الذكاء يف كل نظام فرعي للمدينة، واحًدا تلو اآلخر - النقل، والطاقة، 

املادية، والغذاء، واملياه، والسالمة  التحتية  الصحية، واملباين، والبنية  والتعليم، والرعاية 

العامة، إلخ، وال يكفي أن تصبح مدينة أكرث ذكاًء يف جانب من جوانبها بل يجب معاملة 

.)Kanter, Litow, 2009( املدينة األكرث ذكاًء ككل عضوي- كشبكة، كنظام متصل

ولخص كل من Mircea Georgescu وDaniela Popescul األهداف التي تسعى 

املدينة الذكية بلوغها يف: 

)Ahmed Nassar, Ahmed Hossam Montasser, Nashwa Abdelbaki, DOI: 10.1007/978-3-319-64861-3_80(
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وقد ساهمت مبادرات ومشاريع املدن الذكية يف النمو االقتصادي لها حيث يجذب 

تنفيذها املواهب، ويخلق بيئة خصبة لنمو رشكات التكنولوجيا. كام أثبتت الدراسات 

العالقة الطردية بني االستثامر يف تقنيات املدن الذكية وزيادة النمو االقتصادي. وجد 

تقرير من ESI Thought Lab، يغطي 136 مدينة، أن مبادرات املدن الذكية ميكن أن 

 .)Smart City Initiatives، 2020( تزيد النمو االقتصادي بنسبة تصل إىل 21 باملائة

التطبيق . 4 وانعكاسات  والتطور  النشأة  إرهاصات   :)4IR( الرابعة  الصناعية  الثورة 

عىل املدن الذكية.

يف  ثورة جديدة  نعيش  اآلن  فإننا  البرشى  التاريخ  يف  الحادة  للمنعطفات  امتداًدا 

تطوير وسائل اإلنتاج واالتصال، فبعد انطالق شبكة األنرتنت التي ربطت معظم سكان 

التاريخ من قبل؛ وزادت قدراتها عىل تخزين  األرض بعضهم ببعض بشكل مل يشهده 

الدين،  الضوء)فخر  رسعة  إىل  تصل  برسعة  وإيصالها  وتحليلها  واسرتجاعها  املعلومات 

2018(، وانتقل العامل بذلك من منوذج املجتمع الصناعي إىل منوذج مجتمع املعلومات 

العاملي، الذي يعد املنظر األشهر له هو "كاستلز" أستاذ علم االجتامع األمرييك بعد أن 

أخرج موسوعته الشهرية "عرص املعلومات" التي تتضمن ثالثة مجلدات هي "املجتمع 

مجاالً  بذلك  املعلومات  مجتمع  أنشـأ  وقد  األلفية"  و"نهاية  الهوية"  و"قوة  الشبيك" 

الفضاء  أو  الخامس  املجال  عليه  يطلق  اإلنسانية  تاريخ  يف  مسبوق  غري  عاماً  جديداَ 

السيبريي The Cyber Space. )يسن. 2010(.

اإلنتاج.  مليكنة  والبخار  املاء  طاقة  األوىل  الصناعية  الثورة  استخدمت  أن  فبعد 

الثورة  سخرت  كام  الضخم  اإلنتاج  لتوليد  الكهربائية  الطاقة  الثانية  الثورة  واعتمدت 

الثالثة االلكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات ألمتته اإلنتاج، يقف العامل اليوم عىل مشارف 

ثورة رابعة قوامها الثورة الثالثة أو ثورة الرقميات ويتسع مداها للتقنيات االكتشافات 

البيولوجية وميتد أثرها للحياة املادية؛ فهي تسعى إىل إلغاء وطمس الحدود الفاصلة بني 

.)Schwab، 2016( "املجاالت املادية والرقمية والبيولوجية
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ويف هذا الصدد يؤكد أندرو شابريو أن ظهور تكنولوجيات رقمية ذكية جديدة يشري 

 Wikipedia،(إىل تحول جذري محتمل يف من يسيطر عىل املعلومات والخربات واملوارد

2020(، حيث تُؤكد التجربة أن التقنيات الجديدة ليست مجرد حيل ميكانيكية لخلق 

للتعبري  نوعها  من  وفريدة  جديدة  قوى  مع  جديدة  لغات  ولكن  الوهم،  من  عوامل 

)Nicholaas، 2005( ؛ فبعد أن أطلقت شبكة اإلنرتنت وأجهزة اإلنرتنت املحمولة الثورة 

الثالثة، تقوم تقنيات الذكاء االصطناعي، مقرتنة بالبيانات الضخمة، بالتهيئة  الصناعية 

النطالق ثورة صناعية رابعة من املحتمل أن تغرّي التوازنات عىل الصعيد الكوين.

والشكل التايل ميثل املفاهيم الجوهرية والتقنيات األساسية التي تدور يف فلك الثورة 

الرابعة وتأسس بنيتها: 

تقنيات الثورة الرابعة )مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واملكتب اإلقليمي للدول 

العربية/مستقبل املعرفة(

ويشري كالوس Klaus Schwab رئيس املنتدى االقتصادي العاملي ومؤسسه أن الثورة 

الصناعية الرابعة - الرقمنة الكاملة للوضع االجتامعي والسيايس واالقتصادي- تتعامل 

مع نسيج املجتمع ذاته وهيكلة املدن والتجمعات العمرانية، وتغري الطريقة التي يرتبط 
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االقتصادات  تحويل  يتم  الحقبة،  هذه  يف  بأرسه.  وبالعامل  البعض  ببعضهم  األفراد  بها 

والرشكات واملجتمعات والسياسة بشكل أسايس، كام يشري أن إعادة هيكلة العمليات 

واملؤسسات القامئة لن يكون كافيا حسب رأيه، بل يتعني عىل قادة الحكومات بدعم 

من املجتمع املدين والرشكات العمل عىل إنشاء بنية عاملية جديدة بشكل جامعي؛ وأن 

تطبيق "حل رسيع" إلصالح أوجه القصور يف األنظمة التي عفا عليها الزمن لن يكون ذا 

جدوى، فقوى التغيري ستعمل بشكل طبيعي عىل تطوير الزخم والقواعد الخاصة بها 

.)Schwab،2019( وبالتايل الحد من القدرة عىل الوصول إىل نتائج إيجابية

 وهذه الترصيحات التي أدىل بها كالوس يف إشارة منه لحتمية ولوج معرتك تخطيط 

وإنجاز مشاريع املدن الذكية وحتميتها األكيدة، إذ أن املدن بحاجة ماسة إىل ترتيبات 

تنظيمية ومؤسسية مبتكرة لحل مجموعة كبرية ومتنوعة من املشاكل، ويجب اسناد 

الثورة  إفرازات  األبعاد، وتسخري  الذكية إىل منظور كيل وشمويل متعدد  املدن  تصميم 

العامة  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  يشمل  بحيث  السواء،  حد  عىل  والرابعة  الثالثة 

تكامل  مراعاة  يجب  كام  البرشية.  واملوارد  األمنية  والحامية  والخدمات  والبيانات 

مجاالت التطبيق املختلفة عند إعداد أنظمة املدن الذكية من خالل نظام أسايس موحد 

وتكون  والتوسع  النمو  ميكنها  واملنصة  مدمجة،  ذكية  وشبكة  املدينة  لعمليات  ومركز 

مستدامة من أجل تحويل املدن إىل بيئات معيشية أكرث استدامة، ترتبط بنيتها التحتية 

لزيادة  املعلومات  تكنولوجيا  بأنظمة  االقتصادي  وإطارها  االجتامعي  ونظامها  املادية 

الكفاءة اإلجاملية، إذ يجب التعامل مع الذكاء يف تطوير املدن كمطلب معياري وبعد 

أيديولوجي، ويجب أن تتبنى الحكومات والهيئات العامة عىل جميع املستويات فكرة 

الذكاء لتمييز سياساتها واسرتاتيجياتها وبرامجها الجديدة الستهداف التنمية املستدامة 

 Center on Governance,( والنمو االقتصادي السليم وتحسني نوعية الحياة ملواطنيها

 .)Canada ،2003

هناك العديد من املدن الذكية أو السائرة يف طريق الذكاء والتي ال تتسع الدراسة 

مدينة  عليها  اإلطالق  ميكن  والتي  ديب  تعد  العريب  املستوى  وعىل  أنه  غري  لذكرها 
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التطبيقات، من أهم املدن الذكية وقد أطلقت العديد من التطبيقات لتسهيل الحياة 

عىل زّوارها، فهي تحتضن تكنولوجيا عرصيّة مذهلة، بدءاً من السيارات الذكية، ووصوالً 

إىل نقاط "هوت سبوت للواي فاي" أو اإلنرتنت الالسليك يف األماكن العامة والتطبيقات 

تقع يف  والتي  اإلماراتية،  مدينة مصدر  إىل  باإلضافة  املوقع..،  بتحديد  املتعلقة  الذكيّة 

صحراء أبو ظبي صممت لتكون واحدًة من أهم مدن العامل الذكية والصديقة للبيئة 

الكهربايئ  والتيار  املدينة،  منتصف  يف  تقبع  الشمسية  للطاقة  محطة  بها  واملستدامة، 

يتم توليده بواسطة مزارع الرياح، مام يجعلها خالية من أي تلوث بيئي، كل يشء يف 

املدينة حتى النفايات محسوبة ومراقبة، لتكون جزًء من منظومة معلوماتية متكاملة يف 

املدينة، تم فوق سطح األرض، ليتمكن السمكريون الرقميون من مراقبتها وإصالح أي 

عطل يف منظومتها هي مدينة صديقة للمشاة أيًضا، ومينع قيادة السيارات فيها، فهي 

تعتمد عىل نظام نقل كهربايئ لعربات نقل تسري تحت األرض، ويسمى النظام نظام يب 

آر يت)مصطفى السداوي،2018(، أما يف اململكة العربية السعودية: مرشوع نيوم عىل 

البحر األحمر، مع تنفيذ وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة »تطبيق مفاهيم املدن 

 ،2020 الجاري  العام  بنهاية  ذكية  مدن  إىل  رئيسة  سعودية  مدن   5 لتحويل  الذكية« 

والعمل عىل تحويل معظم املدن السعودية الكربى إىل مدن ذكية بحلول 2030، ويف 

مرص يعد برج العرب، العاصمة اإلدارية الجديدة، مدينة رشق بور سعيد واحدة من 

املبادرات الواعدة للمدن الذكية كام تشري هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة إىل 24 

مدينة ذكية جديدة. وهناك مبادرات أخرى يف كل من الجزائر وتونس ولبنان كذلك. 

التداعيات األمنية االلكرتونية عىل املدن الذكية وآليات حاميتها. 5

االجتامعية،  األوضاع  وتحسني  واالستدامة،  للنمو،  هائلة  فرصة  الذكية  املدن  متثل 

إذ  أيضا.  أن تكون آمنة  املشاريع ذكية فقط، بل يجب  أن تكون  ومع ذلك، ال يجب 

وموثوق  وآمنة،  مستقرة،  لالتصاالت  تحتية  بنية  إىل  املستدامة  الذكية  املدن  تحتاج 

بها، وقابلة للتشغيل البيني، لدعم حجم هائل من التطبيقات والخدمات القامئة عىل 

إنرتنت  املدمجة واالستفادة من  التقنيات  املعلومات واالتصاالت. إن متكني  تكنولوجيا 
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األشياء يف البنية التحتية للمدينة يجلب إليها املخاطر التي يجب أخذها بعني االعتبار 

ومراقبتها للحفاظ عىل سالمة املواطنني. سنناقش يف هذا الجزء من البحث التداعيات 

األمنية عىل املدن الذكية. 

الهجامت اإللكرتونية التي تطال املدن الذكية: 	

إنَّ ظاهرة الجرائم اإللكرتونية التي تستهدف املدن الذكية ظاهرة إجراميّة تقرع يف 

ه املجتمعات العاملية عامة والدول العربية لحجم املخاطر،  جنباتها أجراس الخطر لتنبِّ

وهول الخسائر الناجمة عنها، باعتبار هذه األنشطة وإضافة إىل الهجومات السيبريية 

وانتحال  الحاسوبية  واملنظومات  البيانات  كاستهداف  التقليدية  بالحوسبة  املرتبطة 

الرسائل  ومختلف  الفريوسات  نرش  عن  فضال  املالية  الخدمات  واخرتاق  الشخصية 

اإللكرتونية االحتيالية مثل رسائل التصيّد وقضايا االرهاب والتحريض عىل التطرف، فقد 

ظهرت جرائم جديدة مرتبطة بتقنية الحوسبة الذكية وإنرتنت األشياء وتقنيات تحديد 

التمكينية  البنية  متثل  والتي  الالسليك،  االتصال  وتوطني  بعد،  عن  واالستشعار  الهوية 

للمدن الذكية.

 إذ تتكون البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات للمدينة الذكية من قنوات األلياف 

أجهزة  عىل  تشتمل  كام  األخرى،  املعلومات  وأنظمة  الالسلكية  والشبكات  الضوئية 

وكام  التحتية.  للبنية  الخارجية  بالطبقات  املستخدم  أجهزة  بتوصيل  تسمح  استشعار 

أيًضا  تشكل  فإنها  الذكية  باملدن  الحياة  وعصب  الرئييس  املكون  متثل  التكنولوجيا  أن 

الرئيسية  األضعف  الحلقة  وتتمثل  املحتملة،  األمنية  املخاطر  من  كبري  لعدد  مدخال 

للمدن الذكية يف أمان البيانات وموثوقيتها التي تعد أمرًا أساسيًا لنجاح تشغيل املدينة 

مضللة.  بيانات  ينتج  أو  يغري  أن  ميكن  محتمل  إلكرتوين  هجوم  أي  أن  حيث  الذكية، 

وقد تؤدي التقارير املزيفة عىل الشبكة الذكية أو حركة املرور إىل ضوابط غري مناسبة 

حوادث  مثل  للحياة،  مهددة  وحتى  املدى  بعيدة  آثار  لهذا  يكون  أن  ميكن  لألنظمة. 

يواجهها  التي  األمنية  التحديات  إىل  إضافة  املناسبة.  غري  املياه  معالجة  أو  السيارات 

إنرتنت األشياء والناجمة عن وسائط اإلرسال الضعيفة واملعرضة للخطأ، والتي تعتمد 
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عىل الرتدد الالسليك وطوبولوجيا الشبكة املتغرية باستمرار، ويعرتف "يل/ Li" بالصعوبة 

الفنية يف ضامن األمن، حيث يؤكد عىل التعقيدات والصعوبات املحتملة داخل سلسلة 

التوريد ومسؤولية الطرف الثالث والجهات الفاعلة األخرى املعنية تشكل تحديا آخر 

نظرًا ألنه سيتم استغالل املنتجات والخدمات املختلفة والتي يتم إنتاجها بواسطة جهات 

تصنيع مختلفة، مام يشكل صعوبة بالغة يف ضامن مستوى مناسب من األمان عرب جميع 

الطبقات. ويرجع ذلك إىل تضارب املصالح واألساليب التشغيلية املختلفة لألمن واملخاطر 

التي تتعرض لها سلسلة التوريد)Song, Zeng, 2018(( ؛ ومع ذلك، فإن البيانات ليست 

 International Data مصدر القلق األمني الوحيد للمدن الذكية. وفًقا لدراسة أجرتها

Corporation، سيتم تثبيت 212 مليار "يشء" استناًدا إىل تقنية إنرتنت األشياء بقيمة 

تريليون دوالر يف عام 2020، وهو ما يرتجم إىل 212 مليار باب  بـ 8.9  سوقية تقدر 

 )Dignan، 2013( هجوم محتمل

إن الجرائم التي تطال املدن الذكية جرائم تقنية تنشأ يف الخفاء، يقرتفها مجرمون 

املعلومات  أو  التحتية  البنى  من  للنَّيل  ه  تَُوجَّ التقنية،  املعرفة  أدوات  ميتلكون  أذكياء، 

واملعطيات بل وأمن األفراد، وتَطَال اعتداءاتها البيانات واملعطيات املخزَّنة، واملعلومات 

املنقولة، عرب نُظُم وشبكات املعلومات، ويف الوقت الذي تقدر فيه الدراسات أن اقتصاد 

اإلنرتنت واالقتصاد الذيك يولد سنويا بني تريليوين دوالر و 3 تريليون دوالر، أي ما نسبته 

٪15 و ٪20 من القيمة اإلجاملية لالقتصاد العاملي، تتزايد ظاهرة الجرائم اإللكرتونية 

بأمناط جديدة آخذة يف االنتشار بأشكال سلبية متصاعدة، فيها تجاوز ملفاهيم األخالق 

والقيم واألمن الفكري واملجتمعي. 

الصادر من  لعام 2018  املتوقعة  الذكية  للمدن  األمنية  التهديدات  تقرير  وكشف 

رشكة إنتل سكيوريتي لألمن اإللكرتوين، عن سلسلة من التوقعات تشمل تنامي رشاسة 

وتطوير  املرصفية،  األنظمة  من  الدوالرات  ماليني  ورسقة  املايل  القطاع  عىل  الهجامت 

رواتب  عىل  واالستيالء  باإلنرتنت،  املتصلة  السيارات  أنظمة  الخرتاق  جديدة  تقنيات 

البيانات  وبيع  وتخزين  اخرتاق  وعمليات  الفدية،  برامج  تهديدات  وتزايد  املوظفني، 
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التوقعات ملشهد األمن اإللكرتوين حتى  التقرير مجموعة من  املرسوقة. كام استعرض 

عام 2020؛ وتناول التقرير الذي أعده خرباء مختربات "مكايف" التابعة للرشكة، مجموعة 

والطويل،  القصري  املدى  عىل  املختلفة  وتأثرياتها  التهديدات  لهذه  املتوقعة  التداعيات 

عىل الحكومات واألفراد، وقطاعات األعامل واالقتصاد، حيث أقر ستيف النجان، الرئيس 

التنفيذي لرشكة هيسكوكس للتأمني لشبكة يس إن يب يس:" أنه خالل سنة 2016 رسقت 

الجرمية السيربانية االقتصاد العاملي أكرث من 450 مليار دوالر، ورسقت أكرث من ملياري 

سجل شخص، ويف الواليات املتحدة وحدها أكرث من 100 مليون أمرييك رسقت سجالتهم 

الطبية".، "هذا هو وباء الجرمية السيربانية"، ومع ذلك فإن التقرير كشف أن %53 من 

الرشكات يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا مل تكن عىل استعداد تام للتعامل 

معها. 

اإللكرتونية  الهجامت  رقعة  اتساع  التقرير،  يف  التوقعات  أبرز  مجموعة  وشملت 

لتشمل اخرتاق األنظمة الحاسوبية لألدوات واألجهزة اإللكرتونية وامليكانيكية، أما عىل 

صعيد التقنيات القابلة لالرتداء، كشفت التوقعات عن مواصلة القراصنة استهداف هذه 

الشخصية، وذلك  املعلومات  احتوائها عىل عدد محدود من  الرغم من  التقنيات عىل 

بهدف اخرتاق وتخريب الهواتف الذكية املتصلة بها، وتوقع التقرير كذلك سعي قراصنة 

ومجرمي اإلنرتنت الستهداف املؤسسات من خالل موظفيها، وذلك عرب استهداف النظم 

بدأت  املؤسسات  العديد من  أن  نسبياً، حيث  أمناً  أقل  والتي هي  للموظفني  املنزلية 

قوة  بتعزيز  وقامت  التشغيلية،  أنظمتها  األمنية عىل  التهديدات  إدراك  متزايد  بشكل 

أنظمتها األمنية واستخدام أحدث الحلول، واستقطاب املوظفني من أصحاب الخربة.

كام كشف التقرير عن تطوير املهاجمني اسرتاتيجيات هجومية جديدة ومتكاملة 

الضحية  راتب  إيداع  إعدادات  بتغيري  كالقيام  للعمالء،  البنكية  البيانات  لالستيالء عىل 

وإيداع األموال يف حساب آخر، إذ تتوقع رشكة إنتل سكيوريتي أن تسهم هذه الهجامت 

املتكاملة عىل القطاع املايل يف تكبيد الضحايا خسائر كبرية، ورسقة املاليني من الدوالرات، 

أما بالنسبة للتوقعات وصواًل للعام 2020، فإنها تشمل التغريات التي من املتوقع حدوثها 
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يف السنوات الخمس القادمة، وذلك فيام يتعلق بسلوكيات وأهداف املهاجمني، وكيفية 

مواجهة هذه التحديات من قبل املؤسسات والصناعة األمنية عامة.

البيانات  وقيمة  يستمر حجم  أن  فيُتوقع  وفرصها،  الخصوصية  تحديات  يخص  وفيام 

الرقمية الشخصية يف الزيادة مام سيجذب قراصنة اإلنرتنت مؤديًا بدوره إىل اعتامد لوائح 

جديدة لحفظ الخصوصية يف جميع أنحاء العامل. يف حني سيسعى األفراد إىل طلب وتلقي 

تعويضات مقابل توزيع بياناتهم الخاصة، مام سيؤدي إىل إنشاء سوق خاصة بهذا املجال قد 

تغري طريقة إدارة الخصوصية الرقمية من قبل األفراد واملؤسسات )جريدة الرأي، 2015(.

مفهوم األمن اإللكرتوين للمدن الذكية 	

مضامني  ليشمل  مساحتها،  وتتسع  داللتها  تتشعب  التي  املفاهيم  أحد  األمن  يُعد 

ذات  األلفاظ  ” هو من  األمن   ” لفظ  أن  الحياة، كام  أنظمة  تتداخل مع شتى  متعددة 

وكرثة  وضوحه  شدة  ولكن  به،  النطق  عند  حقيقته  تُعرف  إذ  نة،  البَيِّ الواضحة  الدالالت 

وينشق عن  الغموض؛  من  عليه شيئاً  أضفت  قد  واشتقاقاته،  تعريفاته  استخدامه وكرثة 

مفهوم األمن املجتمعي الكيل األمن اإللكرتوين والذي يعد من أهم العنارص الحيوية لقيام 

املجتمعات الرقمية واملدن الذكية؛ ويعرف من الناحية األكادميية بأنه القضايا التي تبحث 

يف نظريات واسرتاتيجيات توفري الحامية للبيانات واملعلومات وأنظمتها وكذا األفراد من 

املخاطر التي تهددها ومن أنشطة االعتداء عليها. ومن زاوية تقنية، هو الوسائل واإلجراءات 

اإللكرتوين هو محل  األمن  فإن  قانونية،  زاوية  الحامية ومن  توفريها لضامن هذه  الالزم 

دراسات وتدابري حامية رسية وسالمة محتوى املعلومات والبنى التحتية ومكافحة أنشطة 

االعتداء عليها أو استغالل نظمها يف ارتكاب الجرمية)عراب، 2001(؛ وتعرّف توصيات أمن 

أنظمة املعلومات واالتصاالت لوكالة األمن القومي يف الواليات املتحدة األمن اإللكرتوين ، 

أثناء  بأنه حامية أنظمة املعلومات ضد أي وصول غري مرخص إىل أو تعديل املعلومات 

أو  املخولني  املستخدمني  لصالح  الخدمة  عمل  إيقاف  وضد  نقلها،  أو  معالجتها  حفظها، 

تقديم الخدمة ألشخاص غري مخولني، مبا يف ذلك جميع اإلجراءات الرضورية لكشف، توثيق 

ومواجهة هذه التهديدات". )ألبريتو إسكودير، أنس طويلة، 2016(.
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سواء  واألدوات  واألساليب  الطرق  مجموعة  يغطي  الذكية  للمدن  اإللكرتوين  فاألمن 

يف املجال التقني أو الوقايئ واملسؤولة عن حامية موارد األنظمة واملعلومات وجعلها يف 

متناول األشخاص املرصح لهم عندما يحتاجون إليها.وحامية سالمة النظام الخدمايت )ملفات 

األشخاص  قبل  من  إال  اإللغاء  أو  التغيري  من  سالمتها  وضامن  رسائل...(  معرفة،  بيانات، 

اىل  املرشوع  غري  الدخول  اىل  الرامية  للمحاوالت  والتصدي  املسؤولني  اإلداريني  املخولني 

قواعد البيانات املخزونة، واألجهزة والربمجيات إضافة اىل اإلجراءات املتعلقة بالحفاظ عىل 

.)Maconachy, Corey, Daniel, Welch, 2014( العاملني يف هذا املجال وكافة األفراد

أهمية األمن اإللكرتوين للمدن الذكية:  	

يعترب األمن اإللكرتوين للمدن الذكية من املجاالت الحيوية واملتجّددة إذ أن ليس إال 

مكونا من مكونات األمن يف املجتمع بشكل عام، وهو الركيزة األساسية لتحقيق الثقة 

يف منو وازدهار املدن الذكية)الرشكة العامة لخدمات الشبكة الدولية،2015( ؛ وال شّك 

أن لألمن اإللكرتوين أهميّة كبرية تتجىّل يف كون يقوم بتأمني املعلومات وحاميتها من 

األخطار التي تحيط بها، كام يقوم بتوفري الحامية واألمان لألجهزة والشبكات ومن ثم 

ضامن أمان األفراد واملؤسسات واملجتمع ككل، ويف الوقت الذي أصبح أمن املعلومات 

عدد  تضاعف  املنظامت  وبيانات  املعلوماتية  األصول  حامية  يف  هاما  دورا  يلعب 

الحوادث األمنية التي تتعرض لها املؤسسات واألفراد والحكومات، وبذلك أصبح حامية 

التي  األمور  أعقد  من  والثمينة  الحساسة  املعلومات  وتأمني  واألشخاص  التحتية  البنى 

تواجه كبار املسؤولني يف القطاعات الحكومية والخاصة. ومصدر قلق كبري يف كل من 

 The Government of the Hong Kong( الحكومات وأصحاب األعامل واملنظامت

 .)Special Administrative Region

املعامرية البنيوية لنظام األمن اإللكرتوين للمدينة الذكية:  	

ركزت العديد من الدراسات الحديثة عىل البنية معامرية وتصميمية للنظام أمن 

املدن الذكية عىل محاكاة بنية النظام املؤسسايت والتي عادة ما تكون قادرة عىل الجمع 

والقيمة  واألعامل  والتطبيقات  البيانات  املثال  سبيل  عىل  متعددة  طبقات  عدة  بني 
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والحوكمة واألمن وما إىل ذلك يف مخطط معامري واحد. وبالتايل فإنه ميكن التعامل مع 

املدينة الذكية كمؤسسة. عىل أساس أنها متثل نظام مرتابط للمنظامت التي تتعاون فيام 

بينها، بنفس طريقة تعاون األقسام يف املؤسسة الواحدة)Merlino,2015,p 1616(، أين 

التصميم  االعتامد عىل مناذج  الذكية، من  للمدينة  أساسية  بنية مؤسسية  يتم تصميم 

 van, Willemsz,(املؤسساتية ويتكون هذا النموذج البنيوي من أربع أو خمس طبقات

2007(؛ أين تشكل العديد من البنى منوذًجا ملدينة ذكية مكونة من طبقات تبدأ بتوليد 

بيانات  أو  بخدمة  وتنتهي  التطبيقات  بعض  بواسطة  استخدامها  يتم  والتي  البيانات، 

معالجة تخدم املستخدم النهايئ، وتشكل العديد من البنى منوذًجا لتدفق البيانات حيث 

إىل  لإلرسال  البيانات وتُستخدم شبكة موزعة  االستشعار واألجهزة عىل  أجهزة  تحصل 

محطات املعالجة والتي تقوم بتوليد معلومات تساهم يف ترشيد الخدمات والقرارات 

الذكية.  للمدن  وشاملة  وعامة  الطبقات  متعددة  أساسية  بنية  بإنشاء  ذلك  ويسمح 

:)Jalali, El-Khatib,  McGregor,2015,109( طبقات البنية األساسية هي كام ييل

الطبقة املادية. تتكون هذه الطبقة من أجهزة االستشعار إذ أن ما مييز املدينة 	 

الذكية هي شبكة االستشعار الالسلكية وهي شبكة من أجهزة استشعار ذكية 

لقياس العديد من املعلومات ونقل جميع البيانات يف نفس الوقت للمواطنني 

أو السلطات املعنية.

للتخزين 	  الالزمة  التقنيات  من  التكنولوجيا  طبقة  تتكون  التكنولوجيا.  طبقة 

والبيانات واملضيفة والتطبيقات ميكن أن تكون خوادم البيانات والتطبيقات إما 

يف السحابة أو محليًا إذا تم اختيار البيئة السحابية، فستنتمي الخدمة إىل أحد 

املنتجات وبالتايل تتطلب عقًدا بني مزود الخدمة والحكومة. من خالل دراسة 

قاعدة  تتكون  الحالية،  الذكية  املدن  هياكل  يف  البيانات  من  املختلفة  األنواع 

البيانات يف املدينة الذكية من أربعة أنواع من البيانات: البيانات األولية )مبارشة 

من أجهزة االستشعار(، والبيانات املعالجة، والبيانات التي تم تحليلها، وبيانات 

إلثراء التحليالت أو الخدمات الذكية. 
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طبقة التطبيقات: تتكون طبقة التطبيق من نوعني من التطبيقات. )أ( التطبيقات 	 

التي تعالج البيانات هذا يضمن أن قاعدة البيانات بها بيانات ميكن استخدامها 

البيانات  تصفية  البيانات  معالجة  تشمل  قد  أخرى.  تطبيقات  بواسطة  الحًقا 

وتنقيتها وتحويلها. )ب( تطبيقات تحليل البيانات وتستخدم هذه التطبيقات 

البيانات املعالجة وتحولها إىل معلومات مفيدة. 

طبقة األعامل: تتكون طبقة األعامل من عمليات عالية املستوى ويتعلق األمر 	 

عادة بتنفيذ املدينة الذكية لتحديد جميع العمليات الالزمة.

إلكرتوين  أمن  لنظام  لبنية معامرية  Berkel وزمالئه مخططًا  أقرتح كل من   وقد 

:)Berkel , Prince , Sinderen,2018( متعدد الطبقات باملدينة الذكية كام ييل

)Berkel , Prince ,Sinderen ,2018( معامرية نظام أمن إلكرتوين متعدد الطبقات باملدينة الذكية
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التدابري األساسية لتأمني املدن الذكية: 	

إن متكني التقنيات املدمجة واالستفادة من إنرتنت األشياء وما يصحبها من البيانات 

الضخمة املجمعة والحوسبة املتنقلة والسحابية يف البنية التحتية للمدينة يجلب اليها 

املخاطر التي يجب أخذها بعني االعتبار ومراقبتها للحفاظ عىل سالمة املواطنني. ويهدف 

تأمني املدن الذكية إىل حل املشاكل االلكرتونية الخاصة بشبكة االنرتنت يف كل مرحلة 

من مراحل تطوير أي مدينة ذكية بدءا من التخطيط وحتى التنفيذ الفعيل؛ إذ يجب 

أن تكون ألي مدينة إدارة أمنية ناجعة ترشف عىل االسرتاتيجيات األمنية بشكل مستمر 

ووترية ديناميكية وتعمل عىل إيجاد آليات االستجابة لتحديات األنظمة التحتية للمدينة 

وتعمل عىل إنشاء مفاتيح لتشفري مسارات االتصاالت بني األجهزة والشبكات الخلوية. 

 Hasbini David ,Alan، 2019،( عامليا  بها  املعمول  واملعايري  الربوتوكوالت  واعتامد 

P.4(؛ وتعمل هذه اإلدارة عىل اختبار األنظمة واألجهزة املكونة للبنية التحتية للمدن 

العالية وذات الخربة الطويلة يف  الثقة  اقتنائها من الرشكات املؤهلة ذات  الذكية قبل 

 IQActive ”هذا املجال، وأوىص الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا يف رشكة ”آي كيو أكتيف

لألمن، سيزار سريودو، املدن باختبار األنظمة واألجهزة قبل تشغيلها مبا يسمح باكتشاف 

الثغرات األمنية، واقرتح االعتامد عىل قامئة مرجعية بسيطة من شأنها أن تُحدث فارقًا 

كبريًا، وتشمل عمليات التشفري والرتخيص والتصديق وتحديثات الربمجيات. كام نصح 

سريودو املدن مبامرسة ضغوط عىل رشكات التكنولوجيا لتزويدها بتعليامت واستجابة 

لفقدان  مناسبة  حلول  تطوير  عىل  العمل  يجب  كام  املاُلئم،  الوقت  يف  شاملة  أمنية 

االتصال املحتمل، رمبا عن طريق استخدام قنوات اتصال بديلة وميكن االشارة إىل أن 

التدابري األمنية تسري يف ثالث اتجاهات متوازية. 

الحامية والتأمني التقنية )كالتشفري والجدران النارية وصالحيات الوصول املرخص..( 	

الحامية القانونية والتي لها صفة ردعية قوية  	

التدابري األخالقية والتوعوية. 	
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خاللها  من  يتم  التي  للظروف  وقانوين  دقيق  تحديد  إىل  بحاجة  الذكية  فاملدينة 

الكشف عن الهجوم أو األزمة السيربانية ثم كيفية تنشيط عملية االستجابة ومتابعتها، 

 Hasbini, Raddad,( التالية  الخطوات  عادًة  اإللكرتونية  األزمة  حياة  دورة  تتضمن 

:)Martin , Loïc ; David , Seow,2017,p 10

ما قبل األزمة: التخطيط لألزمات اإللكرتونية يف املدن الذكية: وتتميز هذه املرحلة . 	

تقديم املدينة لخدماتها الذكية بشكل عادي 	

العمل الدائم واملتواصل عىل اكتشاف األنشطة املشبوهة أين يتم تطوير تقييامت  	

املخاطر وخطط االستجابة املتوقعة.

تجري املنظامت تدريبات إلكرتونية وهمية لتقييم االستعداد للتعامل مع أي أزمة  	

إلكرتونية.

يف ظل األزمة: استجابة واحتواء األزمة اإللكرتونية للمدن الذكية ويف هذه املرحلة . 2

التهديد  	 يف  والتحقيق  األزمة  مستوى  عىل  عليه  والحكم  التهديد  اكتشاف  يتم 

وتحليله واحتوائه والتخفيف من حدته.

يف هذه املرحلة من املتوقع أن تكون جميع مكونات املدينة الذكية مبستوى عاٍل  	

من اليقظة والتزامن، إلزالة أي إزعاج أين يتم تفعيل برنامج االستجابة للحوادث، 

ويتم تعيني فريق استجابة لتنسيق عمليات التحقيق وخطة االستجابة للحوادث.

ميكن االتصال بالخرباء الخارجيني للحصول عىل دعم التحقيق ويجب أن يكونوا  	

مستعدين للمشاركة يف التحقيقات وأن يكونوا نقطة مرجعية مع بائعي التكنولوجيا 

التحقق من صحة  الدعم يف  تقديم  الخارجيني  للخرباء  السيرباين. ميكن  األمن  أو 

نتائج التحقيق، وتأكيد نقاط الضعف ودعم تدابري العالج؛ وقد يكون الخرباء قد 

شهدوا هجامت مشابهة وميكنهم تقديم مشورة جيدة لترسيع االستجابة والتعايف.

خطة االحتواء: عندما يصل التحقيق إىل فهم معني لشدة الهجوم ونطاقه، يتم دفع  	

خطة احتواء لعزل األطراف أو األنظمة املتأثرة وعمليات االسرتداد
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ما بعد األزمات: أهداف التعايف من األزمات اإللكرتونية للمدن الذكية وما بعدها . 3

يف هذه املرحلة:

يتم مراقبة التهديدات املخففة بحثًا عن عالمات عودة الظهور 	

بعد االنتهاء من حالة االستجابة للحادث، يتم إخطار أصحاب املصلحة ووكاالت  	

إنفاذ القانون وتحديثها أو حدوثها.

الهجامت  	 ضد  أفضل  مرونة  أجل  من  التحسني  مقرتحات  تظهر  أن  املتوقع  من 

املامثلة واستنتاج أرسع لحوادث مامثلة.

يتم اتباع اإلجراءات القانونية لتحديد املهاجمني ومحاكمتهم. 	

العالج الكامل: ستقوم املدينة الذكية بعد ذلك بوضع ونرش خطة عالجية، مخصصة  	

لحالة الهجوم، مام يتيح االسرتداد الكامل للخدمات وإعاقة التهديد.

خارطة طريق عربية لألمن اإللكرتوين للمكن الذكية :)منوذ	 مقرتح(. 4

إن الحامية الحقيقية الفاعلة لألمن اإللكرتوين تتم من خالل االسرتاتيجيات والسياسات 

والخطط التي تصاغ وتصمم منها الربامج التنفيذية الوطنية واإلقليمية والدولية بوصفها 

أحد الوسائل الرئيسية ملواجهة الجرمية اإللكرتونية ، ونسعى من خالل هذه االسرتاتيجية 

إىل التنويه عىل رضورة وضع برامج وخطط عمل يف مجال أمن املدن الذكية عىل ضوء 

التحديات التي تواجهها عىل الصعيد القانوين واملؤسيس والتقني وحامية البنية التحتية 

الحرجة للمعلومات والتوعية ضمن إطار تعزيز الوعي األمني املعلومايت والتقييم الذايت 

وبناء القدرات من خالل برامج تدريب شاملة لكوادرها وتوسيع نطاق املراقبة واإلنذار 

وقدرات االستجابة للحوادث وغريها من اإلرشادات التي يتم وضعها ملساعدة البلدان 

العربية عىل توضيح قواعد الطريق وتطبيق ضوابط السلوك القويم يف املدن وحاميتها 

من الهجامت االلكرتونية باإلضافة إىل أهمية تبني سياسات واسرتاتيجيات جديدة عىل 

األصعدة الوطنية واإلقليمية، باستخدام تقنيات متطورة للحد من االنتهاكات والخروقات 

التي تلحق بها؛ ويف هذا اإلطار متت صياغة هذا املقرتح السرتاتيجية عربية لتأمني املدن 

الذكية العربية خالل العرشية القادمة ليكون مبثابة دليل اسرتشادي ميكن اإلفادة منه.
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وصف خارطة الطريق املقرتحة وفق منهجية 5W and H: توصيف الحدود	  	

ملاذا تم صياغة هذه االسرتاتيجية األمنية وما الغرض األسايس منها ؟ملــاذا؟ 

الغرض من هذه االسرتاتيجية هو صياغة واقرتاح سياسات وإجراءات تنفيذية بهدف حامية وتأمني 

الفضاء الرقمي العريب ومحاربة الجرمية اإللكرتونية مبا يدعم االبتكار والتنمية املجتمعية ويُعزز 

القطاعني  يتم تشاطرها مع  ولتوفري رؤية متامسكة ومقنعة  العربية،  للمنطقة  االقتصادي  النمو 

الخاص والعام واملجتمع املدين والجامعات وعامة األفراد عىل مستوى الوطن العريب. 

ما الذي نريد تحقيقه أساسا من هذه االسرتاتيجية األمنية، وماذا سنحمي باألساس. ماذا ؟

تأمني املعطيات واملعلومات والبيانات الضخمة، وحامية البنية املعلوماتية واالتصالية العربية.	 

تأمني األموال واملعامالت املالية.	 

تأمني حامية الخصوصية األفراد من االنتهاك.	 

حامية البنى التحتية الحرجة للمدن الذكية واملؤسسات الحكومية والخاصة. 	 

من؟
وتنفيذ  بتخطيط  املخولة  الجهات(  أو  الهيئات  )األشخاص،  الفاعلة  األطراف  هم  من 

واإلفادة من هذه االسرتاتيجية األمنية؟

الحكومات وصانعي القرارات لكل بلد.	 

الهيئات األمنية يف كل بلد عريب واملسؤولة عن األمن اإللكرتوين.	 

الجامعات العربية ومراكز البحوث والخرباء.	 

مؤسسات اإلعالم العربية.	 

األفراد بشكل عام. 	 

الحدود الزمنية التي تغطيها االسرتاتيجية متى؟

تغطي االسرتاتيجية الفرتة من 2030/2020

وتشمل الحدود املكانية التي تغطيها االسرتاتيجية أين ؟

تسعى االسرتاتيجية إىل وضع املقرتحات لألمن اإللكرتوين للمدن الذكية العربية. 

كيف 
والتقليل من  األمن  للتحقيق  التنفيذية  الحلول  بوضع  الكفيلة  األليات واالسرتاتيجيات 

الجرمية اإللكرتونية.

سيتم التطرق إىل اآلليات املقرتحة يف منت االسرتاتيجية تبعا لكل محور 

5W and H هي مجموعة من األسئلة التي ميكن أن تساعد عىل التحديد األدق ألبعاد االسرتاتيجية األمنية املقرتحة وميكن أن تطبق   1

 the 5Ws and H أو )La méthode QQQOCP( عىل االمن الوطني القومي أو املؤسسايت وهذه األسئلة أطلق عليها منهجية

)Qui ,Quoi ,Quand ,Où ,Comment = Quelles,Pourquoi( وهي تعنى
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املسار االسرتاتيجي للخارطة: 	

مصفوفة األهداف االسرتاتيجية 	

  ميكن رشح األهداف سالفة الذكر كام ييل:

يف . 	 آمنة  رقمية  بيئة  لبناء  آليات  القرتاح  االسرتاتيجية  تهدف  والتشييد:  البناء 

اإللكرتونية  املعامالت  الثقة يف  بناء  الذكية من خالل  للمدن  اإللكرتوين  الفضاء 

الذكية ورشح اسرتاتيجيات حامية البنى التحتية للحكومات اإللكرتونية العربية 

ومؤسسات القطاع الخاص مبا يضمن تعزيز الوصول اآلمن لألفراد واملؤسسات 

إىل الخدمات والتسهيالت الرقمية مع الحفاظ عىل خصوصياتهم من االنتهاك.

اليقظة والجاهزيـة: تهدف االسرتاتيجية إىل توضيح اآلليات الكفيلة ببناء نظام . 2

وتوصيف  التهديدات  لرصد  والجاهزية  باليقظة  يتمتع  عريب  معلومايت  رصد 

األخطار التي من شأنها خلق أي تهديد داخل املدن الذكية، وتحديد السياسات 

األخرى  القومية  األمنية  والهيئات  الوطنية  الحاسب  طوارئ  لفرق  العملية 

)املوجودة أو التي يتم استحداثها( للتأهب الفاعل يف التصدي لإلجرام اإللكرتوين، 
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وجعل املدن العربية الذكية أكرث صموداً يف مواجهة الهجامت اإللكرتونية وأقدر 

عىل حامية مصالح شعوبها.

والتدابري . 3 التقنية  األليات  توضيح  إىل  االسرتاتيجية  تهدف  والدفـاع:  الحامية 

يف  الكفاءة  ورفع  القدرات  وتنمية  والعقابية  منها  الردعية  الفعالة  الترشيعية 

مجاالت التحقيق وتعزيز سلطات االدعاء العام للتعامل مع أي هجوم إلكرتوين 

يستهدف الفضاء العريب الحكومي أو القطاع الخاص أو حتى تلك الجرائم التي 

تستهدف األشخاص. 

التوعية والتثقيف: تهدف االسرتاتيجية إىل التنويه والتأكيد عىل أهمية التوعية . 4

يف حامية املدن الذكية، من خالل تعزيز ونرش ثقافة الوعي باألمن اإللكرتوين يف 

مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، باستخدام جملة من الوسائل واألدوات 

أنه البد  بل  فئة دون غريها  تقترص عىل  التوعية ال  التوعوية، وهذه  وأساليب 

من التجنيد لكافة املؤسسات الرتبوية وتنظيامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم 

التقليدية أو اإلعالم البديل من أجل العمل عىل هذا املحور من االسرتاتيجية.

التقييم والتقويم: ونقصد بها محاولة إخضاع كافة االجراءات املقرتحة التي سيتم . 5

لألهداف  وتحقيقها  نجاعتها  لتأكيد  املستمر  التقييم  عمليات  إىل  ذكرها الحقا 

املسطرة واكتشاف االنحرافات عن مسار الخطة لتقوميها وتداركها.

التطوير االبتكار: ويعنى باالبتكار الرتكيز عىل مسايرة التقنية العاملية ونقلها إىل . 	

للمدن  املهددة  اإللكرتونية  الجرمية  مكافحة  تقنيات  مجال  العربية يف  البلدان 

الذكية وميكانيزمات حامية األصول املعلوماتية وتأمني الفضاءات الرقمية العربية.

التنمية وبناء القدرات: املساهمة يف خلق بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وتعزيز . 7

األمن اإللكرتوين، من خالل ترسيع وترية تطوير وتنظيم وبناء قدرات مؤسسات 

قطاع األمن واملؤسسات الحكومية والخاصة والرفع من كفاءة األشخاص واألفراد 

الكفاءة  من  أسس  عىل  القانون،  يتيحها  التي  بالوسائل  التهديدات  ملواجهة 

والشفافية واحرتام القانون وصيانة الحريات والحقوق العامة والخاصة. 
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لدى . 	 الصمود  عىل  والقدرة  السيرباين  األمن  تعزيز  أصبح  املجتمعية:  الرشاكة 

أين  املجتمع  أطياف  لكافة  متينا  نظاما  يتطلب  واألمم  واملجتمعات  املنظامت 

يجب عىل الحكومات العربية والرشكات واألوساط األكادميية والخرباء واألفراد 

التحديات  مبتكرة ملكافحة هذه  بطريقة  معا  يعملوا  وأن  تجمع جهودهم  أن 

التي تزداد تعقيًدا.

استعامل . 9 إساءة  مكافحة  إىل  الرامية  الدولية  الجهود  تعزيز  الدويل:  التعاون 

التكنولوجيا الذكية ألغراض إجرامية، وأهمية مساهمة الدول العربية يف إنجاز 

قانونا  تتضمن  حدودها،  داخل  اإللكرتونية  الجرمية  ملكافحة  إقليمة  اتفاقية 

الخربة  التقنية من خالل  موحدا للجرمية املعلوماتية، وتشجيع توفري املساعدة 

الفنية، تطوير مبادرات التعاون التقني، خربات وخدمات استشارية، تدابري ذات 

صلة بالقطاعات الرقابية واملالية، تنظيم دورات تدريبية محلية، إقليمية وعاملية، 

تعزيز التنسيق وتبادل املعلومات بني الوكاالت، للتصدي الفاعل لجرائم الذكية.

محاور خارطة الطريق املقرتحة: 	

األول: البنى التحتية الحرجة للقطاعات الحساسة للمدن الذكية العربيةالمحور 

حامية البني التحتية للقطاعات الحساسة للمدن الذكية وتأمينها من اإلجرام الشبيك. الهــدف 

الشــرح

تعد البنية التحتية الحيوية مسألة حاسمة يف الوظائف األساسية ألي مدينة ذكية، وستؤثر 

التهديدات العارضة أو العمدية تأثريًا خطريًا عىل االقتصاد وعىل تقديم الخدمات األساسية 

يف املدن التي تخدمها تلك البنى التحتية، وتأمني البنية التحتية هو تأمني للمنشأة الحيوية 

النقل  وموانئ  والجسور  واملستشفيات  الحديدية  والسكك  الرسيعة  والطرق  كاملطارات 

واتصاالت الشبكات ووسائل اإلعالم وشبكة الكهرباء والسدود ومحطات الطاقة واملوانئ 

البحرية ومصايف النفط وشبكات املياه. ويهدف تأمني البنية التحتية إىل الحد من تعرض 

االلكرتونية، حيث تستخدم  اإلرهابية  التخريب واألعامل  لعمليات  البنى واألنظمة  تلك 

اتصاالً وترابطًا.  الذكية بشكل كبري حيث أصبحت أكرث  التقنيات  الحيوية  التحتية  البنى 

بيد أن أية عملية اقتحام أو خلل يف أحد البنى قد يؤدي إىل حدوث أعطال غري متوقعة 

يف غريها، وبالتايل أصبح تأمني وحامية هذه البنية من أي هجوم إلكرتونية أمر محوري يف 

االسرتاتيجية العربية لألمن اإللكرتونية والحامية من اإلجرام الشبيك.



155 المجلة العربية للمعلوماتالمجلة العربية للمعلومات

اآلليات

التأكيد عىل كون الحامية ليست أنظمة تقنية فقط وإمنا هي منظومة متكاملة )الحوكمة، . 1

االسرتاتيجيات والسياسات، والعنرص البرشي(. مام يتطلب إدارة للمخاطر تراعي توازن بني 

وتطوير  أمنية  سياسات  وضع  عىل  العمل  ورضورة  للحوادث  واالستجابة  واملراقبة  الحامية 

خطط لإلدارة املخاطر وبرامج الطوارئ عىل مستوى كل قطاع، عن طريق استحداث وحدات 

أمنية عىل مستوى املؤسسات الحكومية والخاصة تعمل عىل تصميم وتطبيق سياسات أمنية 

مؤسساتية تستهدف األمن اإللكرتوين الداخيل، وتعمل هذه الوحدات بالتنسيق وتحث تأطري 

األجهزة األمنية املختصة يف وزارة الشؤون الداخلية للبلد.

رضورة إيجاد مركز وطني يف كل دولة للتعامل مع تحديات األمن اإللكرتوين للمدن الذكية . 2

يرشف عىل مبادرات وبرامج األمن اإللكرتوين، وتوحيد الجهود املشرتكة بني الوزارة ورشكائها 

يف مجال تحقيق حامية أمن البيانات واالتصاالت والبنى التحتية واألفراد وتطبيق معايري األمن 

اإللكرتوين وإدرج املشاريع الداعمة ألهدافها.

تطال . 3 التي  وجرائم  اإللكرتونية  للتهديدات  االستجابة  والقدرة عىل  التأهب  جاهزية  تعزيز 

أو  الفزيائية  )اإللكرتونية  التهديدات  رصد  عىل  يعمل  عمل  فريق  تكليف  من  املدن  هذه 

وتبويب  الخاصة  واملؤسسات  الحكومية  والقطاعات  التحتية  البنى  تهدد  التي  البرشية( 

أو قطاع  األمنية عىل مستوى كل وحدة وكل مؤسسة  السياسات  املحتملة ووضع  املخاطر 

يف إطار تشارك التجارب من أجل وضع خطط وطنية لتأطري ومراقبة وتدعيم هذه الخطط 

العون  أخد  أو  تقديم  مجال  املختصة يف  العربية  الهيئات  مع  والتعاون  املؤسساتية  األمنية 

واملساعدة التقنية الدعم فيام يخص حامية البنى التحتية، والعمل عىل اإلفادة من التجارب 

الرائدة واملامرسات الفضىل املتوافر عىل املستوى اإلقليمي والعاملي.

إنشاء . 4 خالل  من  اإللكرتونية  الهجامت  لصد  والرصد  والنمذجة  املحاكاة  أسلوب  استخدام 

الهجامت غري ضارة  تلك  تكون   ( تنفيذ هجامت غري مسبقة  تعمل عىل  افرتاضية  وحدات 

الوقوع ( عىل  السيناريوهات املحتملة للهجامت املحتملة  مبحتواها فضال عن اختبار كافة 

املواقع الحكومية املهمة وأنظمة شبكاتها حيث يتم من خالل تلك الوحدات االفرتاضية رصد 

واختبار مدى  االلكرتوين  األمن  معايري  وتطبيق  الذكية،  البيئات  لتلك  والقوة  الضعف  نقاط 

استعدادها لصد تلك الهجامت املتوقعة األمر الذي يعزز وبشكل كبري حامية البنى التحتية 

للمؤسسات والحكومات االلكرتونية وتطويرها يف العديد من البلدان.

العمل عىل تفعيل الجهود التنسيقية بني هيئات املواصفات العربية من أجل اعتامد مواصفات . 5

عربية موحدة يف مجال نظم إدارة أمن املدن وإصدار األدلة االسرتشادية الالزمة وتطبيقها يف 

املؤسسات العامة وتحفيز القطاع الخاص عىل اعتامدها.
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عىل املستوى املتوسط جعل األنظمة املعلوماتية لألجهزة والقطاعات الحساسة تعمل يف إطار . 6

شبكات وطنية عريضة لتسكني وتبادل ونقل األصول الرقمية الحساسة وتعزيز خطوط الدفاع 

الرقابة  املتسللني وتشديد  لحاميتها من  الوطنية عىل عدة طبقات ومستويات  الشبكة  عن 

الداخلية ملنع االنزالقات والتهديدات من الداخل .

الذكية، واعتامد ضوابط صارمة . 7 التحتية للمدن  للبنى  وضع معايري خاصة باألمن اإللكرتوين 

لتقييم ومراقبة املنتجات واألنظمة التكنولوجية واالختيار املعياري لألجهزة والربامج بغرض 

املعلومات  عىل  التجسس  خطر  من  للتخفيف  بها  املوجودة  األمنية  الثغرات  عىل  التعرف 

أهمية  عىل  التأكيد  مع  ؛   ) دول  أو  منظامت،  )أفراد،  خارجية  جهات  من طرف  الحساسة 

وتطبيق  القياسية  املواصفات  ذات  للوزرات  التابعة  والشبكات  املعلوماتية  بالنظم  العمل 

معايري الجودة الدولية ISO لضامن السالمة واألمن.

تكنولوجيا . 8 خدمات  ملزودي  األمنية  واملتطلبات  املسؤوليات  لتحديد  توجيهية  مبادئ  وضع 

املعلومات واإلتصاالت عىل املستويات الوطنية.

عىل املستوى البعيد البد من تطوير ورفع الكفاءات لصناعة املعلومات والتكنولوجيا والرتكيز . 9

مستوى  عىل  املحلية  لالستخدامات  املوجهة  املعلومات  تقنيات  يف  الناجع  االستثامر  عىل 

مجال  يف  التقنية  والحلول  الربامج  من  مجموعة  تطوير  عىل  والعمل  الحساسة.  القطاعات 

واملهارات  بالكفاءات  وتزويدهم  البرشية  الكفاءات  من  وتأهيل مجموعة  اإللكرتوين،  األمن 

الالزمة للتعامل مع مخاطر األمن اإللكرتوين لتعزيز عمل املراكز اإلقليمية والوطنية، إضافة إىل 

الحصول عىل آخر التحديثات والتقارير والحلول التقنية يف مجال األمن اإللكرتوين.

الثاني: المنظومة التشريعية والقانونيةالمحور

الهــدف 
وفضاءاتها  العربية  الذكية  املدن  وتأمن  تحكم  التي  والقوانني  الترشيعات  سن 

اإللكرتونية وعالقته بالفضاء اإللكرتوين العاملي، بشكل يضمن بناء مستقبل آمن. 

الشـرح

متثل البنية الترشيعية الفعالة صامم األمان الثاين يف منظومة محاربة الجرمية اإللكرتونية 

ما  إذا  وعقابية  ردعية  قوة  من  لها  ملا  وذلك  الذكية  باملدن  السيبريي  األمن  وحامية 

طبقت بالشكل املناسب كام تشكل هذه البيئة الترشيعية والقانونية الحالية، مصدرا 

آخر للمخاطر يف الوقت ذاته، ألسباب عديدة ليس أقلها، النقص يف القواعد املختصة 

أو غيابها، وعدم انسجام بعض القواعد مع طبيعة النشاط يف هذه املدن؛ وقد شهدت 

العديد من  السيربانية يف  الترشيعات  به من  بأس  إقرار وسنعدد ال  السنوات األخرية 

الدول العربية إال أن جميع هذه الدول تفتقر إىل توفر حزمة متكاملة من الترشيعات 

أو قانون شامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشمل مختلف عنارص املدن الذكية.
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اآلليــات

إعطاء الجرائم اإللكرتونية املوجهة ضد البنى القاعدية للمدن الذكية األهمية التي تستحقها يف . 1

مؤسسات الترشيع الوطنية واإلقليمية العربية عىل السواء، مع الرتكيز عىل أهمية إدراج نصوصها 

ضمن الترشيعات الوطنية املختلفة، باعتبار أن جرائم اإلنرتنت واملجتمعات الذكية ذات بعد 

دويل تتطلب االنخراط يف اتفاقيات دولية، واالهتامم بالتعاون الدويل يف مجال املكافحة لضامن 

الحامية العاملية الفعالة لربامج املعطيات اآللية والكمبيوتر وشبكة االنرتنت ككل.

مبا أن الجرمية اإللكرتونية التي تستهدف املدن الذكية مغايرة متاما لنظريتها املرتكبة يف البيئة . 2

التقليدية وحتى يف بيئة الحوسبة التقليدية وجب النظر بشكل كيل يف املنظومة الترشيعية 

املعطيات  مع  الترشيع  يتامىش  حتى  القائم  القانوين  النظام  ترشيعات  كافة  عىل  والوقوف 

الواقعية، واإلرساع يف إصدار القوانني التنظيمية، من خالل محاولة وضع مدونة قواعد السلوك 

يف مجال املعلوماتية، وتعديل بعض الترشيعات الحالية مبا يتالءم املستجدات التقنية، وتثقيف 

العاملني يف الجهات ذات العالقة بهذه التعديالت، ورشحها لهم بشكل واضح 

وضع آليات تسمح بالوصول إىل قوانني متجانسة يف مجال السالمة واألمن اإللكرتوين تدعم . 3

التنسيق، والتعاون، وتبادل الخربات، بني األجهزة املختصة، السيام منها تلك املعنية باملكافحة 

واملالحقة.

والهيئة . 4 العام  واالدعاء  الرشطة  يف  املختصة  والسلطات  الذكية  التقنيات  بخرباء  االستعانة 

صياغة  يف  الخارجية  والعالقات  والسياسية  االقتصادية  الشؤون  يف  واملستشارون  القضائية 

القوانني وسنها حتى تأىت متكاملة ومرتابطة.

رضورة أن تراعي الترشيعات تحقيق التوازن بني حرية وخصوصية استخدام البيانات الضخمة . 5

املجمعة املستشعرات الذكية وبني مصلحة املجتمع يف محاربة الجرمية اإللكرتونية وكشف 

التهديدات.

توثيق أوارص التعاون فيام بني أجهزة العدالة الجنائية، وحث الدول عىل إنشاء مراكز مشرتك . 6

للذكاء يستفيد من ثورة املعلومات واالتصاالت، تسند إدارته إىل أشخاص من ذوي الكفاءة 

العالية يف املجال الجنايئ واألمني، ملتابعة األنشطة اإلجرامية والتحري عن مرتكبيها عىل نحو 

يكفل تحقيق مساهمة جادة وفق معايري منوذجية.

استحداث آلية لسد الفجوة بني النص القانوين وتطبيقه عىل أرض الواقع، ووضع منهجية وآلية . 7

للسياسات  وتنفيذها  واللوائح  بالقوانني  الحيوية  القطاعات  مؤسسات  التزام  مدى  لتحديد 

الوطنية واإلقليمية
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الثالث: الهياكل التنظيمية الفعالــةالمحور

الهــدف 

دعم وإنشاء أجهزة أمنية )مؤسساتية، وطنية وإقليمية( مختصة يف األمن اإللكرتوين 

للتعامل مع التغري الرسيع، تركز عىل اإلبداع والشفافية، مؤسسات ذات رسعة عالية 

عىل االستجابة للطوارئ وقادرة عيل إعادة تصميم ذاتها ملواجهة املستجدات الرسيعة 

والرسيعة التغري يف عامل الجرمية اإللكرتونية.

واملؤسسات  البحوث  ومراكز  واملخابر  العلمية  األكادميية  الهياكل  منظومة  وتسخري 

اإلعالمية العربية لخدمة ذات الغرض. 

الشـرح

إن وجود مراكز وهيئات مؤسساتية أو وطنية أو إقليمية متخصصة يف األمن اإللكرتوين 

مبختلف جوانبه أمر ينطوي عىل قدر كبري من األهمية، ليس لضامن تنسيق الجهود 

بني الهيئات املعنية من أجل الحفاظ عىل البنية التحتية والرقمية واملعلوماتية للمدن 

الذكية فقط، وإمنا كذلك للتصدي بفاعلية لظاهرة الجرائم اإللكرتونية التي انترشت 

والعامل  العريب  العامل  الخطورة يف  بالغ  تحدياً  والتي أصبحت متثل  نطاق واسع،  عىل 

ككل، وتتطلب مواجهتها بشكل فاعل، وهذا يندرج ضمن مهام املراكز املتخصصة التي 

ترتكز عىل مكافحة جرائم الحاسب اآليل والشبكة املعلوماتية وتقنية املعلومات عىل 

اختالف أنواعها. وهذه املراكز عىل النحو التايل:

املراكز املؤسساتية داخل املدن الذكية سواء املوجودة بالفعل أو تلك التي يجب أن 	 

تنفذ عىل مستوى املؤسسات أو القطاعات الحكومية.

املراكز الوطنية: وقد عمدت العديد من الدول العربية إىل إنشاء مراكز االستجابة 	 

تنسيق  عىل  تعمل  مشابهة  مراكز  أو   )CERT الوطنية)  اآليل  الحاسب  لطوارئ 

الجهود ووضع اآلليات لحامية األمن اإللكرتوين الوطني.

الذي 	  السيرباين،  اإلقليمي لألمن  العريب  املركز  العربية: عىل غرار  اإلقليمية  املراكز 

البد من الرفع وتعزيز إمكانياته إىل الدرجة القصوى وميكن أن تستحدث مراكز 

أخرى إقليمه عىل مستوى الخليج العريب وأخرى عىل مستوى املغرب العريب من 

أجل اإلفادة القصوى والتنسيق الجاد يف مجل معالجة الجرمية. 

اآلليــات

إنشاء مجلس قومي لألمن السيرباين مهمته العمل عىل إنشاء بيئة أكرث أمناً وتعاوناً يف مجال . 1

األمن السيرباين يف املدن الذكية أو السائرة يف طريق الذكاء يف املنطقة العربية وتعزيز الثقة 

لطوارئ  االستجابة  مراكز  كون  و  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  يف  واألمن 

الحاسب اآليل الوطنية أحد مكوناته.
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تعزيز إمكانيات املركز العريب اإلقليمي لألمن السيرباين، و الرفع من قدراته وصالحياته إىل . 2

الحد األقىص و توكيله مهمة تنفيذ ومراقبة ومتابعة تنفيد الربامج األمنية عىل املستوى العريب.

استحدث مراكز إقليمية عىل مستوى الخليج العريب وآخر عىل مستوى املغرب العريب من أجل . 3

اإلفادة القصوى والتنسيق الجاد يف مجل معالجة الجرمية. 

الجرائم . 4 مكافحة  مجال  يف  متخصصة  عربية  دولة  كل  مستوى  عىل  قضائية  إحداث رشطة 

مع  التقني،  والتكوين  القانوين  التكوين  بني  ما  تجمع  الذكية  باملدن  املستجدة  املعلوماتية 

االستخدام  عىل  فلسفته  تقوم  الذي  املرشوعات،  إدارة  يف  املعتمد  الفريق  أسلوب  اعتامد 

الفعال ملجموعة متنوعة من املتخصصني يف مهمة واحدة.

أو . 5 الحكومية  سواء  املؤسسات  مستوى  عىل  فعالة  قاعدية  أمنية  ومراكز  هياكل  استحداث 

الخاص والبد أن يكون هذا القرار له صفة اإللزامية وليس االختيارية. 

رضورة . 6 عىل  والتأكيد  الوطنية  اآليل  الحاسب  لطوارئ  االستجابة  مراكز  أهمية  عىل  التأكيد 

عىل  واملعلومات  الخربات  تبادل  العربية، ورضورة  الدول  كل  مستوى  عىل  الخطوة  تعميم 

املستوى العربية. 

حتمية إنشاء خاليا متخصصة باألمن اإللكرتوين عىل كافة املؤسسات الرشطية واألمنية عىل . 7

الذكية  باملدن  اإللكرتوين  باألمن  العالقة  ذات  القضايا  بالتحقيق يف  تعنى  دولة  مستوى كل 

الحديثة  التقنيات  يف  ومتخصصني  خرباء  تجنيد  ويجب  واملؤسسات،  املواطنني  وشكاوى 

ومؤهلني للتعامل مع مثل هذه النوع من اإلجرام.

املراكز . 8 كافة  باملعلومات بني  والفعال واإلمداد  الدائم  والتنسيق  الخربات  تبادل  العمل عىل 

سالفة الذكر، والعمل عىل تعزيز قدرات املراكز املتواجدة عىل مستوى الدول ذات الدخل 

املحدود ومد هذه املراكز بالخربات التقنية والبرشية املؤهلة للوفاء مبهمة من هذا الحجم.

تسخري كافة املؤسسات األكادميية واإلعالمية العربية لدفع وترية تحويل بنود هذه االسرتاتيجية . 9

إىل برامج واقعة ممكنة التطبيق.

إنشاء مركز فكر عريب يعنى بالدراسات حول األمن العريب للمدن الذكية واالبحاث االسترشافية . 10

حول التهديدات املحتملة والسيناريوهات املقرتحة كحلول أو حلول بديلة.

الرابع: التدريب وبناء القدرات والتوعيةالمحور

الهــدف 

بناء وتطوير القدرات يف مجال األمن اإللكرتوين للمدن الذكية وتحسني القدرة ورفع 

كفاءة الجاهزية األمنية لألفراد واملؤسسات األمنية ومؤسسات الحكومية والقطاع 

الخاص.
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الشـرح

القدرات يف سياق االمن اإللكرتوين عبارة عن تحرير وتعزيز وإدامة قدرة  بناء وتطوير 

بصورة  ومصالحهم  ومعلوماتهم  أنفسهم  تأمني  عىل  ككل  واملجتمع  واملؤسسات  األفراد 

القدرة  تحسني  عملية  عن  عبارة  فهو  الذكية،  املدن  مشاريع  تنامي  ظل  يف  ناجحة 

املشكالت  املهام وحل  أداء  القدرات عىل  بناء  األمنية من خالل  الجاهزية  كفاءة  ورفع 

لتحقيق أهداف ملموسة ومستدامة لتأمني البنى التحتية واملعلومات واالنظمة الرقمية 

واملعلومات الشخصية يف الفضاء اإللكرتوين مام يفيض إىل املساهمة يف خلق بيئة آمنة 

ومستقرة ومزدهرة، وتعزيز  األمن اإللكرتوين، من خالل ترسيع وترية تطوير وتنظيم وبناء 

قدرات مؤسسات قطاع األمن واملؤسسات الحكومية والخاصة والرفع من كفاءة األشخاص 

واألفراد ملواجهة التهديدات بالوسائل التي تتيحها التقنية ويكرسها القانون، عىل أسس من 

الكفاءة والشفافية واحرتام القانون وصيانة الحريات والحقوق العامة والخاصة.

اآلليــات

العمل عيل تنمية الكوادر البرشية العاملة يف مجاالت مكافحة الجرائم املهددة للمدن الذكية، . 1

للقيام  االلكرتونية  للطوارئ  لالستجابة  الوطنية  املراكز  لتعزيز دور  الداخلية  القدرات  وبناء 

باملسؤوليات املناطة به بشكل عميل و فّعال عن طريق التدريب والتدريب النشط التفاعيل 

واملستمر.

الجرائم املهددة . 2 واملحاكمة حول  والتحقيق،  التحري  للعاملني يف حقل  مكثفة  دورات  عقد 

للمدن الذكية والنظر يف تضمني مناهج التحقيق الجنايئ يف كليات، ومعاهد تدريب الرشطة 

موضوعات عنها.

بناء قدرات املدربني يف قطاع األمن ويف كل مؤسسة أمنية وبشكل تخصص. اضافة اىل اهمية . 3

تحديد مهامت املدرب، تاهيله بشكل مهني وتخصص، توفري الحوافر لهم. 

الذكية؛ . 4 للمدن  الجرائم املهددة  مجاالت  يف  مطروقة  والغري  املحتملة  البحثية  املجاالت  تحديد 

لتعميق  والجامعات  العريب  الوطن  البحوث يف  التعاون بني معاهد  زيادة  تحقيق  والعمل عىل 

املتبعة يف هذه  الجناة وطرقهم  الذكية وتحديد هوية  للمدن  الجرائم املهددة  الدراسات حول 

الجرائم، مام يؤدي إىل قياس أفضل لحجم تأثري الجرائم اإللكرتونية ضد الجهات واملنشآت العربية. 

العمل عىل تكثيف دور الجامعات ومراكز البحوث كمراكز لبناء القدرات من خالل البحوث، . 5

واالبتكار وجمع البيانات وتحليلها يف مجال األمن اإللكرتونية، وتشجيع ودعم الباحثني لتقديم 

وحلول املشاكل يف مجال االمن اإللكرتوين للقطاع الحكومي والخاص واستقطاب املوهوبني 

والباحثني واملهنيني، إليجاد الحلول املبتكرة والتقنيات الجديدة.
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وبناء . 6 متكني  برامج  أكانت  سواء  اإللكرتوين  األمن  أهمية  تبني  وأنشطة  برامج  عىل  العمل 

املنهاج  يف  وإمنا  املنهجية  غري  الربامج  يف  فقط  ليس  التوعوية  الصفة  تأخذ  أنها  أو  قدرات 

وهيئات  واألكادميية  الرسمية  الهيئات  إىل  الطلب  من خالل   ، الدراسية  واملقررات  املدريس 

املجتمع املدين العمل عىل إدخال مفهوم السالمة واألمن يف الفضاء السيبريي كامدة أساسية يف 

برامجها ومناهجها التعليمية والتدريبية وصوال العتامد تطوير الربمجيات، واملسائل القانونية، 

واإلدارية، والتنموية املتصلة بها كموضوعات تخصصية ملشاريع التخرج واألبحاث من أجل 

الفضاء  يف  والسالمة  األمن  ومستلزمات  مقتضيات  مع  التكيف  عىل  القادمة  األجيال  تهيئة 

السيبريي.

تكثيف رعاية املواهب الشابة الطالب وأساتذة الجامعات من أجل تقديم رؤى مبتكرة يف . 7

مجال الفضاء اإللكرتوين للمدن وحاميته.

إطالق ورشات إقليمية للخروج بقاموس أو معجم موسوعي للمصطلحات التقنية املستعملة . 8

يف املجال أمن املدن الذكية يكون بيد الضابطة القضائية والنيابة العامة والقضاء والباحثني 

لتوحيد اللغة يف هذه األجهزة.

املؤسسات . 9 مستوى  عىل  اإللكرتوين،  باألمن  املتعلقة  وأساليب التثقيف  التوعية  تكثيف 

التعليمة واألكادميية ويجب إدخال القطاع الخاص واملنظامت املدنية واملجتمع املدين يف هذه 

العملية خالل:

الجامعات الصيقية، امللتقيات والندوات واملنتديات.، اقامة الورش	 

إقامة معسكرات العمل ،املحارضات، املطبوعات )ملصقات، نرشات .. الخ(	 

الرسائل االعالمية )اإلذاعة ، التلفزيون ، الصحف.(	 

تنمية ثقافة التقنية املعلوماتية للطالب من خالل تقديم التقنية املعلوماتيه مبراحل التعليم . 10

مجتمع  لنمو  الدافعة  القوة  سيكون  والذي  العريب  للمواطن  املهنية  البنية  وتقوية  العايل، 

معلومايت متقدم.

وضع خطة إعالمية عربية موحدة وبرامج واقعية لتوجيه وتوعية املواطن العريب بالتغريات . 11

الجوهرية التي أتاحتها التقنية عىل مستوى املدن مبا يف ذلك األخطار التي أنتجتها وكيفيات 

الحامية ورضورة االندماج الواعي يف الفضاء اإللكرتوين العاملي. 

تنمية القدرات يف مجال صناعة التقنيات والربمجيات لتحقيق االكتفاء العريب يف هذا املجال . 12

عن  الناتجة  اإللكرتونية  املخاطر  من  التقليل  أجل  من  والبعيد  املتوسط  املستوى  عىل  ولو 

اسرتاد التقنية الجاهزة. 
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السادس: الشراكة المجتمعية والتعاون الدوليالمحور

الهــدف 
التأكيد عىل أهمية التعاون الدويل وعقد الرشاكات الدولية يف تحقيق األمن اإللكرتوين 

للمدن الذكية. 

الشـرح

نقاط  الستغالل  للمجرمني  جديدة  فرصاً  خلق  إىل  التقنيات  يف  الرسيع  النمو  أدى 

التكاليف  أن  لتنفيذ جرامئهم. كام  الذكية  للمدن  الحرجة  التحتية  البُنى  الضعف يف 

املرتبطة الجرائم املهددة للمدن الذكية والهجامت اإللكرتونية عالية جداً من حيث: 

اإليرادات املُهدرة، وفقدان البيانات الحساسة، واألرضار التي تلحق باألنظمة. مام أدى 

إىل أن تكون معالجة التهديدات السيربانية من أكرب التحديات التي تواجه الحكومات، 

مام يتطلب وجود إطار عمل عاملي لردع هذه التهديدات والجرائم املهددة للمدن 

الذكية ورضورة تعزيز الجهود الدولية الرامية إىل مكافحة إساءة استعامل التكنولوجيا 

دولية  اتفاقية  إنجاز  يف  بالذات  املتحدة  األمم  مساهمة  وأهمية  إجرامية،  ألغراض 

ملكافحة الجرمية اإللكرتونية، تتضمن قانونا موحدا للجرمية املعلوماتية، ألدلة اإلثبات 

اإللكرتونية، طبيعة التوقيع اإللكرتوين وطبيعة الرتميز الرسي.

اآلليــات

بني . 1 التنسيق  توفري  تعمل عىل  التي  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  مجموعة  االنخراط يف 

الدول األعضاء، والتعاون عىل مكافحة الجرائم املعلوماتية عىل املستوى الترشيعي و التنسيق 

فيام بينها التعاون أجهزة الرشطة لتبادل البيانات و املعلومات ، بل و املهارات الالزمة ملالحقة 

وضبظ املتهمني بارتكاب الجرمية املعلوماتية.

الجرمية . 2 مكافحة  مجال  يف  املتقدمة  الدول  بها  تتمتع  التي  الدولية  الخربة  من  االستفادة 

اإللكرتونية وتشجيع توفري املساعدة من خالل الخربة الفنية وتطوير مبادرات التعاون التقني 

الدويل، واالستعانة بالتجارب الرائدة واملامرسات الفضىل ملؤسسات األمن اإللكرتوين يف صياغة 

االسرتاتيجيات الوطنية العربية.

العمل عىل وضع األطر القانونية التي تخول وتوضع آليات التعاون الدويل فيام يخص تبادل . 3

املعلومات والخربات ألغراض التحقيق واإلجراءات الخاصة بالجرائم الجنائية املتعلقة بنظم 

املدن الذكية.

بالقطاعات . 4 تدابري ذات صلة  استشارية،  التقني، خربات وخدمات  التعاون  مبادرات  تطوير 

الرقابية واملالية بغرض تعزيز التنسيق وتبادل املعلومات بني الدول، للتصدي الفاعل لجرائم 

املعلوماتية.
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التعاون الدويل من خالل تطبيق املواثيق الدولية ذات الصلة بشأن املسائل الجنائية وعىل . 5

وجه الخصوص يف مجال تسليم املجرمني اإللكرتونيني حيث يجب تسليم مرتكبيها وذلك وفقا 

املعلوماتية بني  الجرائم  اتفاقيات تسليم مرتكبي  إبرام  ملعايري محددة مسبقا والعمل عىل 

الدول، العمل عىل تنظيم دورات تدريبية محلية، إقليمية وعاملية. 

اإلنسان . 6 حقوق  عاملية  أن  والتأكيد  التكنولوجية  الرقمية  الفجوة  ردم  عىل  العمل  محاولة 

وحاميته أينام وجد سبقت عوملة االقتصاد بأجيال عديدة.

خال�سة الدرا�سة ونتائجهاخال�سة الدرا�سة ونتائجها
التحول إىل املدن  العربية؛ ترفع حاليا شعار  الدول  العامل؛ مبا فيها  إن أغلب دول 

الذكية والرقمية، وتنفذ خططا واسعة النطاق لتحويل هذا الشعار إىل واقع، وىف خضم 

هذه الخطط يتم إنشاء سالسل من قواعد البيانات القومية الكربى، كام يجري تطوير 

وتزايد  والرسيعة،  العادية  االتصاالت  خطوط  عرب  اإلنرتنت  ونرش  االتصاالت  شبكات 

االعتامد عىل انرتنت األشياء والحوسبة السحابية وتقنيات االرتداد وتتجه األمور لتعميم 

أدوات رقمية وأنظمة تُساعد يف إدارة ُمختلف املرافق والخدمات من املرور والسالمة 

النفايات وانتظار السيارات، وتفعيل التسهيالت املساهمة يف ذلك كقوانني  العامة إىل 

التوقيع اإللكرتوين واملصادقة االلكرتونية مبا ميهد الطريق صوب تفعيل أنشطة التجارة 

املعلوماتية  التنمية  برامج  من  تتبنى عرشات  كام  واسع،  نطاق  عىل  الذكية  واألعامل 

معلوماتية  بنية  تشييد  أن  كام  واملؤسسات  والهيئات  الوزارات  مختلف  يف  املتكاملة 

ذكية واسعة النطاق وتبني التوجه نحو املدن الذكية، نقل املجتمع والدولة واملؤسسات 

النطاق يف أمن  الشاملة والواسعة  التحديات  إىل مرمى املخاطر، وحتم عليها مواجهة 

اإللكرتوين، مبعنى أن تحديات أمن املدن يف مجتمع ميتلك بنية معلوماتية واسعة يجعله 

يواجه تهديدات تتسم بالشمول واالتساع وعمق التأثري وتنوع األدوات وتعدد مصادر 

الهجوم وأدواته وغزارة األهداف التي تشكل إغراء ومناطق جذب ملن يستهدفونه ما 

فرد رضورة التجنيد املجتمعي للتصدي لهم.
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وقد توصلت الدراسة إىل جملة من النتائج نوردها يف ما ييل:

املدن هياكل حية تنمو وتتطور وتعيش يف تغيري مستمر، إذ تشري االحصائيات أنه  	

بحلول عام 2030، سيكون هناك 43 مدينة ضخمة يف جميع أنحاء العامل يبلغ عدد 

سكانها أكرث من 10 ماليني شخص، وبحلول عام 2050 سيعيش ما يقرب من 70٪ 

من سكان العامل يف املدن.

ينتج عن هذا التوسع الحرضي حوايل ثالثة أرباع إجاميل استهالك الطاقة ومعظم  	

انبعاثات غازات الدفيئة، وتخلف املدن أكرث من %70 من انبعاثات الكربون يف 

الرسيع إىل  التحرض  أدى  الطاقة. وقد  استهالك  املائة من  العامل، و60 إىل 80 يف 

أحد  املروري  االزدحام  ميثل  كام  قضايا صحية،  من  بها  يرتبط  وما  املياه،  تلوث 

التحديات الرئيسية التي تواجه حكومات املدن والسكان؛ ناهيك عن املشكالت 

االجتامعية التي تزداد تعقيًدا وتشابًكا. 

الكبرية  	 للتحديات  كاالقرتاحات  املتنامية  الحلول  أهم  أحد  وتقنياته  الذكاء  يعد 

من خالل  البرشية  آمال  أسمى  بتحقيق  الذكية  املدن  تَِعد  إذ  للمدن؛  واملزايدة 

الوعد بتسخري التكنولوجيا من أجل حياة أفضل وتناغم اجتامعي.

الواعي  	 واالستخدام  الشامل  لالستيعاب  جديدة  منهجية  إىل  الذكية  املدن  تشري 

ملستوى  باملواطنني  للوصول  املتاحة  للموارد  واالستثامر  التقنية  إمكانات  لكافة 

إبداع وكفاءة وجودة. كام  الحياتية األساسية بشكل أكرث  ميكنهم من املامرسات 

عىل  تعمل  واإلبداع  للتعلم  ومحفزة  للبيئة  صديقة  رقمية  بيئة  لتوفري  تسعى 

تحسني نوعية الحياة.

تلعب التكنولوجيا دوًرا محوريًا يف تعزيز البنى التمكينية للمدن الذكية من خالل  	

جعلها: آلية، ومرتابطة، وذكية. أين متكن األجهزة من الحصول عىل بيانات العامل 

الحقيقي يف الوقت الفعيل من املستشعرات املادية والظاهرية. حيث أن الجمع 

بني األنظمة املجهزة واملرتابطة يربط بشكل فعال العامل املادي بالعامل االفرتايض.

تشري الدراسات إىل أن الثورة الصناعية الرابعة - الرقمنة الكاملة للوضع االجتامعي  	
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والسيايس واالقتصادي- تتعامل مع نسيج املجتمع ذاته وهيكلة املدن والتجمعات 

العمرانية، وقد ساهمت التقنيات التي رافقت ظهورها عىل غرار أنرتنت األشياء 

قوة  وتسخري  وتطبيقاتها  السحابية  والحوسبة  عنها  الناتجة  الضخمة  والبينات 

الذكاء الصناعي يف تحليل البيانات واتخاد القرارات الصائبة والشبكات واملنصات 

املسرية لكل املجاالت الحيوية كالنقل والخدمات العامة ...يف تطوير املدن ونقلها 

إىل الذكاء التام.

يعد األمن اإللكرتوين أهم العنارص الحيوية لقيام املجتمعات الرقمية واملدن الذكية  	

الوقايئ  أو  التقني  املجال  الطرق واألساليب واألدوات سواء يف  ويغطي مجموعة 

األشخاص  متناول  يف  وجعلها  واملعلومات  األنظمة  موارد  حامية  عن  واملسؤولة 

املرصح لهم عندما يحتاجون إليها.وحامية سالمة النظام الخدمايت )ملفات بيانات، 

معرفة، رسائل...( وضامن سالمتها.

أصبح حامية البنى التحتية واألشخاص وتأمني املعلومات الحساسة والثمينة من  	

أعقد األمور التي تواجه كبار املسؤولني يف القطاعات الحكومية والخاصة. ومصدر 

قلق كبري يف كل من الحكومات وأصحاب األعامل واملنظامت.

البيانات  	 وتأمني  الحرجة  التحتية  البنى  حامية  عىل  الذكية  املدن  أمن  يرتكز 

واملعلومات، وكذا ضامن خصوصية األفراد وسالمتهم. والبد من اتخاذ تدابري وقائية 

لتاليف الهجامت كام يحب وضع خطط استباقية وخطط الحقة وخطط احتوائية 

)أثناء األزمة( للتحرك يف حالة وقوع هجامت إلكرتونية .

التأكيد عىل كون الحامية ليست أنظمة تقنية فقط وإمنا هي منظومة متكاملة  	

إدارة  يتطلب  مام  البرشي(.  والعنرص  والسياسات،  االسرتاتيجيات  )الحوكمة، 

للمخاطر تراعي توازن بني الحامية واملراقبة واالستجابة للحوادث ورضورة العمل 

الطوارئ عىل  وبرامج  املخاطر  لإلدارة  وتطوير خطط  أمنية  عىل وضع سياسات 

مستوى كل قطاع.
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رضورة سن الترشيعات والقوانني التي تحكم وتأمن املدن الذكية العربية وفضاءاتها  	

اإللكرتونية وعالقته بالفضاء اإللكرتوين العاملي، بشكل يضمن بناء مستقبل آمن.

كام توصلت الدراسة إىل أهمية بناء وتطوير القدرات يف مجال األمن اإللكرتوين  	

للمدن الذكية وتحسني القدرة ورفع كفاءة الجاهزية األمنية لألفراد واملؤسسات 

األمنية ومؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وأهمية تكثيف التوعية وأساليب 

التثقيف املتعلقة باألمن اإللكرتوين.

اقرتاحات الدرا�سةاقرتاحات الدرا�سة
مبثابة  	 تعد  أليات  شكل  عىل  املقرتحة  االسرتاتيجية  منت  يف  املصاغة  العنارص  كل 

االقرتاحات التي تنص عليها الدراسة
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