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تتغير ظروف المجتمعات في طرق التعميم والتعمم وفقاً لتغير ظروف العصر

ومخترعاتو ،وقد زاد العالم تعقيدا ،وتشعبت أحوالو ،وتداخمت طرقو ،وتضخمت األعداد البشرية

فيو  ،وتضاءلت قدرتو المادية ،فأصبح لزاماً أن تتغير حتى طرق تعممو  ،ووسائل معرفتو،

كسنة من سنن الكون  ،ونتيجة طبيعية لقانون األشياء المتغيرة.

وقد ظير مفيوم التعمم الرقمي في األربعة عقود األخيرة  ،وذلك بعد تنامي تقنيات
ووسائط في سرعة نقل المحتوى التعميمي ،ومع تطور االجيزة االلكترونية وانتشارىا بين
أوساط الناس  ،واعتمادىم عمييا في مختمف شؤون حياتيم  ،لحق ىذا التطور بأجيزة
التعميم كأحد منظومات المجتمع  ،مما دعا المختصون إلى االستفادة من ىذه التقنية في
تسييل نقل التعمم الى الطبلب  ،واالستفادة منيا في رفع كفاءة التعمم واإلدراك والميارات
الشخصية  ،والتركيز عمى تعمم المتعمم باعتباره محور العممية التعميمية  ،معتبرين أن التعمم
التقميدي يركز عمى بناء متعممين متوسطي القدرات  ،كنتيجة طبيعية لمواجية األعداد الكبيرة
في الطبلب  ،ولذلك من األفضل استخدام مصطمح التعمم الرقمي وليس التعميم الرقمي.
لقد انيارت في ىذا العصر الحدود المكانية واألطر الزمانية بين اإلنسان وعممو ،
وبين اإلنسان واآلخر ،وأصبح من البلزم أن يتنبو القائمون عمى التعميم ليذه القضية ومن ثم
يييئوا طبلبيم ومتعممييم إلى ىذه اإلف ارزات الجديدة لمتقنية  ،سواء كانت التعميم عن بعد  ،أو
التعميم الجماعي  ،أو التعمم بالمشاركة  ،أو التعمم بالمراسمة  ،إلى آفاق أرحب كثيرة تتشكل
كل يوم  ،وتتغير كل حين .
فالتعمم الرقمي كما يشير ( حامد وفائق ، 9102،ص )011- 091ىو تقديم
محتوى تعميمي إلكتروني عبر الوسائط المعتمدة عمى الحاسوب وشبكاتو إلى المتعمم  ،بشكل
يتيح لو إمكانية التفاعل النشط مع ىذا المحتوى ومع المعمم ومع أقرانو  ،فيو ييدف إذاً إلى

إيجاد بيئة تفاعمية غنية بالتطبيقات ،المعتمدة عمى تقنيات الحاسب اآللي واإلنترنت

،

وتم ّكن الطالب من الوصول إلى مصادر المعمومات بكل يسر وسيولة.

يشكهت انبحث

كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن التعمم الرقمي وخصائصو المستقبمية عمى العالم ،
وانقسم المختصون حول جدواه المعرفية والقيمية عمى الفرد والمجتمع  ،ففريق رأى أن لو
فائدة ضخمة في التعمم وىو فرصة في سرعة وصول المعمومة إلى متمقّييا ،فيما رأى فريق
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آخر أن أضراره المتوقعة كبيرة عمى المستوى اإلدراكي واألخبلقي  ،والحقيقة أنو ال يمكن الجزم

بفائدتو وال التحذير منو  ،وانما يمكن الحكم عمى تفاعمنا مع ىذا األسموب من التعميم ،
وطريقة تعاممنا معو  ،ومراقبة سموكنا وقيمنا بعد تعاممنا معو لمعرفة سبب التأثير والتأثر ،
وال يكفي االستشياد في الحديث عن الجدوى وايجابية ىذا النوع من التعميم ،بإظيار األرقام
واإلحصائيات التي توضح أعداد الممتحقين أو الدارسين  ،فتكميم المعمومات أمر ميسر  ،لكن
تفسيرىا وفقاً لحقيقة الرقم أمر في غاية الصعوبة والخطورة.

إن التعمم الرقمي ليس نموذجاً ناج ازً  ،وال أحد عناصر التعمم  ،وانما ىو وسيمة

حديثة في التعمم  ،تتش ّكل كل حين  ،وتقوم عمى استخدام التقنية ووسائل االتصاالت في

التعمّم  ،وتسخيرىا لطالب العمم ،سواء كان عبر المعممين أو من خبلل التعمم الذاتي  ،كما
يقوم عمى السرعة في التعمم وىذه إحدى إشكاالتو  ،ألن أصل التعمم ىو عممية بطيئة وىادئة

ترسخ بفعل الزمن وليس بسبب السرعة  ،وىذا ما يدفع بنا كتربويين إلى ترشيد ىذا الشكل
التعميمي  ،ومحاولة مواءمتو  ،وتجاوز ىناتو وأخطائو حتى ال ندفع فاتورة األخطاء نفسيا
التي وقعت في التعميم التقميدي .
ستتغير مبلمحو التقميدية تماماً  ،فمن يكون فيو
إن شكل التعمم الرقمي في المستقبل
ّ
يدرس الطبلب وجياً لوجو  ،أو يمقي درساً عمى مجموعة من األفراد  ،بل سيستعيض
معمم ّ
ٌ
الطالب والمتعمم ذلك بالشاشة الحاسوبية  ،ثم سينتقل ذلك إلى الجامعات  ،وبالتالي سيتعمّم
فييا الطالب ويتخرج منيا عبر حسابو الشخصي في جيازه المحمول .والجامعات والمؤسسات

التعميمية والمينية التي تقدم ىذه الخدمة في ازدياد سنوي عمى مستوى العالم  ،وذلك بعد
تغير
عقود من التعمم التقميدي  ،واألولى بعد كل ىذه التغيرات في شكل التعميم أن يتواكب معو ّ

حتى في مستوى المراحل والصفوف الدراسية  ،والمقررات المدرسية  ،وكل مالو صمة بالمنيج

الدراسي ومقرراتو.
ويحاول البحث االجابة عمى السؤال الرئيس التالي:
س :ما مقتضيات التحول إلى التعمم الرقمي ؟
ويتفرع عنو االسئمة الفرعية التالية:
ّ
ما األثر المعرفي الذي يتركو التعمم الرقمي ؟
-0
-9

ما المظاىر الخمقية التي يفرزىا مشروع التعمم الرقمي؟
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ماذا يتوجب عمينا أن نفعمو لبناء منيجية اجتيادية لمتعامل مع التعمم الرقمي؟

أهذاف انبحث:
 -0بيان المتطمبات الضرورية لعممية التحول إلى التعمم الرقمي.
 -9إيضاح األثر المعرفي الذي يتركو التعمم الرقمي في صغار السن .
 -1كشف مظاىر ىيمنة القيم الحداثية عمى مشروع التعمم الرقمي
 -4بيان بناء المنيجيات االجتيادية لمتعامل مع التعمم الرقمي.

أهًيت انبحث
 -0تنبع أىمية البحث من تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن التعامل مع ظروف ومنتجات
التعمم الرقمي.
 -9تنبيو المتخصصين إلى عقد التكامل المعرفي في مجال عمم التربية وعموم الحاسب
اآللي والتقنية .
 -1إثراء المكتبة العربية بمزيد من الدراسات والبحوث التي تُعنى بالتعمم الرقمي.

يُهح انبحث

استعانت الدراسة بالمنيج الوصفي  ،في جمع المعمومات سواء كانت دراسات بحثية أو تجارب
ميدانية من مصادرىا الرسمية والقيام بمعالجتيا ومقارنتيا وتحميميا  ،ومن ثم تفسيرىا وذلك
من أجل الوصول إلى تفسيرات منطقية مقبولة.

يصطهحاث انبحث
مقتضيات التحول  :قضى في المغة عمى ضروب  ،كميا ترجع إلى معنى انقطاع الشيء
وتمامو ،ومنو قولو تعالى ( ثم قضى أجبلً) معناه ثم حتم بذلك وأتمو  ،ومنو اإلعبلم ،
ومنو القضاء لمفصل في الحكم ( ابن منظور 9111،م  ،ص) 019

دل عميو  ،واقتضى الدين  :طمبو ،
ومقتضيات  :جمع مقتضى  ،واقتضى األمر الوجوب ّ
والتحول  :التنقل من موضع إلى موضع  ،ويعني الباحث بمقتضيات التحول  :متطمبات
التحو ل إلى التعمم الرقمي من فمسفة وأفكار وأعمال  ،قبل أن ننتقل إلى ىذا النوع من التعمم.
ّ
التعمم الرقمي :ىو ذلك النوع من التعميم الذي يعتمد عمى استخدام الوسائط االلكترونية في
االتصال بين المعممين والمتعممين وبين المتعممين والمؤسسة التعميمية برمتيا (المحيسن ،
 ،0491ص.)1
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 -0دراضت (انًحيطٍ  )0291 ،انخؼهيى االنكخروَي ...حرف أو ضرورة
ىدفت ىذه الورقة البحثية إلى تعريف التعميم االلكتروني وتحديد أىم مصطمحاتو:
المتعمم إلكترونيا ،المعمم إلكترونيا ،المدرسة االلكترونية ،المكتبة االلكترونية ،الكتاب
االلكتروني ،وبعد ذلك طرحت الورقة ىذا النوع من التعميم كتحد يواجو التعميم المعاصر ،
وخمصت إلى عدد من النتائج وىي  :توسيع نطاق االنترنت وتعميمو عمى جميع المناطق
النائية  ،وتوعية المجتمع التعميمي بأىمية ىذا األسموب ،وأنيا ليس بديبل لمتدريس المعتاد
بقدر ماىو داعم ورافد لو.
وقد استفاد الباحث من ىذه الورقة البحثية في التوطئة لبحثو واستيعاب مفاىيم
التعمم الرقمي  ،وأسس بنائو ونشأتو  ،لكن يختمف ىذا البحث عن ىذه الورقة البحثية في
المعالجة التي ناقش فييا أفكار التعمم الرقمي  ،وواقع ىذه المدارس السيما أن البحث أجري
قبل نحو  01عاماً  ،وقد تطورت التقنية التي استخدمت في التعميم بشكل مذىل خبلل ىذه

السنوات  ،بل حدثت ثورة معرفية ورقمية كبيرة في اآلونة األخيرة  ،وتغيرت خبلليا طرائق

التعميم  ،واىتزت الثقة بنظريات التعمم  ،وىي عموماً ورقة تقريرية ليذا الشكل التعميمي.

-9دراضت (دباب وبرويص 9102 ،و) يؼىقاث انخؼهيى انرقًي في انًذرضت اندسائريت.
التوجو نحو التعمم الرقمي في
وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن معوقات
ّ
المدارس الجزائرية  ،حيث يعتبر التعمم اإللكتروني شكل من أشكال التعميم الحديثة  ،وتوصمت
الدراسة إلى التأكيد عمى ضرورة اىتمام المؤسسات التعميمية بتكوين ميارات عامة في التفكير
والتخطيط  ،والتكيف المعرفي والنفسي لمتعامل مع المتغيرات  ،واتقان لغة العصر  ،وتكنولوجيا
الحصول عمى المعمومات ومعالجتيا  ،وكفاءة استثمار الوقت وادارة اإلمكانات المتاحة.
وقد استفاد الباحث من ىذه الدراسة التأصيل المعرفي لقضية التعمم الرقمي  ،واالستفادة من
النتائج التي توصمت إلييا في صياغة الفمسفة التي قام عمييا بحث الباحث  ،ومن ثم التوصل
إلى األسس العامة واألصول المعرفية التي يقوم عمييا التعمم الرقمي.

-1دراضت (انسيٍ 9102 ،و) انخحىل نؼصر انخؼهى انرقًي حقذو يؼرفي أو حقهقر يُهدي
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فوائد التعمم الرقمي  ،والعقبات التي تحول دون
تحقيق نجاحو  ،وذلك في ظل ظروف التخمص من ظروف التعمم التقميدي القديم  ،وقد
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خمصت الدراسة إلى أن ىذا الشكل التعميمي سوف يزدىر في المستقبل  ،نظ ارً لما يوفره من
تقميص لمجيود  ،وما يسيمو من إمكانات لمطالب والمعمم من حيث المتعة والفائدة .

وتتفق ىذه الدراسة مع ىذا البحث في اليدف منيا  ،وىي محاولة معرفة فوائد التعمم الرقمي،
والتحديات التي تحول دون الوصول إلى تحقيقو أو اإلبداع فيو  ،لكنيما يختمفان في النتائج
التي توصبل إلييا  ،حيث أن ىذا البحث يتجاوز الحمول التقميدية في التوسع من التعمم
الرقمي  ،ومحاولة تعميمو دون منيجية واضحة  ،أو معرفة لخصائص نمو المتعممين الذين
يتعرضون ليذا الشكل من التعمم.

انًبحث األول :األثر انًؼرفي يٍ انخؼهى انرقًي
عمى الرغم من اإلرشادات العديدة حول اإلمكانات الضخمة التي توفرىا شبكات
المعمومات في خمق بيئة تعمم جيدة  ،واستقبال التغذية الراجعة لممعارف  ،والتنقيح المتواصل
وتصور المفاىيم  ،وبناء المعارف ،إال أن ىذا النوع من التعمم ال
لممعمومات المفيومة ،
ّ
يضمن تحقيق التعمم الفعال  ،الذي ينشده المربون  ،وذلك ألن االستخدامات غير المبلئمة
لمتكنولوجيا يمكن أن تمثّل عائقاً في طريق التعمم  ،فعمى سبيل المثال ؛ عندما يقضي الطبلب
مع ظم أوقاتيم في مواءمة بين حجم الكممات واأللوان  ،وذلك الستخداميا في التقارير التي
تعتمد عمى الوسائط المتعددة  ،فإن ىذا يفقدىم فرصة تخطيط أفكارىم وكتابتيا ومراجعتيا ،
عبلوة عمى األوقات الكثيرة الميدرة عمى شبكة المعمومات الدولية اال نترنت في البحث عن
مفيوم معين أو قضية محددة( إسماعيل  ،9102 ،ص.)101

أ -دراضاث ػهًيت يُقصها األدنت
حظيت الدول العربية بالعديد من الدراسات التي تثبت أثر التعمم الرقمي عمى نتائج
الطبلب وتحصيميم ،وتكاد تصبح أيقونو ثابتة في كل الدراسات الميدانية  ،فيناك بعض
األبحاث أشارت إلى وجود أثر واضح في تحسن مستويات التعمم ونتائج االختبارات وما إلى
ذلك  ،لكن ينقص ىذه األبحاث إثباتيا باألدلة القاطعة التي يمكن تعميميا وتنظيميا  ،إذ ىي
يتصور حدوث التأثير اإليجابي في التحصيل العممي  ،وقد
في حقيقتيا محاكاة لنموذج محدد
ّ
يحدث التأثير أحياناً لكنو ليس ظاىرة عامة يمكن تعميميا عمى كل المراحل أو البيئات

المختمفة.
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إن إدخال الحاسوب إلى المدارس دون أن يسبق ذلك إجراء المزيد من البحوث

عد تيو ارً تعميمياً  ،واذا أردنا أن نكون منصفين فيجب
وعمميات التجريب والتحميل الدقيق ُ ،ي ّ
عمينا أن نسأل أنفسنا ونقارن بين مستويات التعميم قديما أي قبل التعمم الرقمي وما حدث في
العصر الرقمي  ،ونرى أييما األفضل في جوانب معرفية وادراكية عديدة سواء كانت في
النتائج ،أو في مستويات الذكاء  ،أو في جانب االدراك والتبصر  ،أو في جانب النفسي ،
والتصرف برشد  ،والسموك المنضبط  ،والقيم االخبلقية  ،وىكذا.
إن أثر التعمم الرقمي ليس معروفاً حتى اآلن عمى تعمم الطبلب وانعكاسو عمى مستوياتيم،

السيما في الدول العربية  ،وذلك أن ىذا التعميم مرّكٌز في المقام األول عمى التدريس
واالستخدام البدائي لمحاسوب ،ولم تتمكن حتى اآلن أي تجارب واسعة من تأكيد أن لدى
استخدام التعمم الرقمي وتكنولوجيا المعمومات في التدريس والتعمم تأثي ارً إيجابياً عمى نتائج

الطبلب  ،أياً كانت المنيجية المستخدمة  ،وتظير معظم الدراسات بنتائج متباينة ومختمطة .

فعمى سبيل المثال  ،اتضح أن ىناك أثر معرفي عمى نتائج االختبارات في الرياضيات

والمغة األسبانية في كولومبيا  ،وذلك بسبب استخدام تدريس ميارات الحاسوب  ،وعمى
العكس من ذلك ففي االكوادور وجدت ىذه المبادرة آثا ار سمبية عمى نتائج امتحان المغة  ،بل
عمى العكس فربما تكون التجربة ذات نتائج سمبية وغير فاعمة  ،كما حدث في إحدى الدول
المقدم من
المطبقة لمتعمم الرقمي  ،فقد أثبتت دراسة تقويمية ألثر الحاسب اآللي المنزلي
ّ
وزارة التربية الرومانية  ،أن الطبلب الذين يعيشون في منازل مجيزة بالحاسب اآللي  ،قد
حصم وا عمى عبلمات مدرسية أقل بكثير في الرياضيات والمغة اإلنجميزية والمغة الرومانية ،
وان كانوا قد حصموا عمى عبلمات أعمى في ميارة الحاسب اآللي (ىينوسترو از 9101 ،م ،
قرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDفي
ص-11ص )12عبلوة عمى ذلك فقد أ ّ
عام 9102م أنو ال يوجد ترابط إيجابي بين مدى استخدام المعممين لمحواسيب في المدرسة
وأدائيم في الرياضيات  ،واإللمام بالقراءة والكتابة(كميمان 9101 ،م  ،ص.)9
كما أن بعض الدراسات تحاول أن تثبت نتيجة معينة  ،وذلك بسبب إدخال تكنولوجيا التعميم
في تدريسيا  ،وليس بالضرورة أن ىذه النتيجة حصمت عمييا بسبب ىذا المتغير  ،وانما
متغير آخر قد أدخمتو عمى الدراسة  ،كما في الدراسة التي بحثت استخدام التعمم
بسبب
ّ
المحوسب لدعم التدريس الفردي في مادة الرياضيات لتعرف آثار ىذه النوع من التعمم عمى
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سموك المتعمم ونتائج التعمم  ،فقد وجد أن الطبلب في ىذه المادة حصموا عمى عبلمات أعمى

بكثير في الرياضيات  ،وذلك بسبب زيادة التدريس الفردي وليس بسبب أداة التعمم التي تم
استخداميا (ىينوسترو از 9101 ،م  ،ص-14ص.)12
وىناك قضية ميمة يجب األخذ بيا في االعتبار  ،وذلك عند الحديث عن التأثير الذي يثبتو
بعض الباحثين في دراساتيم  ،وىو أن ىذا التأثير ىو في حقيقتو ؛ اليعدو أن يكون سوى
تدخبلت يتحكم بيا الباحث وفق ظروف معينة  ،ومن الصعب تعميم ىذه التجارب إلى آفاق
أوسع  ،ومن الصعب أن تنقل استراتيجية أو طريقة تعممية ناجحة إلى دول أخرى  ،تختمف
ظروفيا  ،وتتباين بيئتيا المدرسية عن مكان التجربة التي نجحت فييا إحدى طرق التعمم
الرقمي.

ب -انخشىيق في انخؼهى بانهاحف انُقال يؤقج ونيص دائًا
ال يزال التعمم بالياتف النقال يتراوح بين المؤيدين لو والمعارضين لو  ،فيو في
الجانب المادي قد ىيمن عمى وسائل التواصل جميعيا بقوتو وسيولة حممو وانتشاره  ،لكن
المتأمل آلثاره ال تخفى عميو بعض أضراره ومساوئو عمى االنتباه والتركيز  ،مما يجب عمى
خبراء التعميم اإلقرار بو  ،كما اعترفت بذلك منظمة اليونسكو ىو أن "تكنولوجيا الياتف
المحمول ليست ولن تكون دواء لجميع أمراض التعميم" (تراكسمر 9104 ،م  ،ص.)11
لقد أشارت العديد من الدراسات إلى األثر الذي يحدثو التعامل باألجيزة الرقمية
المحمولة  ،وذلك عمى كل من الطبلب والمعممين  ،فقد استطاعت ىذه التقنيات أن تضيف
عنصر اإلثارة والتشويق عمى أداء الطرفين  ،ففي الوقت الذي مكث فيو الطبلب وقتا أكبر
إلنجاز المادة العممية  ،فإنيم استطاعوا في ذات الوقت تحقيق المشاركة مع بعضيم البعض
شكوك أُثيرت حول ذلك ،
وكانت محصمة النتائج النيائية ليم أفضل من المعتاد  ،لكن ىناك
ُ
ف عمى الرغم من االتفاق عمى ىذا الجانب لدى كل الدراسات التي عالجت التعميم النقال تربويا ،
فإنو ال يمكن تعميميا عمى كل المواد التعميمية  ،فميست كل المواد صالحة لمتعمم عبر ىذه
التقنية  ،والسؤال الممح الذي تثيره ىذه الشكوك  :ىل شعور المتعممين باإلثارة والتحفيز نابع
عن تأثير استخدام التقنية  ،وبالتالي قد نعتبره ثورة سرعان ما تخمد بعد مرور وقت من ألفة
أن النتائج التي حققيا في العممية
التعامل مع ىذا النمط من التدريس بالتقنيات الحديثة ؟ أم ّ
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التعميمية جاءت بالفعل نتيجة استخدام ىذه التقنيات بشكل مدروس  ،كأدوات لتطوير التدريس
وليس غاية في ذاتيا ؟ (الدىشان 9112 ،م ).
إلى جانب ذلك  ،فإن ىناك العديد من الجوانب السمبية التي يثيرىا استخدام الياتف
المحمول في التعمم  ،ومنيا  :انتياك قواعد النظام التعميمي  ،وانشغال غالبية التبلميذ بو ،
األمر الذي يؤدي الى تراجع مستوى الطبلب وتحصيميم الدراسي وتأثّر نواتج التعمم  ،إضافة

الى التشويش الذي يحدثو استخدام مثل ىذه التقنية داخل الفصول وفي القاعات الدراسية.

وبيذا نخمص إلى أن التعمم الرقمي بالياتف المحمول  ،والذي أجريت عميو بعض التجارب
وتأست بو بعض الدول العربية  ،لم ُيدرس أو ُيبنى وفقاً الحتياجات
في المجتمعات الغربية
ّ
المتعممين  ،أو ما يناسبيم من أساليب تربوية  ،وانما جاء مواكبة لييمنة ىذه التقنية عمى
حياة الناس  ،ونخمص بذلك إلى أن ما يعيب ىذه المشاريع والتجارب البحثية تأثّرىا بالموضة

الماسة  ،فيي مشاريع وقتية غير مستدامة  ،إلى جانب تكمفتيا
التقنية  ،وليس الحاجة
ّ
المادية وىذه مشكمة أخرى  ،مما يجب عمينا -كباحثين في التربية  -أال تبيرنا المنتجات
الحديثة ببريقيا  ،عن الحاجة الممحة واالحتياجات الضرورية لممتعممين.

ج -يخاوف انخؼهى انرقًي ػهى االطفال
يبدو أن التقنية غيرت مفيوم الطفولة في المجتمع  ،فقد أخذت التقنية تنتشر في
كل مناحي الحياة وأنشطتيا ،سواء كانت في المدرسة  ،أو في المنزل  ،أو في السوق  ،حتى
أضحى االطفال يعتبرون أن ىذه البيئة الجديدة ىي بيئتيم الحقيقية التي يفكرون ويتخذون
الق اررات من خبلليا  ،ووفقاً لبعض الدراسات  ،فقد أمضى الكثير من األطفال وقتاً طويبلً من

يوميم في الفضاء السيبراني  ،حيث يتعممون القراءة والكتابة وأداء الواجبات المنزلية

ومشاىدة الرسوم المتحركة  ،والمقاء بأصدقاء حقيقيين ال افتراضيين (آيكن 9101 ،م ،
ص.)019
ويجب – في غمرة االحتفاء بالتعمم الرقمي -أال تأخذنا الحماسة والشعور بالعجز  ،إلى
تب ّني برامج تعميمية رقمية لدى االطفال تحت سنة الثانية عشر دون فحصيا ،فخطورة مثل
ذلك قد تؤدي إلى نتائج عكسية عمى مستوى التحصيل والذكاء والقدرة عمى الفيم  ،وذلك ألن

السمات الشخصية واالستجابة االدراكية لدييم يصعب أن تتعامل مع الشاشة المسطحة ،
سواء كان حاسوبا او أجيزة ذكية أو محمولة  ،حتى ال يكون ىدف تعمييم في المدرسة ذا
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نتائج عكسية عمييم  ،وحتى ال يكون ىدف إشغاليم عن األسرة سببا في تشويش أذىانيم
وسمبيم التفكير بطبلقة  ،وغني عن القول أن ىذا الشكل التعميمي وأعني بو التعمم الرقمي لو
تحمل تمك التبعة.
ثمن ال ّ
بد أن ُيدفع  ،حتى في الفائدة التي تنبع منو وعمينا ّ
لقد شعر بعض مسؤولي التعميم في الدول المتقدمة بخطورة االعتماد الكمي في
التعميم عمى التقنية ،سواء كانت حاسوباً أو حاسبة السيما في مادة الرياضيات  ،فقد قال

 Nick jebوزير شؤون المدارس في المممكة المتحدة  :أن االطفال قد يصبحوا شديدي
االعتماد عمى الحاسبات  ،كمما أجروا عممية حسابية  ،فعمييم أن يتقنوا عمميات الجمع
والطرح والضرب عبر الطرق الكتابية  ،ألنيا تؤسس عقمية تعتمد عمى ذاتيا في التعمم ،
السيما أنيا من الميارات األساسية التي ال يجب التياون بيا  ،فإذا ترسخت ىذه العمميات
الذىنية فبل بأس في استخدام الحاسبات بعد ذلك  ،وذلك في أعمار متقدمة ومراحل دراسية
أعمى (إيدي  ،دبمون 9101 ،م  ،ص-991ص.)991
وال تتوقف المخاوف عند الجانب المعرفي من التأثير عمى المستوى التعميمي  ،وضعف
الميارات الرياضية  ،بل قد يتعداه إلى الجانب اإلدراكي  ،فاحتواء البرامج التعميمة والتربوية
الرقمية عمى المقاطع التمفزيونية السريعة والبلفتة لمنظر  ،يشتت انتباه االطفال ويصيبو بنوع
من اإلبيار ثم الخفوت  ،مما يكشف خطورة التوسع في تعريض االطفال لمنشاط الرقمي  ،وقد
أن ىناك عبلقة بين اإلفراط في النشاط الحركي لؤلطفال ،
قرر عمماء التربية والسموك ّ ،
والتعامل مع الشاشة الرقمية  ،ويعتبر أحد أبرز األمراض المستعصية اآلن في أمريكا  ،وقد
ربط عمماء األعصاب بين انتشار االجيزة الرقمية مثل الشاشة واآليباد واآليفون  ،وبين ظيور
وتقدر إحدى الدراسات  ،أكثر من عشرة آالف طفل
أعراض النشاط الحركي لدى األطفال ّ ،

يتمقون أدوية لعبلج االفراط والنشاط الحركي (آيكن 9101 ،م  ،ص.)021

أن من اإلشكاليات التي يثيرىا التعمم الرقمي  ،خطورة التعمم المباشر عمى
كما ّ
اليواء أمام مجموعات كبيرة متشابكة  ،بحيث يرى كل و ٍ
احد منيم اآلخر  ،فقد استنتج عدد
من عمماء التربية في الواليات المتحدة في دراسة موسعة عام 9104م أن نتائجيا كانت
صادمة ومقمقة  ،وذلك فيما يخص تطور عادات االطفال عمى اليواء  ،فاالنشغال بيذه
التفاعبلت االجتماعية عمى اليواء في مرحمة النمو اإلدراكي والعاطفي يمكن أن يسفر عن
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نتائج وخيمة  ،أقميا العجز عن اتخاذ الق اررات  ،ليذا ينبغي عمى المعممين واآلباء أن يكونوا
عمى وعي بما يفعمو االطفال عمى اليواء (آيكن 9101 ،م  ،ص.)012
إننا إذا افترضنا التعمم عن طريق الشاشة كأحد أساليب التعمم الرقمي  ،فإن ذلك يجب أن
يكون خيا ارً مسانداً إلى جانب العديد من أساليب التعمم الحركية والميارية  ،وذلك ألن كثير
من الدراسات كما أشار (واطسون 9102 ،م  ،ص )40قد أثبتت تذبذب الفيم واإلدراك
واالستيعاب لممادة المقروءة  ،وذلك كما في دراسة خبير الشبكات العنكبوتية

Jacob

 ، Nielsenفقد أجرى دراسة عمى  919شخصاً يقرؤون مباشرة من الشاشات  ،أن ستة
مشاركين فقط يقرؤون صفحات الموقع خطياً وبتمعن عبر الشاشة ،أما اآلخرون فكانوا

يتنقمون ىنا وىناك كاألرنب المفرطة في النشاط  ،إذا ما تعاطت جرعة من الكافيين ؛ يفكرون
في مسألة ما بعناية قبل اتخاذ القرار  ،وبعد ذلك ييرعون لمقيام بميام أخرى عمى الحاسب ،
وأشد ما يظير ذلك عمى صغار السن حيث أنيم ىم األقل في مدى االنتباه بالنسبة الى
غيرىم.
لقد تجاوز ىذا التأثير السمبي إلى بروز ظاىرة (االنتباه المتشظي) كما أشار إلى ذلك
( اإلقبالي 9101 ،م ،ص )0والتي تعني فقدان األشخاص قدرتيم عمى التركيز ،وعدم
استطاعتيم التفكير في قضية معرفية واحدة؛ فأدى ذلك إلى تسطيح الكثير من القضايا
والتداخل بينيا ،والقفز من فكرة إلى فكرة أخرى بسرعة ،دون رابط أو تناسق بينيما.

انًبحث انثاَي :انًظاهر انخهقيت انخي يفرزها يشروع انخؼهى انرقًي
أفرز التعمم الرقمي عددا من السموكيات الفكرية والتربوية  ،لم تكن موجودة في جيل
ما قبل الشاشة االلكترونية  ،وذلك أن كل تغيير يحدث في المجتمع تتأثر بو منظومة التربية
والتعميم ،وذلك كنتيجة طبيعية تحدثيا التقنية وتكنولوجيا التعميم  ،وألن المدرسة ىي حارسة
القيم  ،والمكان الذي يبث اليوية األخبلقية بين نفوس الناشئة  ،فإنيا مكمّفة بحماية ىذه

اليوية  ،والحفاظ عمى عقيدة األمة وثقافتيا من االختراق واالنحراف.

ولعل أبرز ىذه القيم  :التركيز عمى الذات  ،والشعور بالتمايز عمى اآلخرين  ،وذلك
بمجرد النشر وبث المعمومات  ،مما يجعمو يضفي الطابع الشخصي عمى المعارف  ،وأسفر
ىذا أيضا كما يقول (واطسون 9102 ،م  ،ص )19عن تفضيل قيمة العزلة التي فرضتيا
يفضل التعامل مع الشاشة عمى التعامل مع البشر،
التقنية عمى مستخدمييا  ،فأصبح المتعمم ّ
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أدى الى التقميل من التفكير واالدراك وقمة الصبر ،وعمى الرغم من شدة االنتباه
االمر الذي ّ
لممتعممين في العصر الرقمي  ،لفرز سيل المعمومات المتدفقة عمى الذىن  ،إال أن ذلك أدى
إلى أن يكون الفيم لدييم ضحبلً والتركيز ضعيفاً.

أ-اَحطار دور انًؼهى في ػصر انرقًُت

لعل أشد القرون حاجة إلى المعمم كحكيم يرشد المتعممين إلى سبل التعمم وطرق
التوصل إلى المعرفة  ،ىو ىذا العصر الذي تشتّتت فيو المعرفة  ،وغابت فيو الحكمة  ،وطغت
فيو الفردانية واالنعزالية  ،ف قد أصبح الوصول إلى المعمومات من خبلل اإلنترنت والوسائط
(الموجو)
المتعددة في عصر التدفق المعرفي ميس ارً وسيبلً  ،لكن الحاجة اليوم إلى المعمم
ّ

الذي يسيل عممية التعمم  ،ويساعد في استنباط العموم من ىذا الكم اليائل من المعمومات
المتشابكة  ،وتنمية شخصية المتعمم في كافة المجاالت الدينية والمعرفية واالجتماعية .
وقد تباينت مواقف فبلسفة التربية في ىذا العصر الرقمي  ،عن دور المعمم  ،ولعل

أبرزىا موقف ليوتار ( )lyotardالقائل بموت المعمم عمى أساس الفكرة التي تب ّناىا روالند

بارت( ) Roland Barthesوىي (موت المؤلف )  ،ويعني ليوتار بذلك أن المعمم في ىذا
العصر تراجعت سمطتو المعرفية  ،فمم يعد مطموبا منو أن يبسط النظريات التي تمنح العمم
مشروعيتو ألنيا لم تعد ذات قيمة  ،وصارت المعرفة مخزنة في بنوك المعمومات  ،وأصبحت
ميمتو تنحصر في تدريب الطبلب عمى استرجاع المعمومات بأنفسيم .
إن المعرفة في صيرورة دائمة وطبيعة متغيرة في ىذا العصر وىي تتشابك وتتداخل
كالخبليا الحية  ،مما يعني أن دور المعمم نقد ىذه المعرفة وليس نقميا فحسب كما تفعل ىذه
األجيزة الرقمية  ،واذا كانت ىذه المعرفة مادة خاماً محفوظة في قواعد البيانات وال يربطيا
نظرية عامة معرفية ؛ فإن عمى المعمم أن يدرب الطبلب عمى تدبر ىذا الخطاب التربوي ،

حتى يتم إعادة صياغتو وصياغة عبلقتو بالمجتمع واآلخرين ،بل وتشجيع الطالب عمى تفسير
(نصار 9111 ،م  ،ص.)091
الحقائق وفيميا ّ
تأسيساً عمى ذلك فبل يمكن أن ُيستغنى عن المعمم ودوره الحيوي في اختصار طرق

تقدمت التقنية وتنوعت أشكاليا  ،إذ أنيا تفتقد إلى
المعرفة  ،واختيار أفضل سبميا  ،ميما ّ
القدرة والذكاء في توجيو المتعممين وشحذ ىمميم  ،وتوجيو مساراتيم المينية بعد ذلك  ،بل
ويصوبيا ليم.
وتبلفي األخطاء التعميمية التي يقعون فييا
ّ
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وقد خمصت دراسة الساحوري( )9111إلى وجود عدد من الصعوبات التي تعترض

طريق التعمم الرقمي ،ومنيا  :عدم تشجيع المعممين عمى استخدام ىذه التقنية في الفصول
الدراسية  ،ضيق الوقت أمام المعممين في حال استخدام ىذه التقنية ألن ميام المعموم المنوطة
بو عديدة وليس من ضمنيا مراعاة استخدامو ليذه التقنيات  ،وأكد عمى ىذه الحقيقة إبراىيم
( 9114م  ،ص )4في دراستو عن منظومة إعداد المعمم في ظل تحديات العصر  ،حيث
أشار إلى أن غالبية كميات التربية ال تخرج متخصصين في تكنولوجيا التعميم  ،كما أن
برامجيا ال تتضمن القدر المناسب إلعداد متمكنين من التعامل مع تكنولوجيا التعميم ،عبلوة
عمى ضعف المعممين في المغة االنجميزية كونيا لغة التقنية الحديثة  ،فيذه األجيزة والشبكات
تتمحور تفاصيميا  ،ومعرفاتيا ومصطمحاتيا بيذه المغة  ،لغة الحداثة التي تييمن عمى ىذه
التقنية  ،وىذا يتطمب جيد كبير من الصعب تحقيقو  ،كما أنو يتطمب وقتاً طويبلً حتى يتمكن

المعممون من الوصول الى مرحمة االجادة.

لذلك فإن ىذا الواقع يدعو إلى االىتمام بالمغة العربية حتى تؤدي دورىا الثقافي والتربوي،
السيما أن الفجوة الرقمية اليائمة في الوطن العربي  ،كشفت أن الغرب استخدم المغة سبلحاً

شحة بفضل خصائصيا
أيدلوجياً في فرض ىيمنتو المعرفية والرقمية  ،والمغة العربية مر ّ
المغوية ومميزاتيا إلى الريادة في عصر المعمومات واإلسيام في المعرفة اإلنسانية  ،لكن ىذا
يتطمب إعداد منظومة ضخمة من المتخصصين في كافة المجاالت لمتنظير واعداد المعاجم
والحوسبة اآللية .
ومن اإلشكاالت التي يثيرىا التعميم الجامعي الرقمي  :فقدان الجامعات قاعدتيا
العريضة المجتمعية وثقميا االجتماعي  ،فالجامعات المفتوحة كما يرى عمي (  ) 9112ال
يمكن أن تخمق مناخاً عممياً لمبحوث والدراسات  ،ألن ذلك يقوم عمى االحتكاك المباشر

بأعضاء ىيئة التدريس والحوار األكاديمي واالستفادة من األقران معرفياً  ،فإذا استغنى التعمم

الرقمي عن المدرس الذي يقوم بضبط الحقيقة المعرفية  ،فإن غيابو سيؤثر كثي ارً عمى نجاح
التعمم الرقمي وربما يسيم في محاكمة عوامل نجاحو من جديد .

ب-اإلدياٌ انطيبراَي
فتتسبب في حالة
وىو أحد إشكاليات التعمم الرقمي التي يتركيا عمى المتعممين
ّ
ٍ
بيوس غريب  ،يجعمو يدمن البقاء عمى أجيزة الشبكات
متطورة  ،حيث يصاب المتعمم
نفسية
ّ
ّ
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واالجيزة الموحية دون أن يشعر  ،مما يجعل العودة واالستمرار العممي بعد ذلك من الصعوبة ،

وربما ينفر من البقاء واالستمرار.
لقد الحظ عدد من الباحثين الذين درسوا قضية االنتباه والتركيز وقدرة التحكم
باالنفعاالت وجود ىذا اإلدمان  ،وقد استخمصت إحدى الدول دليبلً حديثا يمخص  921دراسة
أجريت في مختمف أنحاء العالم  ،وتظير فيو مشكمة متزايدة عن أعراض موحدة لئلدمان ،

ويتراوح أعمار المصابين بذلك من  91-09سنة  ،ويمكن تمخيص أبرز أعراض ىذا اإلدمان
 ،كما تناوليا آيكن ( 9101م  ،ص )019في التالي:
 -0االستخدام المفرط لئلنترنت  ،مما يجعل المراىق فاقداً اإلحساس بمرور الزمن.

 -9ال ّن كوص وىي مجموعة مشاعر سمبية متتالية تتراوح بين الغضب والتوتر واالكتئاب.

 -1الرغبة في االزدياد بحيث يصبح لديو قدرة عمى التحمل لبلستمرار في الجموس أمام
مسمية أو العاباً إلكترونية.
الحواسيب سواء كانت دروساً تعميمية
ّ
 -4تردي القيم االخبلقية  ،بحيث ال يتورع ن الكذب والشجار والغياب عن المدرسة
لقد ذكرت إحدى الدراسات أن ما نسبتو  2إلى  01في المائة من مستخدمي االنترنت
أن االستيبلك
(معولون) أي أن ىناك من يتولى االتفاق عمييم واعالتيم لصغر س ّنيم  ،و ّ
الحالي من المعمومات ثبلثة أضعاف ما كان ُيستخدم في عام 0221م  ،وذكرت دراسة أخرى

أن ثبلثة فقط من أصل  991طالبا امريكيا كانت لدييم القدرة عمى اغبلق ىواتفيم مدة 19

ساعة فقط  ،وذكرت دراسة أخرى "أن  %21من مستخدمي اليواتف المحمولة قد يقمقون لو
ابتعدوا عن أجيزتيم  ،بل أن  %1منيم قد ينيار لو ابتعد عنيا "(واطسون 9102 ،م ،
ص.)11
تأسيساً عمى ذلك  ،فإن ىدر األوقات والتي تعتبر ىي رأس مال المتعمم  ،في التنقل

والتصفح عمى ىذا الفضاء السيبراني  ،ىو إىدار ألثمن ما يممك المتعمم من الدرس والقراءة
والتحميل  ،فيذه اآلالت تجعل منو فريسة لموقوع في األمراض النفسية المستعصية  ،ألن
صممت لتكون في اتصال دائم  ،ولياث مستمر  ،تدفعو الرغبة الممّحة الكتشاف
طبيعتيا ّ
عوالم جديدة  ،ومعارف غريبة  ،فتستفز مشاعره وحواسو عبر إثارتيا تارة  ،وتشويقيا تارة
أخرى  ،حتى ينتيي بو المطاف قد مكث الساعات الطوال ،ببل طائل معرفي وال فائدة تربوية.
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ج-غياب انهىيت وانُسوع إنى انفهطفاث اإلنحاديت

كتحد أمام أعضاء ىيئة التدريس في الببلد العربية ،
ال تزال تبرز المغة اإلنجميزية
ّ
وتييمن ىذه المغة عمى التدريس في الجامعات الضخمة  ،وفي المراكز البحثية الكبرى ،
وأصبحت ىي المييمنة عمى لغة البحث العممي وأوعية النشر العالمي فأضحت مصطمحات
مثل ، Web Based Education ،online Education :ىي المفاىيم التي يفيميا
أىل ىذا الفن .
إن المغة اإلنجميزية ال تزال ىي األكثر استخداما وىيمنة عبر اإلنترنت  ،وقد أظيرت
إحصائية حديثة سيطرة ىذه المغة عمى ىذا الفضاء بل وعمى وسائل التعمم واالتصال  ،فدولة
تبين أنيا تحتل  %12.2من مساحة االستخدام اليومي  ،وقس عمى ذلك بقية
مثل األردنّ ،
دول العالم األخرى  ،فاليابانية  ،%2.2والصينية  ،%09.9واإلسبانية  ،%1والفرنسية
 ،%1.1والروسية ( %9.2القضاة والمقابمة 9101 ،م  ،ص.)9
وقد أشار دباب وبرويس ( 9102م  ،ص )024إلى بعض تحديات التعميم االلكتروني التي
تواجيو ويجد أماميا صعوبة في تنفيذه أو البدء فيو  ،سواء كانت تتعمق ىذه التحديات
باألشكال الفنية أو المظاىر االجتماعية  ،أو محاور العممية التعميمية  ،وأبرز ىذه التحديات:
 -0إلغاء دور المدرسة واالعتماد عمى التعمم الذاتي  ،وىذه عممية صعبة بالنسبة الى
متعممين في االعمار الصغيرة ألن طبيعتيم سريعة التشتت وتتطمب معمما مشرفا عمييم.
تسرب بعض األفكار الفمسفية والقيم التربوية ذات األصول اإللحادية مما قد يؤثر عمى
ّ -9
اعتقادات االطفال وتشربيم ليذه االفكار  ،واحتواء ىذه المواقع عمى صور مخمة باآلداب
وطرق استخدام المخدرات
 -1قمة الوعي بيذا االسموب التعميمي فيجب ان نطوعو لصالحنا .
منصة تعميمية في العالم  futurelearnىي منصة بريطانية لتعميم المغة
إن أكبر
ّ
اإلنجميزية  ،يدرس بيا  421الف طالب حول العالم ،يدرس المغة االنجميزية  %11منيم من
أن
أن بواعثيا أيدلوجية وذلك إلثبات اليوية إلنجميزية  ،وذلك ّ
السعودية  ،وتحكي قصتيا ّ
وزير التعميم البريطاني رأى أن معظم طبلب التعميم في المممكة المتحدة يدرسون في المنصات
االمريكية مثل :ايديكس وغيرىا  ،وحين عاد إلى بمده قام بتب ّني فكرة التعميم عن بعد  ،وذلك
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تعبر عن ىوية بمده  ،فأصبحت اليوم ىي المنصة الثالثة عل مستوى
عبر منصة تعميمية ّ
العالم في التعميم الرقمي ( الحصين 9102 ،م ).

ثانثا-بُاء يُهديت اخخهاديت حؼخًذ ػهى انخالقح انؼهًي ونيص االَصهار انثقافي.
في ظل ىذه المواقف التي تطرقنا إلييا في المطمبين السابقين  ،من مخاوف جدوى
التعمم الرقمي  ،وغياب اليوية اإلسبلمية التي أفرزتيا ىذه المنتجات الرقمية  ،فإن ذلك
يتوجب بناء منيجية رشيدة تنبع من األصالة اإلسبلمية  ،وتحاول أن تستفيد من األساليب
الحديثة  ،التي تتواءم وال تتعارض مع منطمقات العقيدة اإلسبلمية.
ييدف التعمم الرقمي كما لفت حامد وفائق ( 9102م  ،ص)049إلى صقل ميارات
المعممين وزيادة خبرتيم في إعداد مواد التعمم  ،وتبسيط عممية التعمم واتاحتيا لمجميع،
إضافة إلى توفير دروس المعممين المميزين  ،واتاحتيا لمراغبين فييا دون أن يؤدي ذلك الى
زيادة أعباء عممية التعمم وتكمفتيا  ،وىذا يتطمّب أن نصيغ منظومة من االجراءات لبلستفادة

من ىذه التقنية  ،ومواءمتيا مع بيئتنا العربية واإلسبلمية  ،وترشيد الرؤى العديدة حول نتائج

التعمم الرقمي  ،وال يعني ىذا انع ازالً عن العالم في قوقعة فكرية خاوية  ،بل العمل لتدارك
جوانب النقص في ىذا النمط التعميمي  ،وتسديد السمبيات التي أشارت إلييا البحوث المعاصرة

عن نتائج التعمم الرقمي  ،واالستفادة من المدرسية النقدية الغربية التي انتقدت كثي ارً من
المواقف واآلليات في ىذا الشكل من التعمم.

لقد ت ّنوع التعمم الرقمي بأشكال عدة منيا  :المواد الصوتية  ،والمواد المرئية  ،وبرامج

التأليف بمختمف الوسائط المتعددة  ،واألقراص المضغوطة  ،البث التمفزيوني الفضائي  ،شبكة
االنترنت  ،وىذه األشكال غير ناجزة  ،فكل يوم تقذف التقنية أشكا ًال جديدة  ،ويطور خبراء
التعميم في الغرب أنماطاً جديدة  ،ويقومون بتجربتيا عمى مجموعات محددة  ،ويستخمصون

نتائجيا وينشرونيا لمراكز البحث التربوية والنفسية ،فيتمقفيا الباحثون حول العالم ويقومون
بتجربتيا من جديد  ،فإما أن يخرجوا بنفس النتائج في محاكاة وتنميط لعمل اآلخرين  ،واما
أنيم يتوصمون إلى نتائج مغايرة  ،وناد ارً ما يحدث ىذا لسيطرة النموذج الغربي عمى التعميم ،
بل إن العالم الغربي ال يزال تدور حولو النقاشات حول صعوبة التوصل إلى صيغة ناجحة

يقرونو وما
لمتعمم الرقمي وذلك بسبب نقص الوعي عند ص ّناع السياسة ووجود فجوة بين ما ّ
ُينتج يومياً من تطور في التعمم الرقمي  ،كما أشارت إلى ذلك الندوة االستشارية المعنية
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بالتعمم الرقمي(غران 9101،م ) ولمخروج من ىذه األزمة  ،فإن ىناك عدداً من الخطوات التي

يقترحيا الباحث لبلستفادة من ىذه المنظومة الرقمية  ،ومنيا:

أ -إَخاج انًؼرفت وإػادة بُائها
أكدت معرفة ما قبل العصر الرقمي عمى اكتساب المعارف والميارات  ،دون أن تعطي
توليد المعرفة وتقييميا وتطبيقيا عمى المشاكل الواقعية أدنى اعتبار  ،ويقتضي التحول في
ىذا العصر وفقاً لعمي (9112م  )912 ،التحول عن الطابع التمقيني الجامد الذي يقدم

المعرفة جاىرة  ،إلى الميارة البنائية القائمة عمى إنتاج المعرفة  ،واعادة بنائيا  ،ومعرفة

العبلقات الناظمة التي تربط الظواىر وتقرن السبب بالنتيجة  ،وىذه ىي ميارة االستقراء التي
تقدم المعرفة في سياقيا  ،ألن السياق ىو الذي يعطي المعرفة معناىا وأساس تفسيرىا.
ويتطمب ذلك عمل جماعي من المنظمات الحكومية والمؤسسات االىمية  ،وذلك لصناعة
برامج تعميمية وعمل آلية واضحة ليذا التعمم  ،وقد بدأت حاليا كثير من الشركات في جذب
األطفال لمبرامج التعميمية من خبلل الكتب االلكترونية  ،وذلك في تطوير الميارات المغوية
تدربو
والقراءة واالستيعاب  ،لدى األطفال الذين ال تتجاوز أعمارىم خمس سنوات  ،بحيث ّ

وتفيم معاني الكممات  ،ويتفاعل الطفل مع االشكال والصور
عمى كتابة الرسائل واألصوات ،
ّ
وقدرت دراسة مانسبتو  %19من مبيعات شركة I tunes
الممونة والمتحركة واأل لعاب ّ ،

لشركة آبل  ،ىي تطبيقات تعميمية مصممة لؤلطفال  ،سواء مرحمة ما قبل المدرسة أو بعد

ذلك (آيكن 9101 ،م  ،ص.)021
تأسيساً عمى ذلك  ،فإن من الضروري إعادة النظر حول تأثير تكنولوجيا التعميم عمى

منيجيات التعميم  ،واجراء المزيد من الدراسات حول جدواه التعميمية والنفسية والعاطفية ،

وكيفية تطويعيا لمثقافة السائدة  ،ومن الخطأ أن نقوم بتطبيق المناىج الجديدة لمتعمم الرقمي
دون تجريب دقيق أو امتحان ليا  ،حتى ال تصبح الجيود الحالية من أجل الظيور السياسي
أو الشيرة اإلعبلمية  ،كما يتطمب ذلك ضرورة تحييد الشركات الخاصة التي تستثمر في التعمم
الرقمي التي تسعى من أجل مصالحيا المدفوعة  ،بل يجب أن يتولى الباحثين في المراكز
الحكومية زمام المبادرة في مدى جدوى ىذا النوع من التعمم عمى مستوى الطالب  ،واألسرة ،
والمجتمع.
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ب :بُاء َظاو قيى ويهاراث راحيت

النجاح في التعمم الرقمي مرىون باستثمار عدد من األساليب والطرق التربوية وليس
مجرد دخول العصر الرقمي وتعميم إمكاناتو وبرامجو عمى المتعممين  ،وال شك أن البرمجيات
التعميمية سوف تكتسح ساحة التعمم الرقمي في المستقبل  ،وىذا أمر تتسابق إليو الشركات ،
وان تم ليا احتكار ىذه البرمجيات سوف تطوعيا لمبادئيا وقيميا التي تؤمن بيا  ،وسيؤدي
بعد ذلك إلى فرضيا لآلخرين أو عزليا عن العالم  ،ويكفي تدليبلً عمى ذلك ما نقمو عمي عن
تقرير حديث لمجمعية األمريكية لمتعمم ورد فيو  :أ ّن مستقبل أمريكا و قدرتيا عمى مواصمة
حيويتيا االقتصادية وبقائيا آمنة في عالم تمزقو العداوات يفرض عمينا أن نكسب حرب التعمم

 ،كشرط يضمن لنا تفوقنا في كل الحروب األخرى"(9112م .)921،
وألن كل شيء مفتوح ومتاح لمجميع ؛ فإن ذلك يستدعي بناء نظام أخبلقي يحصن
الفرد ذاتياً  ،ويحميو من الوقوع في االنحرافات الفكرية  ،أو االخبلقية  ،وكما يقول غاردنر
في كتابو (خمسة عقول لممستقبل) أنو ال يمكن لمعمم والتكنولوجيا أن تقول لك ما تفعمو

بوصفك معمماً أو مدي ارً  ،وانما ي عود ذلك الى نظام القيم الخاص بك (غاردنر  ،د ت ،
ص.)19

إن ىناك العديد من اآلثار التي أثبتتيا اإلحصائيات واألبحاث  ،ولعل منيا أن الطبلب
أصبحوا يميمون إلى النسخ والمصق في عمل التأليف والبحوث دون جيود تذكر  ،وفي ذلك
إ ضرار بامتبلك المعارف والحقوق الممكية الفكرية  ،كما أنو يسيم في ضعف اكتساب القدرة
عمى التفكير والتحميل والتواصل(مينون 9101 ،م  ،ص )019وتتطمع التربية اإلسبلمية إلى
تنمية حس المسؤولية الفردية  ،والرقابة الذاتية  ،السيما حينما يدرك المتعمم أن آثاره في
التعمم والبحث والكتابة ستحفظ ثم يراىا اآلخرون ويطمعون عمييا  ،فيشعر أمام ذلك بجسامة
الفكر الذي يتعممو ويبحثو  ،ويحفزه إلى بذل الجيود  ،ونقل التعمم من المعمم إلى الذاتية ،
بحيث يتعمم الطالب كيف يتعمم  ،وينمي قدراتو في التكوين المعرفي والمياري.
وتحث عمييا التربية اإلسبلمية  -المحاولة
إن من القيم التي يبثيا التعمم الرقمي –
ّ

بالصواب والخطأ  ،وما يؤديو ذلك الى اكتشاف عوالم جديدة من الخيال واالبداع واالختراع ،
أن االفتراضات متاحة بكل يسر وسيولة  ،وال تحتاج سوى البحث والتحري والتحمي
طالما ّ
بالصبر  ،ويتطمب من المؤسسة التربوية وأولياء األمور إتاحة الفرصة ليم  ،وذلك لممارسة
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أن المرء في
ىواياتيم بشكل منظم ومقنن وتشجيعيم عمييا وبث الحماسة فيما بينيم  ،كما ّ
ظل تضخم المعمومات وسرعة تدفقيا وتطايرىا يحتاج إلى استغبلل الفرد لموارد ذاكرتو
الطبيعية  ،وذلك من خبلل تخزين المفاىيم والكميات والعبلقات  ،ال األرقام والبيانات

والجزئيات  ،ىذا عمى مستوى الذاكرة طويمة المدى  ،أما الذاكرة قصيرة المدى فيتوجب عمى
صاحبيا تدريبيا حتى ال تفقد قدرتيا عمى التركيز  ،في ظل كم المعمومات المتدفق ببل ىوادة .
كما ينبغي عمى الفرد في ىذا العصر الرقمي  ،تغيير آلية التفكير التي كان يستعمميا ،
سبب والنتيجة  ،إلى
وذلك من التفكير القائم عمى تسمسل األفكار واألحداث  ،والربط بين ال ّ
ميارات ذىنية أرقى وأعقد في التعامل مع أنماط العبلقات الشبكية  ،والظواىر غير الخطية ،
والنقبلت الفجائية  ،إضافة إلى الفاعمية في التواصل مع اآلخرين  ،وسرعة التصرف في
المواقف المستجدة وىو ما يطمق عميو الميارات االجتماعية ( عمي 9110 ،م  ،ص)101
إن أسرار التكنولوجيا لم تعد ي خفى عمييا شيء في تتبع تفضيبلت البشر وتنقبلتيم ،
ّ
فحياتيم أصب حت مرىونة بيذه الشاشة المحمولة التي ترافقيم أينما ذىبوا  ،وىي في الحقيقة
ترصدىم أكثر مما يرصدون احتياجاتيم  ،فيي تعرف تنقبلتيم اليومية  ،وأماكن تسوقيم من
المواقع االلكترونية  ،والصفحات التي قرأوىا  ،والقضايا التي بحثوا عنيا في محركات البحث،
واالتصاالت التي أجروىا  ،والرسائل التي بعثوىا لآلخرين  ،مما جعل خصوصية المرء في
خطر  ،وىذا يحفّز استميام القيم اإلسبلمية المنبعثة من العقيدة اإلسبلمية في نفوس الطبلب،

من استشعار رقابة اهلل سبحانو وتعالى  ،والضبط النفسي في التعامل مع اآلخرين  ،ومحاسبة

النفس قبل حسابيا من اآلخرين  ،والتخمق بالقيم الفاضمة التي تحث عمى اإلخبلص  ،وكميا
قيم التقوى التي تسمى في األصول اإلسبلمية لمتربية بأعمال القموب .
يتطمب العصر الرقمي في سبيل تعميم جيد وتربية ناضجة ؛ آليات وطرق لمتعمم حديثة
تتواءم مع متغير العصر الرقمي  ،فاإللقاء وحده  ،والحوار الفردي  ،وطرح المشكبلت ،
أساليب تدريس كانت مناسبة في عصر ما قبل رقمنة التعميم – إذا صحت التسمية – لكن في
فإن من ىذه الميارات البلزم تعمّميا ما يطمق
وتغير طبيعة المعرفة ّ
ظل تغير معارف التبلميذ ّ
عميو ميارة ماوراء المعرفة  ،وىي وعي الفرد وقدرتو عمى أن يراقب ،ويكيف ،وينظم نشاطاتو
المعرفية فيما يتعمق بالتعمم  ،كميارة التنظيم الذىني وترشيد استخدام الذاكرة ،وميارة حل
المسائل وسرعة المقارنة  ،واستنباط البدائل لممشاكل والق اررات.
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ج :بُاء يُهديت انخكايم انًؼرفي

مع ىذا االنفجار المعرفي في كل مجاالت العموم  ،لم يعد شيء خافياً عن المتعممين

وعن أنظارىم  ،فضبلً عن األطفال الصغار الذين يدركون عممية التغير المعرفي ربما أكثر من

غيرىم  ،وان كانوا ال يميزون بين حدود المعرفة وضوابطيا  ،وحتى نواجو ىذا التيار المتجدد

فإن طريقة التكامل المعرفي  ،تعتبر من أفضل الطرق لتعريف
وىذا التدفق المعرفي ّ ،
المتعممين بالمناىج والمقررات والقضايا المعرفية وان كان يتم ذلك بطريقة متدرجة  ،وىي أحد
الطرق التي أنتجت عمماء موسوعيين في عصر الحضارة اإلسبلمية  ،وان ك ّنا نطالب بتب ّني

الفكرة دون الطريقة القديمة  ،وذلك لمواجية الشغف العممي الذي يحيط بعقول الصغار

وأرواحيم.
وقد خرج مفيوم المنيج الحمزوني الذي يعتمد عمى تدريس أي مادة تعميمية  ،في
أي مرحمة عمرية بنسبة معينة  ،ثم تحدث عممية البناء التراكم المعرفي خطوة خطوة ،كمما
تقدم المتعمم في السن حتى تكتمل عممية التعميق المعرفي  ،فالتعمم في ىذا العصر يجنح إلى
تنوع المعارف والعموم بدالً من االنغبلق في تخصصات ضيقة  ،ويتوجب عمينا في الوطن

العربي إزالة الحواجز بين فروع التخصص المختمفة  ،في ظل ندرة الدراسات عابرة التخصصات

 ،وينطوي ذلك عمى تبديد ىذا النتاج التعميمي  ،ووضع قيود عمى مستقبل خريجييا الميني
والتعميمي (عمي 0224،م ،ص.)111
فيناك مجاالت عممية يوجد بينيا روابط معرفية مشتركة  ،وينشأ عادة بين الروابط
عموم جديدة في حال التخصص في مجالين معرفيين والبحث فييما  ،فيذه الفجوات المعرفية
تنشأ من ىذه الثغرات  ،مما يسيم في عبلج كثير من إشكاليات العموم والمعارف.
ويتوجب لذلك إجراء مزيد من التجارب البحثية عمى البيئة العربية  ،وذلك أن العديد
من التطبيقات والمعارف والتكنولوجيا تم تطبيقيا دون دراسة آثارىا أو جدواىا التعميمية ،
فإجراء مزيد من البحوث التطبيقية عمى تكنولوجيا التعميم مثل الياتف النقال  ،أو استخدام
اآليباد  ،أو غيرىا يكشف جوانب القوة والضعف فييا  ،إضافة الى دراسة االتجاىات والقيم
المتعممين حول ىذه المنتجات  ،وطريقة تفاعميم معيا لمعرفة أفضل السبل لمصول الى تعمم
ميسر وتعميم سريع .
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إ ّن إدخال أي فكرة جديدة أو أنماط تعمم حديثة يجب أن يصاحبو مواءمة فكرية مجتمعية
بحيث يتقبمو أفرادىا  ،فالمدرسة في النياية مؤسسة نابعة من المجتمع وتتأثر بو  ،وىذا
يتطمب تييئة المجتمع أو توعيتو بالثقافة التي تتناسب مع ىذه التقنية  ،لذلك فإن الجامعات

مدعوة إلى عقد المؤتمرات واجراء البحوث لتناول ومناقشة ىذه القضايا وآثارىا
وبيوت الخبرة
ّ
المتعمقة بيا  ،واقتراح الحمول الممكنة واالفتراضات السميمة  ،من أجل تحقيق ىدف التعمم
المنشود عبر منظومة التعمم الرقمي.

انُخائح وانخىصياث واالقخراحاث
لقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات  ،وىي عبارة عن عدد من األفكار
التي استنبطيا من دراستو  ،وقد تسيم في مقتضيات التحول إلى التعمم الرقمي الفاعل  ،الذي
يسيم في نجاح تعمم الطبلب  ،وذلك عمى النحو التالي:
-0

إن منظمات التربية ومؤسساتيا  ،والتي تممك العديد من خبراء التربية وعمماء السموك
 ،يقع عمى عاتقيم إعداد تنظيم منيجيات وغايات وبرامج التعمّم الرقمي  ،ال أن يتولى

أعداد ىذه البرامج التعميمية وطريقة التعمم المسوقين أو متخصصي التعمم االلكتروني ،

المسوقين ال يحيطون بكافة أبعاد العممية التعميمية كالفمسفة التربوية
وذلك ألن ىؤالء
ّ
والغاية من التعمم  ،كما أنيم ال يممكون خبرة كافية في وسائل التعمم  ،وال األسموب
الواجب اتّباعو في تعميم المراحل العمرية  ،فالتعمّم عبر التقنية طريقة ال تزال حديثة
ويتوجب أن يكون ليا معاي ير خاصة منضبطة  ،كما ال توجد قاعدة ثابتة يتم من خبلليا
استحداث برامج التعمم الرقمية الجيدة  ،واألدوات االلكترونية لدعم المدرس  ،وفقاً لمبادئ
التعمم وعمم النفس.

 -9إجراء المزيد من األبحاث والتجارب التكاممية تجمع تخصصات (عمم النفس ،المناىج
وطرق التدريس  ،التربي ة  ،عمم المغة  ،عمم اإلنسان) وذلك لمتأكد من نجاح أشكال
التعمم الرقمي المختمفة عمى المتعممين  ،والخروج برؤية موحدة حول اآلثار اإليجابية
واإلشكاالت السمبية التي تثيرىا ،ومن ثم تعميم التجربة أو االستغناء عنيا في حال كانت
أضرارىا أكثر من منافعيا  ،وأصول الفقو اإلسبلمي تقوم عمى مبدأ أخف الضررين ،
تقميديتو إلى رقمنتو ىم مسؤولو التعميم وليس
وضرورة أن يقود عممية نقل التعميم من
ّ
خبراء التقنية  ،وذلك ألنيم األجدر عمى فيم خصائص النمو المعرفي لؤلطفال.
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 -1التريث في استخدام وسائل التقنية في كل برامج التعمم وترشيد ىذه العممية  ،فميس كل
المتعممين سوف يستفيدون من شكل التعمم الرقمي  ،البد أن يكون ىناك خسائر من نوع
ما أ ّياً كان شكميا  ،ألن تأثر الناس بيذه التقنية متفاوت وغير متجانس ،فتنظيراتنا ال
المتطور من التعميم  ،كما أن تجاربنا التزال قاصرة في التحقق من
تتواكب مع ىذا الشكل
ّ
جدوى التقنية الحالية التي تستخدم في التعمم الطبلب  ،فضبلً عن التنبؤ باألشكال

المستقبمية من التعمم.

 -4تصنيف أشكال المتعممين لقياس مدى مبلءمة شكل المادة االتصالية  ،التي سوف
تعرض لو المادة العممية  ،حتى تكون النتائج المرجوة عالية الجودة.
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انًراخغ
 -0إبراىيم  ،مجدي عزيز  ، 9114 ،منظومة أعداد المعمم في ظل تحديات العصر  ،المؤتمر
العممي التاسع معايير ومستويات التعميم الجامعي  ،جامعة طنطا  ،كمية التربية .

 -9ابن منظور ،جمال الدين محمد مكرم 9111 ،م ،لسان العرب  ،بيروت  :دار صادر.

 -1إسماعيل  ،لبنى وآخرون 9102 ،م ،كيف يتعمم الناس  :المخ  ،والعقل  ،والخبرة  ،والمدرسة
 ،ترجمة  :سعاد عبدالرسول وآخرون  ،القاىرة  :المركز القومي لمترجمة .

-4اإلقبالي  ،حامد 9101 ،م  ،حموقراطية العالم االفتراضي  ،مقال صحفي  ،صحيفة سبق ،
 ، https://sabq.org/gKvdD1تم استرجاعو في 9102/2/02م.

 -2إيدي  ،فيميب  ،ديمون  ،جوستين 9101 ،م  ،تعميم رديء  :تفكيك الخرافات الدارجمة في التعميم
 ،ترجمة  :نادية جمال الدين  ،والسيد يونس عبدالغني  ،فصل محرر  :جيرمي ىوردن ،

جيدة ىي الحواسي  ،سيئة ىي الحاسبات .

يغير اإلترنت سموك البشر  ،ترجمة :
 -2آيكن  ،ماري 9101 ،م  ،التأثير السيبراني  :كيف ّ
مصطفى ناصر  ،بيروت  :الدار العربية لمعموم ناشرون .

 -1تراكسمر  ،جون 9104 ،م  ،مستقبل التعميم باستخدام الياتف المحمول  ،ترجمة  :سعاد الطويل
وفوزلو ستيف  ،مجمة مستقبميات  ،المجمد  ، 44العدد  ، 0تونس .

 -1دباب  ،زىبة  ،وبرويس  ،وردة 9102 ،م ،معوقات التعميم الرقمي في المدرسة الجزائرية ،

المجمة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية  ،العدد السابع  ،المؤسسة العربية لمتربية

والعموم واآلداب  ،الجزائر .

 -2الدىشان  ،جمال عمي ويونس  ،مجدي محمد  ،التعميم بالمحمول  Mobile Learningصيغة

جديدة لمتعميم عن بعد  ،بحث مقدم إلى الندوة العممية األولى لقسم التربية المقارنة واإلدارة
التعميمية بكمية التربية  ،جامعة كفر الشيخ تحت عنوان (نظم التعميم العالي واالفتراضي 92

أبريل 9112م .

-01حامد  ،سيير عادل  ،وفائق  ،تبل عاصم 9102 ،م  ،التعميم الرقمي  :مدخل مفاىيمي ونظري
 ،المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية  ،العدد  ، 1المؤسسة العربية لمتربية والعموم

واآلداب  ،بغداد.

 -00الحصين  ،سامي  ،قناة التحول التقني ، 9102/00/90 ،التحول الرقمي في المممكة العربية
السعودية ،

 ، https://www.youtube.com/watch?v=I2lytW0cgyUتم

االسترجاع في 9102/2/02م.
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 -09الساحوري  ،يوسف محمد  ، 9111 ،تطوير أنموذج لبناء المعمم لمواجية التحديات التربوية
في عصر العولمة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،الجامعة األردنية  ،كمية الدراسات العميا ،

األردن.

 -01عمي  ،نبيل  9112 ،م  ،الفجوة الرقمية  ،الكويت  :المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب
.

 -04عمي  ،نبيل 9110 ،م  ،الثقافة العربية وعصر المعمومات  ،الكويت  :المجمس الوطني لمثقافة
والفنون واآلداب .

 -02عمي  ،نبيل 0224 ،م  ،العرب وعصر المعمومات  ،الكويت  :المجمس الوطني لمثقافة والفنون
واآلداب.

 -02غاردنر  ،ىوارد ،د .ت  ،خمسة عقول لممستقبل  ،ترجمة  :ىبل الخطيب  ،الرياض  :مكتبة
العبيكان

 -01القضاة  ،خالد  ،المقابمة  ،بسام 9101 ،م  ،تحديات التعمّم اإللكتروني التي تواجو أعضاء
الييئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة  ،األردن :مجمة المنارة ،المجمد التاسع

عشر  ،العدد الثالث .

 -01كميمان  ،سارة غران 9101 ،م  ،التربية والتعميم  :دور التكنموجيا الرقمية في التمكين من
تطوير الميارات لعالم مترابط  ،دراسة عممية  ،مؤسسة راند األوروبية  ،الواليات المتحدة

األمريكية.

 -02المحيسن  ،إبراىيم بن عبداهلل  ،0491،التعميم االلكتروني ...ترف أم ضرورة...؟! ورقة عمل
مقدمة لندوة  :مدرسة المستقبل  ،جامعة الممك سعود  01-02 ،رجب  0491ىـ.

 -91مينون  ،غي 9101 ،م  ،لتعميم والتعمم في العصر الرقمي  ،مجمة مستقبميات  ،المجمد الثاني
 ،المركز الوطني لمترجمة  ،تونس .

 -90ىينوسترو از  ،انريكي وآخرون 9101،م  ،تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحسين فرص
التعمم في الدول النامية ونتائجيا  ،محرر في كتاب التعمم والتعميم في الدول النامية  ،تحرير
 :دانيال واجنر  ،ترجمة  :نورة القحطاني  ،الرياض  :مكتب التربية العربي لدول الخميج.

 -99واطسون  ،ريتشارد  9102 ،م  ،عقول المستقبل  ،ترجمة  :عبدالحميد محمد دابوه  ،القاىرة
 :المركز القومي لمترجمة .

 -91نصار  ،سامي 9111 ،م  ،قضايا تربوية في عصر العولمة ومابعد الحداثة  ،القاىرة :الدار
المصرية المبنانية  ،الطبعة الثانية .
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