
 

: اإلسالمي العالم في اإللكتروني الفضاء في التعلیمیة لقدراتا
 والتحدیات الواقع

 1(تونس) تمسك بن عزوزالدکتور. : بتاالك

 المستخلص
 ونتائجها وتأثيراتها أهميتها في فاقت وتکنولوجية علمية ثورة قرن ربع علی يزيد ما منذ العالم يشهد

 مظاهرها أبرز من والمعلوماتية اإلتصال کان الثورة هذه ،أوروبا في الصناعية عشر الثامن القرن ثورة
 التطورات أفرزته ما موأعظ أهم هي 2العالمية المعلومات شبکة أن الدراسات من العديد أکدت فقد

 في األهمية بالغ تأثير إحداث في أسهمت والتي 3واإلتصال المعلومات تکنولوجيا مجال في الهائلة
 طغت والحياة التفکير وأساليب التعامل، أنماط جميع في جذري وبشکل جدا، قصير زمني ظرف
 علی طبيعيا أمرا التطور ذاه يعتبر 4.شيء کل في قبل من الناس ألفها التي التقليدية األنماط علی

 والعالقات للبنی إرباك إحداث في يتسبب والتکنولوجيا العلم مجال في مطرد نمو أي أن أساس
 نبادر أن علينا لزاما يصبح ثمة ومن الموجودة، والتعليمية والثقافية والسياسية واإلجتماعية اإلقتصادية

 أردنا ما وإذا 5عنها. غنی وال منها بد ال التي التقنية هذه لمواجهة منطقية علمية منهجية خطة لوضع
 بداياته أن نجد فإننا ،والبحث والتکوين والتعليم التربية مجال في التطور هذا ارکيولوجيا إلی التطرق

 سنة ففي ،الماضي القرن من الثمانينيات بداية إلی األمريکية المتحدة الواليات وفي الغرب في تعود
 التي الهامة والقضايا األسئلة من مجموعة تطرح المجاالت بهذه العالقة ذات الدراسات بدأت 1982
 بالبحث هتماماإل ضرورة إلی الدراسات هذه دعت حيث والتکنولوجية العلمية الثورة أفرزتها

 6.التکنولوجية الثورة هذه تفرضها التي التحديات لمواجهة لکترونياإل التعليم مجال في العلمي
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 وانتشار نترنتاإل استخدام لتطور ونتيجة الماضي القرن من التسعينيات عقد فمنتص ومنذ أنه غير
 من النمط هذا مفاهيم من الکثير تغير ،تعليمية غير أو کانت تعليمية والمؤسسات األفراد بين استعمالها

 في نترنتاإل استغالل إمکانية حول الجاد التفکير بدأ هنا ومن ،جديدة مصطلحات وظهرت التعليم
 والتي الهائلة التکنولوجية التطورات هذه .التعليم مجال بالخصوص ومنها المختلفة المدنية مجاالتال

 األنظمة نهاية علی مؤشرا اعتبارها يمکن هل أشرنا، وأن سبق کما الحياتية النشاطات جميع مست
 المجتمعات کل يف اليوم يالحظ ذلك مع ولکن ،ال األحوال کل في ؟1الحضورية أو التقليدية التعليمية

 عديد ذلك إلی تشير کما معتبرة لمساحات لکترونياإل التعليم احتالل اإلسالمي العالم في ذلك في بما
 المؤسسات تواجه والمستحدثة الجديدة التعليمية البيئة هذه مع التأقلم أجل ومن ،اإلحصائيات

 ثمة ومن ،المتالحقة والتکنولوجية ةالعلمي التطورات فرضتها حقيقية تحديات اليوم اإلسالمية التعليمية
 بمستوی رتقاءواإل, لکترونياإل التعليم علی المتزايد اإلقبال تواجه أن المؤسسات هذه علی لزاما أصبح
 الميادين في المجتمع باحتياجات ويفي ،العصر متطلبات مع ليتماشی وجودته وفعاليته کفاءته

 وتحديات واقع هو ما :التالية الرئيسية اإلشکالية علی اإلجابة سنحاول ،المداخلة هذه في .المختلفة
  التالية: الفرعية األسئلة اإلشکالية هذه عن تتفرع اإلسالمي؟ العالم في اإللکتروني الفضاء في التعليمية القدرات
 لکتروني؟اإل التعليم مصطلح يعني ماذا -
 عالقة کونها حيث من الحضوري أو التقليدي بالتعليم لکترونياإل التعليم عالقة هي ما -

 تنافس؟ عالقة أو تکامل
 اإلسالمي؟ العالم في لکترونياإل التعليم تعميم عملية تحقيق يمکن کيف -
 في اإللکتروني الفضاء في التعليمية القدرات من ستفادةاإل تحقق التي اآلليات هي ما -

 الديني؟ التعليم مجال في وخاصة اإلسالمي العالم
 التقليدي التعليم مکان اإلسالمي العالم في الکتروني تعليم إلی فعال حاجة في نحن هل -

  الحضوري؟ أو
 في ودائم حقيقي إسالمي الکتروني تعليم خلق عن اليوم الحديث يمکن مدی أي إلی -

 المصادر؟ متعددة تحديات وجود ظل
 اإلجابة عن مختلف هذه التساؤالت الفرعية ستشکل حجر األساس فی هذه المداخلة.

 المتبادل ، الدورالدينية الدراسات مستوی اإلفتراضي، التعليم الحضوري، التعليم: مفتاحیةالكلمات ال
                                                           
1. Presentiel 



203  / ( PURE LIFE, Vol.5. No. 16, (Rajab 1440. Esfand 1397. March 2019( 

 اإللكتروني التعلیم مصطلح مفهوم تحدید
الحاجة  أوجد قد اليوم نعيشه الذي بالشکل تصاالتواإل المعلومات تکنولوجيا انتشار إن
 طريق التعليم عن المعرفة اکتساب وطرق التعلم أساليب تطوير في التقنية هذه ستغاللإل

 والزمان، فظهر المکان بعامل االرتباط ضرورة دون والفاعلية، بالديناميکية المتسم المرن
 .المستقبل سيکون تعليم أنه والباحثين العلماء من عدد فيه يری الذي اإللکتروني التعليم

 إلی نشير أن بنا يجدر التعليم, من النمط هذا مصطلح مفهوم تحديد في البدء وقبل
لمفهوم  اإلشارة عند المصطلحات من الکثير تستخدم 1والتربوية التعليمية أن األدبيات

  :قبيل من اإللکتروني التعليم
 2،المفتوح التعليم -
  3،بعد عن التعليم -
 4،الموزع التعليم -
 5،المصادر علی المرتکز التعليم -
 6.المرن التعليم -
يختلف  والتي األدبيات، هذه مثل بها تزخر التي المصطلحات من الکثير وهناك

 منظمة التربية تتبنی، المثال سبيل فعلی ،لجوانبه والفهم للتعليم النظرة حسب مفاهيمها تحديد
 الذي التعليم إلی إشارة بعد وهو عن والتعليم المفتوح التعليم والثقافة مصطلح والعلوم

 7.تعلمه مکان عن بعيدا المتلقي فيه يکون

                                                           
 .2005 ،الفريح. 1

2. Open Teaching 

3. Distance Learning 

4. Distributed Education 

5. Resource-Based Teaching  

6. Flexible Teaching 
 فتح إلی يهدف وکان ظهوره عشر، التاسع القرن نهاية إلی المفتوح التعليم مصطلح استخدام يعود. 7

 يأخذ عية.جتماواإل قتصاديةاإل حالتهم الجغرافية أو مواقعهم عن النظر بغض للتعلم األفراد أمام الفرص
 مثل المفتوح التعليم في متخصصة جامعات فهناك ،العالم اإلسالمي في متنوعة أنماطا بعد عن التعليم
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 مستقلة حقيقة الحاضر وقتنا في بعد عن التعليم أو المفتوح التعليم أصبح لقد
 مثل المفتوح التعليم في متخصصة أوروبية جامعات فهناك ،بهياکلها ومؤسساتها

 عربية جامعات هناك کما أن المفتوحة الهولندية والجامعة المفتوحة الجامعة البريطانية
 المفتوحة السودان وجامعة فتوحةالم ليبيا المفتوحة,وجامعة القدس جامعة مثل مفتوحة
 . بالکويت مقرها والتي يوجد المتعددة بفروعها المفتوحة العربية الجامعة وکذلك

 تربوية عملية أنه بعد عن بالتعليم المقصود أن إلی والثقافة والعلوم وتشير منظمة التربية
 التأکيد مع لم،المتع عن والزمان المکان في بعيد شخص من التدريس أو أغلب کل فيها يتم

کان  سواء معين وسيط خالل من تتم والمتعلمين المعلمين بين االتصاالت أن أغلب علی
 علی من التعليم النوع هذا فتعرف بعد عن للتعليم األمريکية الجمعية أما ،مطبوعا أو إلکترونيا
 في منامتض ،التعليم والمعلومات لنقل وسيط بوساطة والمهارات المعارف اکتساب أنه عملية

 بعد. للتعلم عن المختلفة التعليم وأشکال التکنولوجيا أنواع جميع ذلك
 التالي:  النحو علی مراحل بأربعة مر بعد عن التعليم إن

 عشر التاسع القرن نهاية منذ ظهر الذي 1المراسلة طريق عن التعليم نظام -
 ليميةالتع الطريقة زال ما بل العالم، بلدان من في الکثير موجودا والزال

 النظامي التعليم مواصلة في الحظ لم يسعفهم الذين ألولئك المتاحة الوحيدة
 يلقی حيث المتخلفة، معظم البلدان في دراستهم إکمال في أخفقوا أو

 التعليم من النوع يرتکز هذا ،أخری إلی سنة من قاعدته وتتسع کبيرا رواجا
 وبصرية وسائل سمعية البلدان، بعض في تتضمن قد التي المطبوعة المواد علی

  .ومتعلم معلم التعليمية من العملية طرفي بين التواصل وسيلة العادي البريد ويکون

                                                                                                                             
 العربية الجامعة وکذلك المفتوحة السودان بليبيا,وجامعة المفتوحة والجامعة المفتوحة القدس جامعة

 الکويت. دولة الرئيس مقرها والتي المتعددة المفتوحة بفروعها
1. Correspondence Education System  
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 النظام هذا في وتستخدم 1والراديو التلفزيون طريق عن التعليم نظام -
 الحية المحاضرات للتواصل وتقديم کوسيلة متعددة تقنيات التعليمي
 .والراديو 2والتلفزيون الخطي فضائيةال المحطات مثل المسجلة أو المباشرة

 النصوص واألصوات وتتضمن 3المتعددة الوسائط طريق عن التعليم نظام -
 هذه األنظمة المفتوحة الجامعات تستخدم ما وغالباً  ،الخ الفيديو وأشرطة

 .التخصصات متنوعة عمل فرق قبل من فيها التدريس يقدم حيث
 تکون المواد والذي 4نترنيتاإل شبکة استخدام علی المعتمد التعليم نظام -

إلی  تنتقل إلکترونية بطريقة ومجهزة المتعددة للوسائط متضمنة فيه التعليمية
 قواعد إلی الوصول إمکانية توافر مع الکمبيوتر جهاز بوساطة المتلقين

 توفير األنظمة تلك خالل من ويمکن ،اإللکترونية البيانات والمکتبات
، أخری جهة من وزمالئه جهة,وبين المتعلم من لموالمتع المعلم بين التفاعل

 الملحق )أنظر والفيديو المحادثة خالل برامج من 5متزامنة بطريقة سواء
 .الحوار ومنتديات اإللکتروني البريد باستخدام 6متزامنة غير أو (2رقم 

 أعداد وازدياد التسعينات، عقد من الثاني في النصف اإلنترنت شبکة تطور أن غير
 وأفرز بل  التعليم هذا مفاهيم من کثيرا ومنظمات غير أفراد وجماعات من فيها رکينالمشت

 هذه استغالل إمکانية في الجاد التفکير بدأ هنا ومن،داخله. وقضايا جديدة مصطلحات
التعليم  مفهوم ظهر وبذلك ،والبحث والتکوين مجال التربية، والتعليم في التقنية

  .تعليم المستقبل شك بدون سيکون الذي 7اإللکتروني
 اإللكتروني؟ التعلیم مفهوم إذا هو فما

                                                           
1. TV and Radio Education System  

2. Cable TV 

3. Multimedia  

4. Education System based on the use of the Internet  

5. Synchronous  

6. Asynchronous  

7. E-Learning  
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الحديثة  االتصال آليات باستخدام للتعليم طريقة أنه علی اإللکتروني تعريف التعليم يمکن
ومکتبات  بحث آليات رسومات، المتعددة )صوت، صورة، الوسائط الشبکات، ،کالکمبيوتر

 وقت بأسرع 1المتلقين أو للمتعلمين المعلومات الإيص أجل من اإلنترنت، إلکترونية( وبوابات
 أداء وتقويم التعليمية وضبطها إدارة العملية من المشرفين تمکن وبصورة تکلفة وبأقل

 2.المتزامن غير التعليم طريق عن أم التعليم المتزامن طريق عن ذلك تم سواء المتعلمين،
بحيث يعتبر العديد من  بعد عن التعليم أشکال من شکال اإللکتروني التعليم يعتبر

 يندرج مناسبة مظلة يکون أن يمکن بعد عن المفتوح والتعليم التعليم مصطلح الکتاب أن
 کما يمکن أن نجد تصنيفا الحقل هذا في التي ظهرت المسميات جميع تحتها

 العمل أساليب علی باالعتماد التعليم من النوع هذا التي تقدم التعليمية للمؤسسات
 ثالثة أنواع: إلی تقسم حيث المتبعة،

هذا النموذج  ينطبق، بعد عن والتعلم المفتوح للتعلم الفردي األسلوب -
مقارنة  األوفر النصيب بعد عن التعليم ألنشطة يکون التي المؤسسات علی

 .المباشرة التعليم بأنشطة
هذا  ينطبق ،بعد عن والتعلم المفتوح للتعلم المزدوج التعلم أسلوب -

 والتقليدي المفتوح التعليم نوعي بين تمزج الجامعات التي علی النموذج
 فرص لتوفير التقليدية العديد من الجامعات في ينتشر النوع هذا أخذ وقد

 .بانتظام متابعة تعليمهم علی المتعلمين من القادرين لغير التعليم
التعليم  من النوعين بين يمزج الذي المتآلف أو المختلط األسلوب -

  .المتطورة لتکنولوجياا من مستفيدا

                                                           
1. Learners 

 بحيث حقيقية بيئة تعليمية في بالمتلقين المعلم ربط خاللها من يتم اإللکتروني التعليم طرق من طريقة. 2
 النمط هذا في ،الجغرافي البعد واالنفصال الرغم من علی مباشرة التعليمية العملية طرفي بين التواصل يکون

 إمکانية إلی باإلضافة مباشرة المتلقين محادثة إمکانية مع الدرس علی قاعة رفامش المعلم يکون التعليم من
 .الشرح وقت في القاعة داخل اإللکترونية المتلقين للسبورة رؤية
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متنوعة  تعليمية مؤسسات ظهور في ذکرها السابق األنظمة من نظام کل ساهم لقد
 للمعلومات عمل السريع والتدفق لإلنترنت الهائل االنتشار أن تطبيقه.کما من مستفيدة

 التکنولوجيا بشکل علی تعتمد التي التعليمية المؤسسات من جديدة أنواع ظهور علی
 هو عن بعد التعليم يکون حيث ،النموذج أحادية بالمؤسسات تعرف التي وهي رئيس

 هناكکما أن   1فتراضيةاإل بالجامعات منها المتطور للنوع ويشار الوحيدة مسؤوليتها
 التقليدي النوعين کال يتضمن الثنائي والذي النموذج تعتمد التي التعليمية المؤسسات

 .بعد عن والتعليم
 للمتعلمين، توفرها االستقاللية التي بحسب تتنوع لکترونياإل بيئات التعليم إن
 البيئات: تلك من أنواع ثالثة الشأن هذا في نجد حيث

 بالکامل تقديمها يتم التعليمية المادة أن في يتسم المباشر، الشبکي التعلم -
 .بوساطة الشبکة

 مالتعلي تيسير علی فيه البيئة تعمل المتآلف، أو المختلط الشبکي التعلم -
 .التقليدي الصفي التعليم متکامل مع بشکل

 المتعلمين قبل من الشبکة استخدام إلی يشير المساند، الشبکي التعلم -
 المختلفة. المعلومات مصادر واستخدام تکليفات المقرر لتنزيل

 اإللكتروني التعلیم نحو نتقالاإل شروط
 بل التقليدي أو حضوريال التعليم علی تقتصر أال يجب اإلسالمية التعليمية المنظومة

ستخدامها إو تصاالتواإل المعلومات تکنولوجيا في الحديثة التطورات توظيف من البد
المهارات  منح من التعليمية المؤسسات تمکين علی القادر التعليم من النوع ذلك لتوفير

 ةعصر ثور في والمهنية جتماعيةاإل الحياة في روادها لنجاح الالزمة الضرورية والمعارف
 والتعليم اإللکتروني التقليدي التعليم بين التزاوج من حالة إلی الوصول بمعنی المعرفة،

 .الثاني أهمية االعتبار بعين واألخذ األول, تفعيل أساس علی تقوم

                                                           
1. Virtual Universities  
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 التي السهلة بالعملية ليس اإللکتروني التعليم نحو االنتقال أي الغاية هذه وتحقيق
واتباع  محکمة إستراتيجية وضع تتطلب معقدة عملية يه وإنما فوقي، بقرار تتم يمکن أن
  :يلي فيما إجمالها يمکن معينة خطوات

 ،والمتابعة للتأطير المؤهل البشري اإلطار إعداد -
 ،الجديدة البيئة مع يتالءم تعليمي محتوی صياغة -
 ،المناسبة االستقبال بيئة توفير -
 األعمال ،المختلفة )المحاضرات أبعادها في الدراسة سير خطة ضبط -

 ،النقاشية( الحلقات ،الموجهة
 ،اإللکتروني للتعليم المتلقية المجموعات عدد تحديد  -
  ،التعليمية العملية إدارة علی المشرف الجهاز وضع -
 ،المتلقية المستمر للمجموعات بالتقويم اآلليات المتعلقة وضع -
 أجل من المختلفة أبعادها في التجربة سير لرصد بيانات قاعدة وضع -

 ذاتها حد في العملية أن اعتبار علی والمردودية الفاعلية لتطوير وزيادةا
 البشري. المال رأس قطاع وهو قطاع في أهم استثمارية عملية

 البيئية هذه لتوفير مستعدة جميعها اإلسالمية الدول في التعليمية هل أن المؤسسات
  اإللکتروني؟ التعليم نحو للتحول الضرورية التعليمية
 اإلسالمية الدول هي قليلة العملية من الناحية لکن ،بنعم نجيب أن يمکن ،نظريا

 اإلسالمية الدول فغالبية التعليم اإللکتروني نحو للتحول التعليمية المؤهلة مؤسساتها
 عن ناهيك التقليدية، التعليمية إصالح  منظومتها علی قادرة خطة فعالة وضع عن عاجزة
 المنظور ضمن األقل علی ات التعليمية اإللکترونيةالمؤسس عالم ولوج علی قدرتها

 اليوم تواجه الجامعية التعليمية اإلسالمية وخاصة فالمؤسسات ،والمتوسط القريب
 لزاما المتالحقة، وأصبح العلمية والتکنولوجية التطورات عليها فرضتها کبيرة تحديات

بمستوی  واالرتقاء لعاليا التعليم المتزايد علی اإلقبال تواجه أن المؤسسات هذه علی
 متطلبات العصر. مع ليتماشی وجودته وفعاليته کفاءته



209  / ( PURE LIFE, Vol.5. No. 16, (Rajab 1440. Esfand 1397. March 2019( 

نمط  علی مقتصرا تعليميا نظاما يبقی أال يجب فإنه التعليمي نظامنا يعانيه ما ورغم
تکنولوجيا  أفرزتها التي الحديثة التطورات توظيف من البد بل التعليم التقليدي

والکفاءة  بالمرونة يتسم تعليمي نمط لتوفير والمعلومات واستخدامها االتصاالت
 اإللکتروني. والتعليم التقليدي نمط التعليم بين الدمج خالل من وذلك والفاعلية,

القدرات  من اکتساب مکان أي وفي وقت أي منتسبيه،في تمکين علی تعليم قادر
  .يةوالمهن االجتماعية الحياة في للنجاح الالزمة الضرورية والمعارف والمهارات

 اإللكتروني التعلیم مزایا
وفرض  عديدين أنصارا إليه ويجلب واسعة مساحات يحتل اإللکتروني التعليم بدأ لقد

 ما فإلی بذاته قائما أصبح تعليما الحضوري حتی أو التقليدي التعليم علی حضوره بذلك
 ذلك؟  يعود

رصد  يمکن ي،والتقليد اإللکتروني التعليميين النظامين أساليب مقارنة خالل من
 :التالية األمور في حصرها يمکن والتي اإللکتروني أساسية للتعليم ميزات

کبر قدر تحقيق - المتلقين  من عدد المرسلين إلی من عدد التفاعلية بين من أ
 ،الحضوري أو التعليم التقليدي في للتطبيق قابل غير هو ما وهذا

 ،التعليمية العملية والزمان في المکان قيود تجاوز -
 محدودية عقبات وتجاوز العالي خاصة التعليم في القبول فرص توسيع -

 األمثل التوزيع تحقيق من العالي التعليم مؤسسات وتمکين األماکن
 ،المحدودة لمواردها

 التعليم عمليات إتمام من وتمکينهم المتعلمين بين الفردية الفروق مراعاة -
 ،ةالذاتي قدراتهم حسب والتقدم لهم مناسبة في بيئات

 جهة من بينهم فيما إلکترونيا الفوري للتفاعل للمتعلمين الفرصة إتاحة -
 اإللکتروني البريد وسائل خالل من أخری جهة من المعلم وبينهم وبين

 ،ونحوها الحوار وغرف النقاش وحلقات
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 تمکن التي المجتمع أفراد بين 2الذاتي والتقييم 1الذاتي التعلم ثقافة نشر -
 3،تکلفة المتعلمين بأقل تقدرا وتنمية تحسين من

 وکسر التعليمية العملية في الفرص إتاحة في بالمساواة الطالب إحساس -
 ،لديهم والقلق حاجز الخوف

 بوسائل المعلومات عن والبحث أفکارهم عن التعبير من المتلقين تمکين -
کثر وأجدی  ،التقليدية الدرس قاعات في متبع هو مما أ

  ،الرسمية العمل أوقات ارجخ حتی المعلم إلی الوصول سهولة -
الوسائل  استغالل خالل من الدراسية للمقررات اإلدارية األعباء تخفيض -

 والفروض والواجبات المعلومات إيصال في اإللکترونية واألدوات
 ،وتقييم أدائهم للمتعلمين

 ،المتعلمين أداء تقييم في وعدالة دقة أکثر ومختلفة متنوعة أساليب استخدام -
 قدراته مع يتناسب الذي باألسلوب العلمية المادة تلقي من لمالمتع تمکين -

 المقروءة. أو المسموعة أو المرئية الطريقة من خالل

 :التالية األمور بتوفر مرهون الغايات هذه وتحقيق
 ،وملحقاته بالکمبيوتر مجهزة قاعات -
التعليمية  العملية المتطلبات کل مواجهة علی قادرة متطورة اتصاالت شبکة -

 ،لکترونيةاإل
المعلومات  تکنولوجيا متطلبات مع التفاعل علی قادرة مؤهلة تدريس هيئة -

 الکومبيوتر، متطلبات مع واقتدار بقدرة التعامل أي الرقمية، واالتصاالت
 ،اإللکتروني والبريد المتعددة اإلنترنت، الوسائط

                                                           
1. Self-Teaching  

2. Self-Evaluation  
 .2005الحاسبات،  وتکنولوجيا المعلومات لنظم عشر الثاني العلمي المؤتمر. 3
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 في يةاإللکترون التعليمية العملية بإنجاح کفيلة بيداغوجية و إدارية بنية -
 .جميع مراحلها

التربية  وخبراء المتقدمة التکنولوجيا خبراء قدرات اإللکتروني التعليم يعزز ،وباختصار
أنماط  بتنويع والسماح متعلمينال من مختلفة شرائح مخاطبة في والتکوين والتعليم
 بعضهم ببعض المتعلمين مع والتواصل الترابط وغياب المسافة قيود علي للتغلب التعليم
 تدريس تتسم طرق خالل من اآلخرين التعليم عملية وأطراف معلميهم وبين وبينهم

 1.فعاليتهم وزيادة التعلم في المتعلمين وحماس رغبة إلثارة واإلبداع باالبتکار
 علی وبشريا بيداغوجيا إداريا قادرة اإلسالمية التعليمية مؤسساتنا کل هل -

 المتطلبات؟ کل هذه تحقيق
 ذلك أن قاطع أجيب بنفي بأن وتجربتي، مشاهدتي لواقع،وحسبا في حرجا أجد ال
 يمکنها فکيف للتعليم التقليدي الدنيا المتطلبات توفير عن عاجزة المؤسسات هذه غالبية

 .اإللکتروني التعليم تواجه متطلبات أن والتناقضات بالمشاکل المليء الحالي وضعها في
استراتيجيات  وضع بمکان الضروري من سيکون القاتم الواقع من هذا الرغم وعلی

 من المجتمع أفراد يتمکن حتی التعليمية الحالية المنظومة لتطوير وواقعية شاملة
 واالنتفاع وفهمه تالمعلوما مجتمع في الفعالة للمشارکة اکتساب المهارات الضرورية

في  فراداأل هؤالء بإشراك إال وفعاال ناجعا يکون ال ذلك وکل ،إمکانات من ما يتيحه بکل
 .حتياجاتاإل هذه بتلبية الکفيلة البرامج وضع وفي احتياجاتهم تحديد
 من أهمية نقلل أننا بتاتا يعني ال اإللکتروني التعليم مزايا بخصوص ذکره، سبق ما إن
 تکنولوجيا المعلومات علی لالنفتاح دعوة هو بالعکس بل التقليدي أو الحضوري التعليم

 تکون حتی التعليمية التقليدية المنظومة تطوير في اإلمکان بقدر منها ستفادةواإل تصالواإل
 جانب إلی متکاملة تعليمية إلکترونية منظومة خلق أن أساس علی المنافسة علی وقادرة فعالة

 عنا.  رغما غدا فسيکون بإرادتنا اليوم لم يکن إن منه مفر ال أمرا التقليدية بات التعليمية المنظومة
                                                           

 باستخدام نفسه وتدريب بتعليم المتعلم يقوم أن ومعناه اإللکتروني للتعليم العام المفهوم من جزء هو. 1
 يطمح التي الخبرات ويحدد التعليمية يبدأ العملية الذي هو المتدرب يکون حيث ذلك في معينة وسائل

  .األهداف تلك تحقيق ووسائل األهداف باإلضافة إلی ذلك يتم وکيف عليها الحصول
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 لكترونياإل التعلیم مآخذ
يحرم  قد اإللکتروني التعليم وراء االندفاع أن إال مزايا من اإللکتروني للتعليم ما مع

 األقران مع والتفاعل والکتابة ستماعاإل مثل إليها الحاجة أمس في هو مهارات الطالب
 ذلك غير إلی والمناقشة والحوار والتحدث
 لو جدا ضرورية التعليمية نشطةاأل قبل إعداد للمحتوی المتأنية الدراسة فإن ،وعليه

 المعلم يذهب متی يقرر والبرمجة، في اللغة متخصص تربوي فريق قبل من ذلك يتم
 أبجديات يديه علی ليتعلموا الصف في غرفة يبقيهم ومتی الکمبيوتر مختبر إلی بطالبه

 بعض إضافة يمکن کما قبل من بها آباؤهم تعلم التي وبالطريقة والحوار، االستماع
 :ومنها مآخذال

 مع المباشر وارتباطه مهم وتعليمي تربوي کمشرف المعلم دور إضعاف -
 ،المباشر التأثير علی قدرته طالبه وبالتالي

 الهام دورها لها المجتمع في هامة تعليمية کمؤسسة المدرسة دور إضعاف -
 ،المتعاقبة تنشئة األجيال في

 تقوم والتي فقط حالرب هدفها والتي التجارية الشرکات من الکثير ظهور -
 مؤهلة غير الحقيقة في وهي وإعدادهم المعلمين تأهيل باألشراف علی

  ،لذلك علميا
 المتعلم تصيب قد التعليمية العملية في المستخدمة العلمية األجهزة کثرة -

 .في استعمالها بالفتور

 اإللكتروني التعلیم تحدیات
المؤسسات  أن إال اإللکتروني مالتعلي يوفرها التي المتعددة المزايا من الرغم علی

 ترکيز التعليم أجل من التحديات من الکثير تواجه زالت ال التعليمية اإلسالمية
کبر من ولعل في القطاعات المختلفة، اإللکتروني  :المعوقات تلك أ
 ،اإللکتروني التعليم جدوی بعدم والتکوين والتعليم التربية رجال من الکثيرين قناعة -
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 مقتضيات مع والتأقلم التغيير علی التربية رجال من رينالکثي قدرة عدم -
 ،الجديدة اإللکترونية البيئة التعليمية

للتعليم  منافس هو اإللکتروني التعليم بأن التربية رجال من الکثيرين اعتقاد -
  ،الثاني بزوال إال يتحقق ال األول ترسيخ أن بمعنی له، مکمل وليس التقليدي

 قطاع علی للمسؤولين التعليم من النوع هذا وأهداف أسلوب وضوح عدم -
ين  ،اإلسالمية البلدان من کثير في والتعليم التربية والتکو

 المنظومة التعليمية منها تعاني مسألة وهي 1المواظبة نسبة ضعف -
 العالم مستوی علی وإنما اإلسالمي فقط العالم مستوی علی ال اإللکترونية

کمله حتی  البيئة علی خطرا تشکل باتت التي المعوقات من أصبحت بأ
 أعداها دراسة في 2يذکر المثال سبيل فعلی ،اإللکترونية برمتها التعليمية

 في عدم المواظبة نسبة أن بفنزويال الوطنية أبييرتا جامعة في المواظبة حول
 من 3،البرامج بالزوال هذه تهدد باتت نسبة وهي %75بلغت  البرامج بعض
 جامعة الظاهرة في لنفس دراسته عند جةالنتي نفس إلی 4توصل جهته

 .  %56إلی  لتصل المواظبة عدم نسبة فيها زادت والتي 5أثاباسکا

 عوامل رئيسية أربعة إلی الظاهرة هذه أسباب 1993سنة  أعدها دراسة في 6ويعيد
 التالي: في حددها

 ،عوامل مؤسساتية مرتبطة بالوضع الخاص بالمتلقي -
 ،واعد التي تضعها المؤسسة الجامعية المکلفة بالتکوينعوامل مؤسساتية مرتبطة بالق -
 ،عوامل متصلة بعادات المتلقي واألسلوب الذي يدير به عمله -
 عوامل ابستمولوجية مرتبطة بمحتوی الدرس. -

                                                           
1. Perseverance  

2. Siqueira de Freitas and Lynch 
3. www.cict.co.uk/software/markin/index.htm 

4. Brindley 

5. Athabaska 

6. Garland 

http://www.cict.co.uk/software/markin/index.htm
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يعود  المعوقات التي من العديد رصد يمکن اإلسالمية المجتمعات واقع إلی وبالنظر
حد  في اإللکتروني التعليم طبيعة إلی وبعضها السائدة، المجتمعية العقلية إلی بعضها

  :اإلسالمية المجتمعات من لکثير المتدهور المادي الواقع إلی يعود اآلخر وبعضها ذاته
البلدان  غالبية في واالتصاالت المعلومات لشبکة التحتية البنية بدائية -

 ةاإلسالمي الدول من کثير في الکمبيوتر استخدام انتشار وعدم اإلسالمية
  ،األفراد دخل لتدني نتيجة

 ألسباب اإلسالمية المجتمعات من الکثير لدي التکنولوجي الوعي ضعف -
 ،منها والرقمية التقنية خاصة األمية وتفشي لذکرها هنا المقام ال يسع عديدة

 األخری واألجهزة الالزمة المعدات شراء يتطلبها التي المادية التکلفة -
  .وفعال حقيقي إلکتروني تعليم خلق نيمک ال بدونها المساعدة والتي

 اإللكتروني في العالم اإلسالمي التعلیم في الفاعلیة تحقیق آلیات
بمعايير جودة  التزامها علی کبير بشکل يعتمد تعليمية منظومة أي نجاح أن المؤکد من

 نظرا أهمية خاصة تأخذ المسألة فإن اإللکتروني التعليم مجال وفي ،عالميا عليها متفق
 أو المتلقي. المتعلم عن المعلم بتباعد يتميز والذي التعليم من النوع هذا طبيعةل

 حينما يتعلق أهميتها وتزداد النشاطات جميع في أساسي مطلب النوعية وتحقيق
يؤکده الکثيرون  أمر وهو والبحث، والتکوين التربية والتعليم کقطاع حيوي بقطاع األمر

 والنهوض باإلنسان اإلنجاز علی قادرا اإلنسان من علتج التي هي النوعية بأن التربية
 . 1المستدامة االجتماعية التنمية في واإلسهام والوطن,

 أساسية: شروط ثالثة تحقيق يتطلب وذلك
  ،المتعلم وسلوك شخصية في الحقيقي النمو ضمان -
 ،القائمة الظروف في المجتمع احتياجات مع المواءمة -
 .للمؤسسة يةوالمهن العلمية الخصائص توفر -

                                                           
 تفعيلهما. في تصاالتتکنولوجيا اإل ودور المفتوح والتعليم بعد عن التعلم مفهوم ،الخوالدة.  1
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 والفاعلية؟ الجودة تحقيق آليات هي فما اإللکتروني، التعليم أما بخصوص
 يمکن تلخيصها في النقاط التالية: اآلليات هذه
 لضمان التعليم من النوع بهذا الملتحقين الطلبة في أساسية شروط توفير -

  ،والجسمية والعقلية النفسية اإلمکانات تملك مدخالت تعلمية مناسبة
 المعارف المعاصرة أنواع أفضل علی بنيتها تقوم بحيث التعليمية البرامج يطتخط -

 ،المجتمعية حتياجاتباإل المرتبطة االتصاالت وتکنولوجيا والمعلوماتية
 حقيقيا استخداما وملحقاتها والمعلومات تصاالتاإل تکنولوجيا استخدام -

 والتقنيات والمهارات المعارف امتالك علی المتعلم تساعد بحيث وفعاال
 ،واإلبداع اإلنتاج علی القدرة من التي تمکنه والمنهجية

 والمعلم التعليمية والوسائط التعليمية المادة في التعليم نوعية شروط توفير -
 ،التقليدي غير التعليم من النوع هذا في تستخدم التي وکافة البرمجيات

 وفق البرامج تنفيذ من تمکن دقيقة مراقبة وفق التعليمية البرامج تنفيذ -
 ،الحقيقية أهدافها عن الخروج أو التدني حاالت من أهدافها ومراقبتها

إدخال  أجل من المستجدات ضوء في المستخدمة التعليمية البرامج تقييم -
 ،مستمرة بصورة والتطوير اإلصالحات

علی  حرصا الطلبة قبول شروط وکذلك التدريس هيئة أعضاء أداء تطوير -
 علی أثر من لذلك لما والمعلمين، الطلبة في نوعية مدخالت استمرار

 ،المعلمين أداء ومستوی الطلبة من نوعية المخرجات
 ما کل من وتخليصه مستمرة بصورة والفني اإلداري النظام في النظر إعادة -

 به. الملتحقين للطلبة نوعي تعليم توفير عرقلة من شأنه

 يمية اإلسالمية؟توفير هذه اآلليات في المؤسسات التعل باإلمکان هل 
 والتي تزداد التقليدية اإلسالمية التعليمية المنظومة منها تعاني التي المشاکل إلی بالنظر
 بمعنی من المغالطات، کثير علی تنطوي قد بنعم اإلجابة فإن أخری، إلی سنة من حدتها

 هذه توفير فإن الدول اإلسالمية، لغالبية والمتوسط وبالنسبة القريب المنظور علی أنه
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 تعليمية بمنظومة يتعلق وأن األمر سيما الخيال من ضربا وببساطة يصبح اإلمکانيات
 .واالتصال وملحقاتها المعلومات تکنولوجيا أساسها جديدة

 ترف أم ضرورة؛ اإللكتروني التعلیم
شتی  في الحديثة التقنيات استغالل علی يرتکز والذي المعرفة، عصر إلی الدخول إن

العمليات  في أساليب النظر وإعادة المستقبلية, بالرؤية االرتقاء تطلبي الحياة، مناحي
 وسيلة حياة واالتصاالت المعلومات تکنولوجيا غدت فقد األصعدة جميع علی التقليدية

  .محددة اجتماعية نخبة أو معين مجال علی مقتصرة رفاهية أدوات مجرد وليس
علی  أساسي بشکل يعتمد يالمعرفة الذ اقتصاد نحو العالمي التوجه ظل وفي
االجتماعي واستغالل  األفراد مستوی رفع في المعرفة الستغالل الحديثة التقنيات

 وسيلة بقاء تصاالتواإل المعلومات تکنولوجيا أصبحت استغالل، خير المختلفة الموارد
 القدرة التنافسية علی يعتمد مفتوح معولم عالم ظل في عنها االستغناء يمکن ال و أداة

 .و االزدهار للتقدم معيارک
وثورة  جذري تغيير إلحداث محرك کأهم التعليمية المنظومة تبرز اإلطار هذا وفي
نقلة  تحقيق علی األقدر دائما هي الصاعدة فاألجيال التفکير و الحياة نمط في حقيقية

 .التغيير آليات لها توفرت إن نوعية
بد  ال تحديات، من المصطلح هذا يحتوي ما بکل المعرفة، اقتصاد إلی االنتقال إن

تحصيلها،  تدعم التي والوسائل المعرفة تصبح والجامعات بحيث بالمدارس البدء من
 ،واإللکترونية التقليدية التعليمية للمنظومة األساسية المرتکزات هي عليها والحفاظ

 في نمط يرالتغي لتحقيق وکأداة البشرية للتنمية کقاطرة التعليم بأهمية الغرب من وإدراکا
 الماضي علی القرن من التسعينيات مطلع ومنذ الجهود انصبت فقد األفراد، تفکير

وحفظ ونقل  لتحصيل فاعلة کوسيلة الحديثة التقنيات يعتمد معرفي تعليم نظام تأسيس
 کافة محدود من غير ودعم واعية رؤية ضمن يتم هذا وکل المختلفة، بأشکالها المعرفة
 مجتمعيا. لفاعلينوا األساسيين الشرکاء
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 إستراتيجية إسالمية تبني وکمجموعة کدول علينا لزاما يصبح الرکب بهذا اللحاق أردنا ما فإذا ،وعليه
 التعليمية المنظومة في أساسية الحديثة کوسيلة التقنيات استغالل علی تنطوي اإللکتروني للتعليم إسالمية

 التعليم وأساليب بيئة في جذريا تغييرا يتطلب اتيجيالخيار االستر هذا مثل ولکن ،المختلفة مراحلها في
 1.اإلسالمية البلدان لغالبية کبيرا تحديا يشکل مما ضخمة مادية جبارة ومصادر جهود إلی ويحتاج

 في العالم اإلسالمي اإللكتروني التعلیم مستقبل
 عجز امؤکد أيض هو وما مطردا تطورا يشهد العالمي اإللکتروني التعليم أن مؤکد هو ما

 بالقدر واستفادته منه التطور هذا مواکبة علی عامة بصفة اإلسالمي اإللکتروني التعليم
  .المختلفة أبعادها في حياتنا يهم کواقع نفسه يفرض يجعله الذي

 أولئك أمام المجال فتح من بآخر أو بشکل تمکنه التعليم هذا علی ننکر يجعلنا هذا ال قولنا
 التقليدي. التعليم بمؤسسات االلتحاق من ظروفهم لهم تسمح ولم يتعلموا أن الذين يريدون
 ؟ الوضع هذا تدارك إمکانية هي ما -

 أمر وهو اإللکتروني، التعليم قاعدة بتوسيع مرهونا رأينا في يضل لکن ،مستحيال ليس الوضع تدارك
 المجتمع، أفراد بلق من األخری تصالاإل ووسائل نترنيتاإل شبکة استعمال انتشار بزيادة إال يتأتی ال

 .السياسية والظروف االقتصادي التعليم، والمستوی نسبة مقدمتها في أخری بعوامل حتما والمرتبطة
کد بيئتنا  في موجود هو وما اآلخرين عند موجود هو ما نری أن يکفي ذلك من وللتأ

 ،باطراد تنترنياإل شبکة علی المشترکين عدد تزايد إلی تشير العالمية فاألرقام ،اإلسالمية
کثر وصل العدد إلی 2002 سنة وفي مشترك مليون 40 هناك کان 1996 سنة ففي  من أ

 مليار إلی يصل العدد أن المتوقع ومن نسمة مليارات 6 أصل من مشترك مليون  250
 في نترنيتاإل من مستخدمي %70 نسبة أن کما 2020-2018 سنوات بين مشترك
 الواليات في هؤالء من %35 وأکثر من الشمالية ريکاوأم أوربا بلدان في متمرکزون العالم

 2.نترنيتاإل لشبکة مستخدم مليون 154 بها يوجد األخيرة األمريکية هذه المتحدة

                                                           
 .2014 ،الفيومي. 1
 . 2005 ،والتحديات الواقع الوطن العربي: في نترنيتاإل صحافة مؤتمر. 2
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ما  يملکون العالم سکان من %25 هناك أن إلی اإلحصائيات تشير، أخری جهة ومن
طين لخ النسبة ترتفع المناطق بعض وفي شخص 100 لکل واحد هاتفي خط نسبته

وقت  وإلی نسمة، مليون 700 عددهم البالغ أفريقيا سکان بينما شخص، لکل هاتفين
کثر الثابتة الهاتفية الخطوط شبکة لهم توفر ال قريب  ومنطقة ،خط مليون 14 من أ

 70 حوالي 1992سنة  سکانها عدد بلغ والتي أفريقيا، من جزء هي التي العربي المغرب
 من والتي الخطوط الهاتفية من مليون ونصف مليونين علی إال تتوفر ال نسمة مليون

 خط مليون 14 إلی  12بين  وما 2018 عام أفق في خط ماليين 7 إلی تصل أن المتوقع
 مليون. 100 حوالي سيبلغ الذي السکان لمجموع 2020 سنة

 العالمي المعدل مع نترنيتاإل لشبکة اإلسالمي العالم استخدام نسبة قارنا ما وإذا
سوی  تمثل ال المسلمين من اإلنترنت مستخدمي فنسبة تأخرنا وحجم ا ضعفناألدرکن
 المستخدمين نسبة أن أي العالمي المستوی علی اإلنترنت مستخدمي عدد من 0.34%

 يبلغ الذي الوقت في وهذا العالمي االستخدام معدل من مرة 11 بحوالي المسلمين أقل
ال  العالم سکان من % 5حوالي أي سمةن مليون 300 نحو اإلسالمي العالم فيه سکان

 .%6.1سوی االنترنيت منهم يستخدم
بأبعادها  األمية نسبة وارتفاع اإلمکانيات ضعف إليها يضاف األرقام هذه وجود مع

 تصاالتووسائل اإل لالنترنيت المستخدمين نسبة رفع عن الحديث يمکننا هل المختلفة،
 لکتروني؟اإل التعليم مساحة زيادة وبالتالي األخری

 صادر تقرير فحسب ،اإلسالمية الدول لغالبية بالنسبة مشجعة غير أصال الوقائع إن
با 18 من أقل هناك  2003سنة  بينما اإلسالمية الدول في شخص 1000 لکل حاسو

با 78.3 هو المتوسط العالمي  بالنسبة يطول قد األمر هذا ،شخص 1000 لکل حاسو
 واألردن. الخليج دول عضب باستثناء العربية الدول لغالبية
 إال اإلسالمية بيئتنا في ملموسة وحقيقة ممکنا واقعا يصبح لن اإللکتروني التعليم إن

مواجهة  من ثانية مرحلة وفي ،األبجدية األمية آفة مواجهة من أولی مرحلة في إذا تمکنا
  لماذا؟ .الرقمية واألمية والتقنية العلمية کاألمية األخری األمية أنواع
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 تقاس خاصة المجتمعات من مجتمع أي في أصبحت اليوم التقدم مؤشرات نأل
 وزيادة األمية اإللکترونية مساحات ومحاصرة األمية التعليم، ومکافحة معدالت بارتفاع

 عدد مع مقارنة مستخدمي اإلنترنت عدد قاعدة وتوسيع الشخصية الحواسيب نسبة
 ؟ذلك کل من نحن أين .السکان

 المقترحات
ين قطاع يعد لم لتکنولوجيا  العالمي االنتشار عن بمعزل والبحث التربية والتعليم والتکو

التعليم   مصطلح عليه يطلق جديدا نمطا أنتجت التي والمعلومات االتصاالت
 تخطي الحواجز في المتقدمة البلدان من کثير في التعليمي هذا النمط ونجح اإللکتروني

 يستطع التعليم لم استثمارية وفرصا أسواقا ية، وخلقالتعليم للعملية والمکانية الزمنية
 من النوع هذا ظل غالبية مجتمعاتنا اإلسالمية في لکن ،إنتاجه أو إليها الوصول التقليدي

 .البيداغوجي القاموسي عن نقل غائبا لم إن مکانه يراوح التعليم
النمط  علی مقتصرة التعليمية منظومتنا تبقی أال بمکان المهم من فإنه ذلك ورغم
تکنولوجيا  أفرزتها التي الحديثة التطورات توظيف من البد بل التقليدي، التعليمي

والکفاءة  بالمرونة يتسم تعليمي نمط لتوفير واستخدامها والمعلومات االتصاالت
 ،اإللکتروني والتعليم التقليدي التعليم نمط بين المزاوجة خالل من والفاعلية, وذلك

يمثل  ال اإللکتروني التعليم بأن األذهان عن يغيب أال يجب غايةال هذه تحقيق وبغية
 في تصب کلها أساسية تغييرات بعدة وتمر التطوير في ستستمر ظاهرة هو بل طارئا، حدثا

 .برمتها التعليمية العملية خدمة
في العالم  فاعليتها وزيادة لتطويرها وأيضا إلکترونية تعليمية منظومة ولخلق

  :يلي ما لزاما مراعاة اإلسالمي يصبح
 علی تنطوي اإللکتروني إسالمية موحدة للتعليم إستراتيجية تبني ضرورة -

 في التعليمية المنظومة في أساسية کوسيلة الحديثة استغالل التقنيات
 ،المختلفة مراحلها
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بطبيعة  يحتاج وذلك التعليم وأساليب بيئة في جذري تغيير إحداث ضرورة -
 ،ضخمة مادية مصادرو جبارة جهود الحال إلی

في  تتمثل والتي اإللکتروني التعليم يتطلبها التي التحتية البنية توفير ضرورة -
تکنولوجيا  متطلبات مع التفاعل علی قادرة مؤهلة تدريس هيئة إعداد

متطلبات  مع واقتدار بقدرة التعامل أي الرقمية، واالتصاالت المعلومات
 ،اإللکتروني والبريد دةالمتعد والوسائط واإلنترنت الکومبيوتر

هذه  أقلمة بمعنی اآلخرين وخبرات تجارب من البناءة االستفادة ضرورة -
 العالم اإلسالمي. واقع لمتطلبات وإخضاعها االستفادة
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